Memória Impressa

Há exatamente três
meses, a Polícia Militar
do Paraná usava 2.323
balas de borracha
contra os professores
e outros servidores do
Estado que protestavam contra um projeto
do governo. Criticada
até no exterior, a ação
policial resultou em
ao menos 180 pessoas feridas. Na média,
foram quase 20 tiros

Memória impressa: Uma iniciativa
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por minuto, considerando as duas horas de duração da operação. Os
dados foram divulgados
num ofício da PM enviado ao Ministério Público
de Contas. A operação
custou ao governo R$
948 mil no total, gastos
em munições e diárias
pagas para deslocar
policiais do interior para
Curitiba.

dos professores da rede pública estadual,
em homenagem aos professores feridos no conflito do dia 29 de abril de 2015. Agradecemos aos colaboradores que cederam, gentilmente, as fotos e os relatos.

Estava lá....

Breve história em quatro atos
Professor de sociologia do CEP Afonso

Primeiro ato: tarde nublada do dia 29
de abril. Praça Nossa Senhora de Salete,
no Centro Cívico de Curitiba. Mais de 20
mil trabalhadores do serviço público estadual se concentravam em frente à Assembleia Legislativa do Paraná. Na
fatídica tarde desse dia, os deputados votariam o projeto de lei
de autoria do Governador Beto
Richa que autorizava o poder
executivo a saquear o fundo
previdenciário dos servidores
públicos, estimado em mais de
R$ 8 bilhões, constituídos a partir da contribuição mensal dos
trabalhadores. Essa poupança futura, garantia de nossas
aposentadorias, seria subtraída,
mensalmente, pelos dedos ágeis dos integrantes do governo Richa, com a aprovação
da lei na Assembleia.
Segundo ato: a história brasileira registra centenas de experiências em que manifestações populares foram tratadas como
“caso de polícia”. O dia 29 de abril de 2015
passou a formar, após aquela fatídica tarde,
mais um capítulo de nossa trágica história
de repressão e truculência organizada pelo
Estado contra os trabalhadores. Com o
objetivo de garantir que o projeto de lei
fosse aprovado - e os interesses do governador Beto Richa atendidos - , a mesa diretora
da Assembleia Legislativa, na pessoa do

deputado Ademar Traiano, solicitou ao
Tribunal de Justiça que fosse proibida
a entrada de manifestantes nas galerias
da “casa do povo” para acompanhar
a sessão. Além disso, o judiciário es-

tadual autorizou o uso de força policial
para “proteger” a Assembleia - “contra o
povo”. Mais de 2 mil policiais militares centenas trazidos de batalhões do interior
do estado - cães, helicópteros, cavalaria,
blindados da Tropa de Choque, foram
mobilizados para o “cumprimento da decisão judicial”, respeitando o interesse da
Assembleia Legislativa e a vontade do
Governador Beto Richa. Nota-se que as
terríveis cenas que assistiríamos no dia
29 de abril foram resultado de um conluio nefasto dos três poderes constituídos
do estado do Paraná.
continuação pág. 23 (edição digital)

3

Sim, nós podemos!
Três lições que os professores deram aos governantes
e a si mesmos sobre o poder

É senso comum pensar que
quem tem o poder são os políticos
e os ricos. Daí ser usual ouvir que
“lei vale para o povo, políticos e
ricos sempre se livram dela”. No
Paraná, até início de fevereiro de
2015, essa era a convicção da maior
parte da população, de ricos a pobres, de governantes a governados.
A partir do mês do carnaval, contudo, a crença foi abalada: passamos a ver na “telinha”, ricos empreiteiros saindo da cadeia para
suas casas, mas com tornozeleiras
de controle; deputados em camburão para dentro da Casa do Povo,
com medo do povo, para votar contra o povo; um governador, eleito
em primeiro turno, governando em
lugar quase secreto, ironicamente,
chamado “chapéu pensador”.
O que pensavam, naquela
altura de 2015, os ricos “entornozelados”, os deputados “encamburizados” e o governador
“enchapelado”? Tudo se tratava de um passageiro pesadelo, o poder ainda era deles.
O que pensava o povo que assistia aquela
anomalia pela “telinha”? As coisas estavam
saindo dos eixos, algo estava fora de lugar.
Uma parcela do povo, que já não mais
ocupava o seu lugar de costume, mas as ruas
da capital, sentia que as coisas poderiam ser
diferentes e pensava que páginas de livros
“do tempo da faculdade” poderiam fazer sentido. Cada um dessa parcela, a partir da sua
singularidade, apesar dos apelos das lideranças encima do trio elétrico, decidiu contrariar
o senso comum. Rompeu a corrente humana
de homens fardados e tomou lugar na Casa
do Povo, conseguindo pôr fim na autoritária
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Comissão Geral, exclusiva da ALEP (Assembleia Legislativa do Paraná). Desse momento em diante, aquilo que parecia ser só
um jogo de marketing do Tio Sam começou
a funcionar como uma verdade em forma de
refrão: SIM, NÓS PODEMOS! Essa foi a
primeira lição do ano que a parcela do povo
que leciona todos os dias deu àqueles que, até
então, acreditavam ter o poder. Mas também
ensinou a si mesma que ela também podia.
Passadas as águas de março, após
amostras poderosas daqueles que acreditavam ter o poder, o refrão voltou a soar nas
mentes daquela parcela. Surpreendentemente, cada um, por sua própria singulari-

dade, passou a acreditar, ainda mais, no
slogan que deixara de ser apenas uma jogada de marketing: SIM, NÓS PODEMOS!
E, por sua própria conta e risco, outra vez,
saiu de seu lugar de costume para ocupar as
ruas da capital. Porém, os homens de farda
não eram os mesmos, a corrente que separava aquela parcela da Casa do Povo não
era mais feita só de homens, tinha como
suplemento cães, metais, gases e borracha.
Aqueles convictos de terem o poder,
porque péssimos aprendizes, estavam decididos a fazer valer o que, em tese, lhes era
de direito e de sua propriedade, mesmo que
fosse preciso empregar a violência, amparados pela famigerada “justiça”. E, inacreditavelmente, o fizeram. Ocorre, no entanto,
que a violência incidiu sobre o corpo, a
sede das forças de cada uma daquelas singularidades que ocupava a praça com nome
de santa. Eram “coisas” que apanhavam,
os “objetos” que atravancavam o caminho
dos “poderosos” é que sofreram o massacre. Entre tantos feridos, todos estavam vivos e, apesar das dores, traumas e lágrimas,
sem saber, suas forças estavam mais fortes.
A parcela do povo que leciona todos os
dias deu uma segunda lição: quando se apela
à violência, a relação é de uma força com

uma coisa. Professores não são coisas. A
violência não atua sobre uma ação, ela se
exerce unicamente sobre o suporte da ação,
sobre os corpos dos sujeitos da ação. As forças
daquela parcela do povo estavam mais fortes,
pois se combinavam com forças advindas de
todos os lados da Terra. Desde a madrugada
mal dormida, o refrão virou grito de guerra
que passou a ecoar em todos os lados do Paraná: “Assim é que se vê, a força da APP!”.
Na véspera do dia dos trabalhadores, os
péssimos aprendizes, ainda convictos de
serem “proprietários do poder”, começaram,
bem cedo, mesmo que não quisessem, a ter a
terceira lição a qual, sem paradoxos, também
era aprendida por aqueles que a lecionavam:
ninguém tem, nem detém o poder, pois ele
não é uma propriedade; o poder se exerce, é
difuso e circula entre dominantes e dominados; o poder é efeito de forças múltiplas que
se relacionam e não podem ser ignoradas –
forças múltiplas que incitam umas às outras a
criarem estratégias e exercerem o poder. Ain-
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da que detestassem a lição, governantes assistiam as supostas sólidas estruturas de poder
ruírem: “homens fortes” caíram, a imagem de
“bom moço” de Richa se desfez, como um
rosto de areia na orla do
mar, ao mesmo tempo
em que deputados ficaram com medo do povo.
Bons aprendizes que
são, professores de São
Paulo, Goiás, Pará, Santa
Catarina, Rio de Janeiro
e, quiçá, do restante do
país, tomaram para si as
três lições e vêm afirmando e potencializando suas
forças, entoando o refrão:
SIM, NÓS PODEMOS!

Os governantes, por sua vez, como péssimos aprendizes, parecem não poder mais
nada, a não ser a nos forçar a adentrar junho
sem poder dar lições para aqueles que realmente nos interessam.
Ester Maria Dreher Heuser
é doutora em Educação, professora do Curso de Filosofia da
UNIOESTE/Toledo

Dor elegante
Um homem com uma dor
É muito mais elegante
Caminha assim de lado
Com se chegando atrasado
Chegasse mais adiante
Carrega o peso da dor
Como se portasse medalhas
Uma coroa, um milhão de dólares
Ou coisa que os valha
Ópios, édens, analgésicos
Não me toquem nessa dor
Ela é tudo o que me sobra
Sofrer vai ser a minha última obra
Paulo Leminski
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“Ninguém tem, nem detém o poder, pois ele não é uma propriedade;
o poder se exerce, é difuso e circula entre dominantes e dominados;
o poder é efeito de forças múltiplas que se relacionam e não podem
ser ignoradas – forças múltiplas que incitam umas às outras a criarem
estratégias e exercerem o poder”

7

Estava lá....

A Colisão na Linha do Tempo
Professor de matemática do CEP Itamar Suckow.

Explosões, tiros abafados, estampidos estridentes, fumaça, muita
fumaça. Fumaça que
queima, e arde e penetra
nas mucosas, nas entranhas, na alma vilipendiada... Gritos de dor,
de horror, de pavor, de
angustia, de repulsa.
De ódio! Perdão, mas
sou apenas um ser humano falho e indignado.
Professores
honestos,
decentes, trabalhadores
cientes de que só a
Educação alavanca uma
sociedade. Mas sem
amigos poderosos em
empreendimentos escusos (ou de difícil explicação!), sem a defesa de
um legislativo submisso
a interesses obscuros
e muito menos de um
judiciário letárgico a
causas populares, mas, ágil nas decisões
favoráveis ao andar superior. Seu crime?
Ousaram lutar, de forma republicana, pela
defesa da manutenção de seu salário sagrado e pela preservação, contra a corrosão, do
fundo financeiro que preserva sua segurança
e a da sua família no futuro.
Helicópteros pairando no ar sobre a
multidão aterrorizada, vôo rasante, artefatos
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belicosos lançados contra crianças, mulheres,
homens,...
Soldados,
muitos soldados. De
cáqui, de preto, de chumbo! – Não! Não eram
iguais àqueles de minha
infância.
Camburão
(aquele!) empurrando.
E os bombeiros. – Ah!
Esses iguaizinhos àqueles heróis de minha infância - correndo de um
lado para outro para dar
assistência a professores
(as) indefesos (as) e se
desculpando de forma
constrangida por não
ter material de socorro
médico, suficiente, na
ambulância.
Olha a bomba! Não,
não pega...! Chuta pra
lá! Cuidado! Levanta
a professora caída alí,
“porra”...! Não, não passe
água! Pegue o vinagre com aquela moça!
Corre cara, que e les estão ensandecidos, esse comandante é louco! Lá vem
outra. Corre! Não, devagar, devagar, devagar,... Não é granada não... São as
andorinhas! Pobres aves que foram tão atacadas e massacradas quanto a dignidade
daqueles guerreiros e valorosos Professores.
continuação pág. 24 (edição digital)
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GRANADAS
2.323 balas de borracha, 1.094
granadas e outros 300 projéteis
lacrimogêneos de longo alcance. Algumas das balas usadas
naquele dia disparavam até 12
projéteis de borracha de uma
só vez. No caso das granadas, a
maioria era de efeito moral ou
lacrimogênea. Cem delas tinham
efeito “luz e som”, ou seja, emitiam um forte ruído e uma luz
intensa quando detonadas, capaz
de ofuscar a visão.
Outras 43 eram mais agressivas:
continham “múltiplas esferas
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internas de borracha”, além
de gás lacrimogêneo ou de pimenta. Ou seja, ao explodirem,
lançavam balas de borracha
contra os manifestantes –nesse
caso, aqueles que estivessem
protegidos por barricadas ou
escudos improvisados, segundo
a orientação do fabricante.
Algumas ainda eram tríplices,
com três pastilhas de emissão
de gás lacrimogêneo. O objetivo, nesse caso, é dificultar que
sejam lançadas de volta contra
os policiais.

Folha de S.Paulo
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Estava lá....

Roubo da nossa previdência
Elias Rigoni professor de história do CEP

A volta para a greve, decretada pela assembléia de 25/04 em Londrina, criou uma
expectativa muito forte pela volta daquela
situação de conflito, vivida por nós em fevereiro deste ano, onde, pela nossa união e
muita pressão evitamos o pior. Em
abril, a sensação era
de poderíamos mais
uma vez, impedir o
ROUBO da nossa
previdência pelo governador e os seus
asseclas do legislativo (bancada do camburão), e pelos marajás do judiciário.
Porém a sensação de
que essa seria uma
tarefa aina mais difícil do que no fase anterior, ficou evidente
pelo aparato policial
montado para evitar
a repetição do 12 de fevereiro. A angústia e a
determinação ficaram confundidas nos nossos dia a dia. Quando naquela tarde fatídica do 29/04/2015, a votação do ROUBO da
previdência começou a ser votado, eu estava
com a minha esposa próximos ao caminhão
de som da APP, quando à nossa esquerda,
mais ou menos a uns 30 metros começou o
episódio da maior covardia que eu já vi fazerem contra nós. Sem nenhum aviso prévio,
as bombas começaram a cair pra todo lado,
houve uma tremenda correria e os efeitos do
gás lacrimogênio e das bombas começaram
a se fazer sentir. Eu perdi a minha esposa de
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vista e procurei ajuda para reduzir os efeitos
dos gases e tentei encontrá-la, quando fui
na ambulância onde as pessoas já recebiam
atendimento (depois, essa ambulância teve
que sair do local devido à violência contra
nós. Quando eu procurei
água para tomar, e não
havia policiais muito perto, levei um tiro de bala
de borracha no pescoço
e quase simultaneamente,
uma bomba de efeito moral (que moral é essa?), explodiu aos meus pés, me
provocando 4 ferimentos
nas pernas. Durante 2h ficaram jogando bombas na
gente, machucando mais
de 200 pessoas apenas
para garantir que fossemos roubados. Perambulei pelo local, procurando
a minha esposa, até ser
conduzido por um grupo
até a ambulância do samu, onde fui atendido. Fica a pergunta: a quem ser a PM do Pr?
Como indivíduos no poder podem cometer
esses crimes e ficarem impunes? Para que
existe o judiciário? Cadê o governo federal?
De positivo vejo que essa foi a greve mais
porreta que eu já participei.
CADEIA PARA OS RESPONSÁVEIS PELO MASSACRE DO 29/04/2015. OBRIGADO A TODAS AS PESSOAS QUE NOS APOIARAM. PARA AQUELES QUE
NOS ATACARAM OU NOS CRITICARAM, DESEJOLHES EM DOBRO TUDO O QUE PASSAMOS.

Segundo o ofício da PM, no total, 1.661 policiais
participaram da operação, o equivalente a 15% de
todo o efetivo do Estado

13
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Memórias do Massacre
Rubens Tavares professor de História do CEP

Uma data, um episódio, não apenas para
ficar em nossas memórias, guardadas em
nossas consciências. Não uma data que
marcará a história da luta dos professores
e professoras do Paraná, defendendo uma
educação pública de qualidade, como direito de todos e dever do Estado. Não um
dia para se rememorar simplesmente, mas
um dia, um mês e um ano que deixaram
marcas profundas na história deste Estado
pelas ações desse governo, que autorizou a
repressão e que usou de todo o seu poder
repressivo para isso, usando o seu torto olhar sobre a situação previdenciária do funcionalismo público fosse aprovada, custasse
o que custasse! Para tanto não mediu esforços, usando de seu braço armado, como nos
velhos tempos de Capitão de Mato, usando a
força policial como instrumento de governo
e não como defensora dos direitos
do cidadão e defesa do Estado de
Direito e Democrático. Corrompeu
as
instituições de representação
do “povo”, quando estas acabaram
simplesmente defendendo suas vontades e ainda se prestaram a produzir imagens patéticas como a que
ficarão marcadas para sempre como
os “deputados do camburão”, aqueles que perderam a credibilidade e
a representatividade as quais lhes
foram conferidas.
Desconstruiu a construção da
Democracia como balizadora dos
direitos plenos do cidadão e da
República, enquanto regime intransigente que se pauta na separação
do espaço público como espaço do
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diálogo, dos consensos e dissensos, dos debates que envolvem o interesse público em
detrimento ao interesses do privado. O massacre não foi somente uma violência contra
os professores, foi muito além disso, contra
os direitos básicos de todos os cidadãos em
se manifestarem e terem seus direitos garantidos, foi uma violência contra a Democracia, quando utilizou do aparato policial para
cercar todo o centro Cívico, extrapolando
inclusive a lei que garantia apenas no entorno da Assembleia Legislativa, que aliás já
era questionável. Violentou o diálogo, impôs
a repressão, a intimidação, a barbárie, como
expressão de sua vontade de “Rei Sol”, deixando um rastro de sangue, pior, a descrença
em soluções pacíficas e democráticas.
continuação pág. 26 (edição digital)
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Feridos
Feridos enquanto protestavam
contam como convivem com o
medo e com as cicatrizes que
podem persistir por toda a vida.
Entre manifestantes e policiais, pelo menos 22 mil pessoas
estiveram no Centro Cívico durante o protesto de 29 de abril,
quando o local virou um campo
de batalha. Todos sujeitos a sequelas. Osso quebrado, cicatriz
no rosto e perda da audição são
algumas delas. Manifestantes
machucados
histórias.

contaram
Independente

suas
da

gravidade do dano físico, todos
têm algo em comum: estresse
pós-traumático.
“Algumas pessoas devem estar com sequelas emocionais.
Não conseguem dormir. Você
vive uma situação e acha que
vai morrer”, comenta o professor de Psicologia da Universidade Positivo, Raphael Henrique Castanho Di Lascio. Para
o estudante Ícaro Moura e Taciane Grassi e para a professora
Rafaelin Poli, o pânico virou
realidade. Ícaro perdeu parte da
sobrancelha e ficou com uma
cicatriz permanente na testa.
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Taciane perdeu 60% da audição
no momento das explosões.
Já, a professora se sente quase
otimista: “Só quebrei um dedo”.
Segundo o professor Di Lascio, que integra a Associação
Internacional

de

Prevenção

ao Estresse, situações como a
do Centro Cívico têm o efeito
emocional de um acidente. Durante o momento de confusão,
a adrenalina vai às alturas, o
que intensifica emoções, como
o medo e a raiva. Quando a
adrenalina baixa, vem o abalo
moral, psicológico. “As pessoas se sentem violentadas, seja
pela polícia ou outra forma de
repressão que exista ali. E ninguém está preparado para ser
agredido, ninguém tem isso
como situação normal de vida”,
explica o psicólogo.

Gazeta do Povo
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Cicatriz na testa e

dificuldades para dormir
Ícaro Moura - estudante do CEP

“Por volta de 14h10 eu estava lá, no meio
do povo, próximo ao cordão de isolamento
dos policiais. De repente, estava todo mundo correndo, gritando ‘sem violência, sem
violência’. Eu estava de pé quando falaram
no carro de som que
era para sentar no
chão, para mostrar
que a gente não estava reagindo. Quando
fui me sentar, com
as mãos levantadas,
uma granada explodiu no meu pé. Foi
estilhaço na perna, na
coxa e no rosto, testa
e sobrancelha. Eu não
ouvia nada em volta
de mim, tudo muito
abafado, achei que estava surdo. O sangue
desceu no meu olho
e achei que tinha ficado cego. Comecei a
correr, pedindo água.
Não sentia dor, só um
desespero muito grande. Minha amiga me
encontrou e falou ‘cara, você está muito
machucado’. Fomos até a prefeitura e vi
que tinha gente desmaiada, passando mal,
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pensei ‘deixa essa galera ir primeiro para o
hospital, eu posso esperar’. Fizeram um curativo na minha cabeça, para estancar o sangramento. Voltei para o colégio, liguei para
a minha mãe e até peguei o telefone do lado
direito. É o costume, né,
e por um momento eu
esqueci que não estava
ouvindo direito. No hospital levei cinco pontos
na testa. Na sobrancelha
não teve o que fazer
porque ‘comeu’ um pedaço, não tem pele para
costurar. O zunido no
ouvido ainda não passou e dói um pouco. Na
primeira noite eu acordava a todo momento e
pensava ‘não, isso não
aconteceu’. Eu passava
a mão no rosto para ter
certeza que era real. No
segundo dia também não
consegui dormir muito
bem e estou tomando
um calmante. De lá para cá a gente tenta se
manter ativo, porque a greve não acabou.”
Gazeta do Povo

Não sei quantas almas tenho
Não sei quantas almas tenho.
Cada momento mudei.
Continuamente me estranho.
Nunca me vi nem achei.
De tanto ser, só tenho alma.
Quem tem alma não tem calma.
Quem vê é só o que vê,
Quem sente não é quem é,
Atento ao que sou e vejo,
Torno-me eles e não eu.
Cada meu sonho ou desejo
É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem;
Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
Não sei sentir-me onde estou.
Por isso, alheio, vou lendo
Como páginas, meu ser.
O que segue não prevendo,
O que passou a esquecer.
Noto à margem do que li
O que julguei que senti.
Releio e digo: “Fui eu ?”
Deus sabe, porque o escreveu.
Fernando Pessoa
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Relato da greve
e do dia 29/04

Profº Ney Jansen, professor de sociologia do CEP.

No dia 25/04 os trabalhadores da educação
em Assembleia da APP-Sindicato, em Londrina,
resolveram reinstalar a greve, diante da postura
do governo de enviar para a Assembleia Legislativa projeto de lei, que permitia o governador
Beto Richa se apossar de recursos do nosso fundo
previdenciário. Antes, porém, já havíamos nos
confrontado com o governo do Estado, quando,
com adesão de praticamente 100% das escolas,
decidimos entrar em greve diante do caos instalado no início do ano, com uma série de cortes
nas escolas, o que tornava inviável o início do ano
letivo. Com muita luta, sacrifício, passeatas com
30, 50 mil pessoas, panfletagens, acampamentos,
participação estudantil, pressão nos deputados e
no governador, apoio das comunidades escolares,
assembleias enormes no estádio da Vila Capanema, impusemos ao governo uma derrota na
primeira fase da greve. Entre fevereiro e março
tivemos uma greve vitoriosa, quando conseguimos reverter uma série de cortes em projetos e
aulas (línguas, os esportes, horas de laboratório,
mais educação, curcep), reverter o não chamamento de concursados, garantir o pagamento
do 1/3 de férias atrasado, reverter a mais uma
redução de funcionários nas escolas, ao descumprimento por parte do governo da resolução sobre o número de alunos por sala.
Quando ocupamos a Assembleia Legislativa em
10/02 e, dois dias depois, no dia 12/02, os deputados governistas entraram vergonhosamente de
camburão na Assembleia para votarem escondidos como ratos acuados. A imagem da “bancada
do camburão” correu o mundo. Naquele dia,
12/02, a polícia, a mando do governo, mo strou
sua truculência contra os manifestantes para tentar garantir a votação ilegítima.
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Com a situação caótica naquele dia, o governador suspendeu o envio dos dois projetos: o da previdência e o que atacava nosso plano de carreira.
Graças à nossa ação também, os deputados pressionados pela opinião pública, aprovaram o fim
do “tratoraço”, manobra legal na qual o legislativo
vota projetos sem discussão do mérito, a “toque
de caixa”. Com sentimento de desconfiança, a
categoria aprovou a suspensão da greve em 09/03.
Voltamos aos dias que antecedem ao dia 29/04.
Com a quebra de acordo para se discutir o fundo
previdenciário, o governo enviou o projeto para a
Assembleia. Dia 25/04 estava decretado o reestabelecimento da greve. No dia 26/04, uma estrutura de segurança com ferros e centenas de policiais
barrava o acesso ao Centro Cívico.
No dia 27/04, segunda feira, a polícia tentou
impedir que nossos carros de som do sindicato
adentrassem a praça. Conseguimos driblar a polícia e passar com carro de som pela calçada. Durante a noite, nosso caminhão de som foi confiscado. As barracas do acampamento, que estavam
sendo reinstaladas na praça, foram alvo de ações
violentas da polícia pela madrugada.
No dia 28/04, terça feira, novamente em passeata, nossos carros de som tiveram acesso bloqueado na praça. Uma estrutura metálica foi
construída de improviso para impedir a passagem
do carro de som pela calçada. No braço, os
trabalhadores tiraram, então, os carros da polícia
e fizemos nossa manifestação pacífica na praça
pública. À noite, tivemos mais um caminhão de
som confiscado. No dia 29/04, dia da votação, o
clima era de clara provocação, orquestrada pelo
secretário de segurança pública Fernando Francischini, a mando do governador Beto Richa.

Estávamos em 25 mil
pessoas na praça. Helicópteros davam rasantes
no caminhão de som do
sindicato horas antes da
votação. Desses mesmos
helicópteros, bombas seriam despejadas em nossas cabeças. Atiradores de
elite estavam nos prédios.
Quando a ordem de iniciar o massacre foi dada, o batalhão de choque
“partiu pra cima” dos manifestantes. Durante
duas horas recebemos tiros, balas de borracha,
bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo. Os
tiros acertavam preferencialmente da cintura pra
cima, olhos, cabeças, ombros e pescoço.
Eu me recordo de ver vários colegas ensanguentados. Felizmente, não fui atingido diretamente, apenas algumas cápsulas ricochetaram
em minhas pernas. Porém, inalei muito gás, o que
deixava uma sensação de asfixia. Eu me recordo,
de uma dirigente do sindicato me avisar, que meu
colega de escola havia sido ferido no rosto e tinha
sido encaminhado ao hospital. Também, de estar
por um momento atrás da ambulância e ela continuar sendo bombardeada.
Mesmo com professores e funcionários ao
chão pedindo para parar o bombardeio, os tiros
e o avanço do choque continuavam. Vi um colega
professor ser pisoteado pelo choque que avançava. O único momento em que houve pausa foi
quando um cadeirante, manifestante de maneira
corajosa, se postou na frente do pelotão de tiro
e os policiais gritavam e faziam gestos para ele
sair de lá. Após o massacre, o governo aprovou o

assalto ao dinheiro de nossa aposentadoria, mas
decididamente, seu prestígio político foi ladeira
abaixo. O massacre ganhou repercussão nacional
e internacional. O governo porém, reusou a pagar
o que nos devia, os 8,17% da lei da data base (inflação), que deveria ser paga em maio e não apresentou proposta alguma para se pagar os 13% de
outra Lei, a Lei do Piso, que deveria pagar desde
janeiro.
A categoria decidiu suspender a greve diante
da clara postura de não negociação do governo,
que tentava jogar a comunidade e a opinião
pública contra nossa greve. Saímos com sentimento de revolta e frustração de um lado, mas
de outro, com o orgulho e brios de não termos
nos acovardado. Quando entramos numa batalha
podemos não saber seu resultado, mas jamais nos
ajoelharemos diante das injustiças e atrocidades
cometidas por este desgoverno.
Dia 29/04 ficará eternizado em nossas lembranças como um dia de luto e luta da educação
pública. Jamais esqueceremos.
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Depois do gás, depois
das balas de borracha
Janeslei Albuquerque

E quando a gente acha que a desolação vai
nos consumir, que a violência vai nos aplastar,
estraçalhar... Depois do gás, depois das balas
de borracha, depois da pimenta nos olhos e nos
olhos dos amigos, depois de ter se remoído tantas vezes pelos filhos que acompanharam a contragosto muitas vezes nossa militância... chega
uma mensagem dessas, dessa filha que desde bebê
anda nos braços de tantos companheiros de luta
e esperança. Do meu filho desde poucos meses
viajando comigo... Porque a classe operária fazse forte como proletariado. Porque a prole é nossa
riqueza maior. E faz a gente renascer, ressurgir,
superar a dor, o medo, o cansaço, levantar-se mais
forte e mais convencida de que a luta não para. E
que a luta vale a pena. Cabe a nós, trabalhadores
e trabalhadoras do mundo, mais que nunca, saber
que cabe a nós, classe operária, classes populares,
filhos e filhas do povo, a nós cabe a tarefa civilizatória, humanizadora do mundo e da sociedade.

“De pé, oh, vitimas da fome!
De pé, famélicos da terra!”
Todos de pé! E lutando!
Porque a luta vale a pena.
Porque só a luta muda a vida”!
Não Passarão!
Não Esqueceremos!”
Essa é minha mãe, e essa é a imagem que talvez
melhor a defina; Minha guerreira de tantas lutas e
batalhas, minha guerreira linha de frente ... Esse
olhar de indignação perante a barbárie, esse olhar
de tristeza por seus companheiros, esse olhar de
tristeza por tantas injustiças. LUTA, isso define
minha mãe. E eu sinto muito orgulho disso, sinto
orgulho da mulher que fez com que eu me tornasse
uma mulher forte, mesmo diante de todas as ad-
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versidades, mesmo sozinha, mesmo tendo que
levar os filhos pra dormir nos bancos e cadeiras
das reuniões e congressos e assembléias e greves
(...). Por muito tempo, - e acho que todos já passamos por isso - eu quis ser o oposto da minha
mãe, talvez por um curso natural e inconsciente,
talvez por meus anos de rebeldia, e hoje, à medida
que fui amadurecendo, só consigo usar Ela como
espelho, como exemplo, só quero ser pelo menos
metade do que minha mãe é, só que quero me
tornar METADE que seja, da mulher que minha
mãe é. Minha mãe sempre foi mãe e pai e cumpriu as duas funções muito bem. Sempre dividi
minha mãe com o mundo, pessoas que amam,
pessoas que odeiam, mas com ela é: OU AME-A,
OU DEIXE-A, porque com Ela NÃO existe meio
termo - o que também existe em mim - . É clichê
fazer texto em dia das mães? Sim, é, ou talvez
não, talvez seja o dia que a gente consiga dizer
pras nossas mães tudo que esquecemos de dizer
todos os dias, que é o quanto amamos, admiramos,
sofremos junto, sentimos as dores, as angústias,
tudo! Tudo que você sente Mãe, eu sinto também,
o coração que bate no meu peito foi você quem
me deu, então, como poderia ser diferente? Então, eu só quero agradecer, agradecer por ter me
feito a mulher que eu sou hoje, e por ser VOCÊ o
meu maior exemplo. Agradeço a Deus por ser sua
filha, e como sempre te digo, tenho certeza que na
nossa outra vida, você foi minha mãe, espero que
seja em todas as próximas. Queria eu que hoje sua
mãe, minha vó, estivesse viva pra sentir o que eu
sinto por você e de você, que é uma admiração e
orgulho imenso! Você me representa e eu te amo
com todas as minhas forças! Queria eu, que por
um descuido, Deus te fizesse eterna. Amada, adorada! FELIZ DIA PRAS NOSSAS!
Luna Terra

Relatos continuação
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Breve história em quatro atos
Professor de sociologia do CEP Afonso

Terceiro ato: o relógio marcava pouco mais
de 15 horas. Foram frações de segundo até que
as primeiras bombas, jogadas por policias da
Rotam e do Choque, explodissem em meio aos
manifestantes. Muitos deles jovens estudantes
das escolas públicas e de universidades estaduais que, bravamente, somaram esforços aos
servidores públicos contra o roubo de nossa
previdência. Outros, já aposentados, saíram do
descanso merecido por décadas de serviços prestados, para contribuir nas manifestações. Não
houve trégua por parte da repressão. Policiais
avançaram com as grades, usadas para cercar
a Assembleia, contra os manifestantes. Mais
bombas eram jogadas. Pouco se via. Algumas,
de gás, não permitiam que se respirasse. Enquanto isso, mais policiais desferiam golpes de
cacetetes. Mas o “pior ainda estava por vir”. Por
ordem do Secretário de Segurança Pública Fernando Francischini, a PM foi autorizada a usar
“balas de borracha” contra a multidão, que já se
dispersava aflita. A tropa se “divertia” atirando
livremente contra “perigosos” jovens, aposentados, professores, agentes penitenciários, funcionários de escolas e universidades, servidores
da saúde e do judiciário. Sempre disparando
acima da linha de cintura. Duas daquelas balas
de borracha, encomendadas pelo Governador
Beto Richa, requisitadas pela Assembleia Legislativa, autorizadas pelo Tribunal de Justiça
e lançadas pela Polícia Militar do Paraná, me
atingiram. O socorro médico não era liberado
para se aproximar da praça de “guerra” criada

pelos poderes do estado do Paraná. Muitos
desmaiados, sangue, choros, correria. E a “diversão” da PM continuava. Enquanto era levado ao hospital, colegas me enviavam mensagens afirmando que a repressão também era
feita de helicópteros e de atiradores de elite, de
cima dos prédios da praça. A movimentação da
Polícia, típica de exércitos em guerra, pretendia
“aniquilar o inimigo”. Mais de 400 feridos. Os
deputados votaram e aprovaram, bovinamente,
o projeto de interesse do governador Beto Richa. Não satisfeito em saquear nossa previdência, deu entrevistas afirmando estar “ferido na
alma” pelos episódios que ele próprio patrocinou. O cinismo de quem sabe que a repressão
aos trabalhadores faz parte de nossa tradição
histórica.
Último ato: e quando a violência policial atinge os “invisíveis”? A periferia das grandes
cidades, os povos ribeirinhos, os índios, os sem
teto, os sem terra? Qual a reação popular? Usemos o dia 29 de abril como memória contra a
violência policial, a truculência estatal e a retirada de direitos. A história é nossa! Façamos de
nossas memórias - de lutas, lágrimas e sangue
- o combustível para mudanças duradouras no
tempo!
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A Colisão na Linha do Tempo
Professor de matemática do CEP Itamar

Naquela trágica tarde de quinta-feira, dia
29 de abril de 2015, dois projetos de vida se
confrontaram. Um deles defendido por um
Professor, mais velho, calejado por uma longa
vida de trabalho digno, podendo justificar seu
pequeno patrimônio de forma cristalina e totalmente legal, centavo por centavo, auferidos
ao longo de anos de trabalho na companhia de
sua mulher e filho seguindo os princípios herdados de sua família. Lá estava ele correndo
pelas calçadas da antiga praça N.S. de Salete
atual “Praça 29 de Abril”, tentando se proteger
e filmar os obscenos atos de covardia de típicos regimes ditatoriais.
O outro projeto, marca de um político, nove
anos mais novo, com uma aparência bem mais
conservada devido a sua convivência numa
classe social privilegiada contemplada com
todo o conforto e benesses que só o dinheiro
(muito!) proporciona. E por ironias da velha
fisiologia política do Brasil, seu berço foi embalado por cantigas de esquerda. Cresceu e
tornou-se homem (sic), digo, adulto, pela cartilha da esquerda! Hoje conjuga todos os verbos segundo as excrescências da direita. Uma
ideologia volátil? Como sempre, no “andar
superior”, gabinete com ar-condicionado, piso
de madeira de lei, sofá de couro, obras valiosas
no Palácio. Recebendo o apoio de canalhas,
dissimulados e com interesses nada éticos, vibrando com cada bomba lançada pela Policia
Militar do Paraná. Suas gargalhadas cretinas
ecoando no Centro Cívico do meu Paraná. Local esse que já hospedou Bento Munhoz da
Rocha, Ney Braga, Parigot de Souza, José Richa (um ícone político do Paraná, mas péssimo
educador como pai!)
Esses dois personagens um dia, quando
crianças, quando jovens até tiveram um alin-
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hamento no pensar. O mais velho, um “piá”
nascido em 28 de julho de 1956, em São José
dos Pinhais, numa localidade em que, para
os padrões de hoje, seria considerada uma
“comunidade de alta vulnerabilidade social”.
Valetões, inexistência de rede de água e coleta de esgoto, lixões, infraestrutura urbana
precária, aliado a reduzido poder aquisitivo,
atividade econômica incipiente. Mas uma
família dotada de uma postura ética e compromisso social inabaláveis. O garoto mais novo
nasceu no dia 29 de julho de 1965 (começam
as inversões), em Londrina, numa localidade
considerada como área nobre da segunda cidade em importância do Paraná.
O piá só foi conhecer o que era um prédio
(passando de ônibus pela frente de um), em
Curitiba, lá por volta dos dez anos. O garoto
já nasceu num deles. O piá começou sua escolaridade no 1º ano do antigo primário com
a “Dona” Ilhete, depois a “Dona” Regina e finalmente a “Dona” Norma (como era bonita
!!), quando ia para o Grupo Escolar Silveira da
Motta, descalço. Mas adorava as brincadeiras
do “recreio” e seu lanche: o sanduíche de pão
com banha (e sal!!) e uma caneca c-h-e-iii-aaa
de achocolatado, servida pelas tias da cantina.
O garoto... Ainda não havia nascido! Num
dia de 1964, um dia de semana qualquer, a
Diretora, Dona Filomena, entrou na sala de
aula e cochichou algo a Professora. Não sei o
que foi. Mas logo em seguida ela mandou que
guardássemos os materiais e fossemos rapidamente para nossas casas, pois “bandidos”
estariam invadindo Curitiba. Acho que eram
aqueles que apareciam na TV, no “Vigilante
Rodoviário”. Ainda bem que Curitiba ficava
a “milhares” de quilômetros de São José dos
Pinhais... Se não!!!
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O garoto ainda não havia nascido, mas seu
pai e sua família devem ter sofrido muito nesse
dia com aqueles inimigos que vinham do “lado
direito”. Suprema ironia do destino. Aqueles,
lá daquela banda, são hoje seus grandes amigos!
A família do piá também enfrentou dificuldades. É bem verdade que não foram percalços
de natureza política, mas sim para existir.
Família grande, muitas bocas para alimentar,
muitos corpos para vestir e calçar e uma luta
titânica para educar cinco filhos e dar escolaridade que os “chefes”, mãe/pai, não tiveram.
A família do garoto sempre teve mais privilégios devido as suas articulações e amizades
selecionadas. Não, não, não! Não tenho legitimidade para emitir esse juízo de valor...
O piá cursou todo Ensino Fundamental e
Médio em escolas públicas. Já o garoto teve
a oportunidade de freqüentar escolas privadas
de grande valor educacional. Se naquela época
o garoto tivesse conhecido o piá, diria que era
“baderneiro”, pois só andava com pobres.
É! Seu pensamento continua igual.
Já o garoto só privava da companhia de amizades selecionadas, componentes de grupos
sociais de famílias tradicionais. A nata da sociedade londrinense e curitibana.
Mas algo tem que ser reconhecido é que o piá
cursou escolas públicas que lhe propiciaram
conhecimentos bem elaborados e que foram
sedimentados em sua formação acadêmica e
profissional com muito sacrifício.
O ingresso ao curso superior não foi muito
fácil para aquele antigo piá. Além do vestibular existia a restrição ao curso escolhido. Tinha
que ser um curso exclusivamente noturno, pois
tinha que tratar de sua subsistência. E durante
o dia entre 6 horas e 18 horas era trabalho e
ônibus. As apostilas se acumulavam intactas,
o tempo corria e as vagas cada vez mais difíceis. E uma terrível sensação de derrota.
Em 1982, aquele piá, agora universitário, e
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o garoto trabalharam incansavelmente na campanha do pai do garoto para o governo do Estado. Um sucesso!
Nessa época o antigo piá, agora já adulto,
inicia sua profissão, como professor.
O garoto aprontava nas escolas. Algum tempo depois dedicava grande parte de seu tempo
a correr de carros em autódromos com seus
fiéis amigos . Como piloto era tão eficiente
quanto como governador. Comentários dizem
que fora dos autódromos também!
O antigo piá foi construindo uma carreira no
magistério, no sistema privado e público, nos
três níveis de Educação. Enfrentou situações
de penúria, quando das crises econômicas, ou
de truculências como em 1988, na passeata dos
cavalos, porém nunca deixou de trabalhar e/ou
acreditar na sua profissão e lutar por um plano
de carreira que trouxesse sustentabilidade ao
ofício e segurança no futuro de sua família
O garoto formou-se em Engenharia Civil,
mas nunca se soube de anotações técnicas na
sua carteira de trabalho. Em 1995 começou
sua profissão como “político profissional”,
cargo este que exerce até hoje...
Mais tiros, rojões, fumaça, desespero,... Impressionante: Duas horas de bombardeio da
Polícia Militar do Paraná, com a anuência do
Governador Carlos Alberto Richa, sob a proteção jurídica do Poder Judiciário do Paraná,
e a insensibilidade covarde da base governista
da Assembleia Legislativa do Paraná, despejando bombas, balas de borracha, gás lacrimogênio sobre Professores (as), muitas mulheres,
até crianças, homens.
O velho Professor de Biologia que pergunta,
aturdido e de braços abertos, ao policial que o
agride: - Porque isso rapaz!
Outro Professor é atingido criminosamente
por uma bala de borracha, no meio da face direita a poucos centímetros dos olhos. Não se
abate. Por si. Pelos professores e por sua mãe
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uma Professora de Química, de metro e meio,
mas de uma estatura moral e de dignidade que
faria todo aquele contingente policial acéfalo recuar se preciso fosse. Professores (as)
gordos, magros, velhos, novos, altos, baixos,
carecas, cabeludos,... Que orgulho compartilhar de sua existência!
O Governador, desqualificado para o cargo,
só repetia a mesma ladainha raivosa e dissimulada: - São “black blocs”, é a turma do PT, é
a mídia mal intencionada, são baderneiros, a
polícia agiu com precisão!!! Governador ???
Políticos da oposição exigindo a suspensão
da sessão na Assembleia Legislativa do Paraná devido aos fatos na praça. O Presidente da
ALEP, que dias antes alegava não poder continuar com a sessão devido às manifestações
dos professores, dessa feita afirmava que “a
confusão era lá fora e nada atrapalhava o andamento da votação”. Representante do povo??
Parodiando antigo livro de Pablo Neruda:
“Confesso Que Vivi” todo esse acontecimento.
Eu sou o Professor Itamar e estive lá, levei
um tiro de bala de borracha e doeu, e doeu
muito, e não admito que qualquer tresloucado
inconsequente, demagogo e covarde queira sequer imaginar, muito menos afirmar que “em
mim doeu muito mais”.
Não! Não lhe concedo direito algum de
usurpar minha dignidade, de minha família
e de meus companheiros de todos os credos,
ideologias políticas, etnias e diversidade de
postura social.
Sua régua não é a nossa régua! “Garoto mimado” você não tem estatura moral que apresentamos.

26

Memórias do Massacre
Rubens Tavares professor de História do CEP

O legado que fica é de tristeza por nossos
colegas, amigos, companheiros machucados fisicamente e emocionalmente, a escola
pública ferida desrespeitada, quando trata
seus professores dessa maneira violenta, com
bombas, cassetetes e mais bombas e cassetetes, não respeitando nada apenas aprovar
os meios de usar do dinheiro do contribuinte
para pagar as contas contraídas no seu anterior governo, e o que é pior, não em benefício
do cidadão e nem dos avanços de construção
de uma Sociedade mais justa.
A praça tem o nome de Nossa Senhora de
Salete, mas virou um inferno, uma imagem
dantesca, um espaço contra a democracia,
morta foi a literatura. Assassinada foi a poesia. Negada foi a educação, a racionalidade.
Apenas garantida a violência como negação do diálogo, prevalece a insensatez,
morre a verdade, impera a mentira, se perde
a credibilidade.
Perdeu a Democracia, perdeu o governo,
perdeu a República. Perdemos todos nós que
acreditamos que é possível uma escola mais
justa, menos disciplinadora, onde impera a
alegria e a felicidade, o direito à divergência, o respeito ao contraditório, e não celas
de aula, mas salas de educação.

Estudantes na luta
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