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E m 2015 nosso informativo com-
pleta 25 anos e chega a edição de 
número 200. O “30 de agosto” foi 

batizado desta forma por conta do fatídi-
co e violento ato do governo Álvaro dias 
contra educadores(as) em Curitiba, em 
1988. De lá para cá, muita coisa mudou. 
A democracia avançou e muitos direitos 
também. E, justamente por isso, jamais 
imaginaríamos que um novo massacre 
pudesse acontecer, em pleno século XXI. 
Hoje, além do 30 de agosto, temos outra 
triste data a relembrar: 29 de abril.

O Paraná se transformou, desde a ree-
leição do governador Beto Richa (PSDB), 
em um verdadeiro estado de exceção e 
uma ditadura em meio à democracia. O 
governo tenta de todas as formas impor 
ajustes para pagar as contas de sua in-
competência, que gerou uma dívida de 
mais de R$ 3 bilhões ao Estado nos úl-
timos quatro anos. Com truculência e 
apoio de outros poderes, principalmente 

de deputados(as) aliados(as), o governo impõe 
à população e aos(às) servidores(as) o ônus do 
pagamento de sua má gestão.

Em novembro de 2014, quando o pacota-
ço foi aprovado em meio à retirada violenta de 
educadores(as) das galerias da Assembleia 
Legislativa do Paraná, tivemos um aumento 
de 40% no IPVA, 12% e 18% de aumento em 
produtos como alimentos, remédios e gasoli-
na, além da cobrança de contribuição previ-
denciária dos(as) aposentados(as).

Na segunda tentativa do governo, no mês 
de fevereiro de 2015, a força da APP-Sindicato 
e a mobilização da categoria derrotaram um 
projeto que tentava destruir as carreiras e os 
direitos conquistados com muita luta pelos(as) 
servidores(as) públicos(as).

Em um terceiro pacotaço, o governo 
aprovou um verdadeiro sequestro na previ-
dência estadual, que se confirmaria, dias 
depois, com o saque de R$ 500 milhões do 
Fundo de Previdência dos(as) servidores(as). 
No entanto, fez isso com um aparato de 

3.500 policiais militares cercando a Alep e 
muita violência em mais de duas horas de 
massacre contra trabalhadores(as). O mas-
sacre tem, até hoje, repercussão internacio-
nal. Ministério Público, Conselho Nacional 
de Justiça e outras entidades acompanham 
a apuração e responsabilização pela ação 
truculenta do governo.

Neste momento, outra “bomba” recai sobre 
a categoria: o governo diz que não cumprirá a 
lei estadual da data-base, que é fruto de árdua 
conquista dos(as) servidores(as), e faz amea-
ças de lançar faltas e processos. Mais uma vez, 
recai sobre os(as) trabalhadores(as) o ônus do 
pagamento das dívidas de Richa. 

Nossa saída é continuar firmes e fortes na 
luta contra um Estado ditador, um governo 
que decidiu por terceirizar a responsabilidade 
da gestão do Paraná e repassar a conta para 
aqueles(as) que mais deveriam ser amparados 
pelo governo.

Direção Estadual da APP-Sindicato

Após um mês, 
o massacre continua



“Nas escolas, nas ruas, campos, 
construções . Somos todos soldados, 
armados ou não” Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores - Geraldo Vandré

Apesar de vocês...



Violência, sangue, dor, 
humilhação e indignação.

...hoje é um outro dia e a luta continua!



Nós não desistimos de reverter a Lei da Previdência apro-
vada em meio à muita violência do governo contra os(as) 
servidores(as) públicos(as) do Paraná. 

No início de maio, o Ministério da Previdência Social emitiu 
um parecer onde indica que o Estado descumpre as normais 
gerais de organização e funcionamento do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores (RPPS). 

O Fórum das Entidades Sindicais vai entrar com uma ação 
junto ao Tribunal de Justiça do Paraná apontando a inconsti-
tucionalidade do projeto. 

Além disso, a CUT também vai entrar com pedido de in-
constitucionalidade da lei junto ao Supremo Tribunal Federal.

A luta continua!

Depois do massacre sofrido pelos educadores e educa-
doras no Paraná, dia 29 de abril, movimentos sociais, organi-
zações de direitos humanos e entidades sindicais criaram o 
Comitê de Direitos Humanos 29 de Abril, que tem como obje-
tivo denunciar a violência do governo do Paraná contra os(as) 
educadores(as).

O massacre deixou mais de 400 pessoas feridas fisica-
mente e milhares de feridos emocional e psicologamente. As 
denúncias do Comitê devem chegar ao Conselho Nacional de 
Direitos Humanos (CNDH) e na Secretaria de Direitos Huma-
nos (SDH). O comitê entregou, no início de maio, um docu-
mento à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) 
onde fala sobre a truculência com que os(as) educadores(as) 
paranaenses foram tratados pelo governo.

O Comitê é coordenado por representantes da APP-Sindi-
cato, Defensoria Pública do Paraná, União Nacional dos Es-
tudantes, Terra de Direitos, Comissão de Direitos Humanos e 
Cidadania da Alep e demais entidades.
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28/04
Polícia Militar retira caminhões de som da frente da Alep, 
servidores(as) contrários à ação foram espancados e 
retirados à força pelos policiais do Choque.

APP contrata outro caminhão de som que se posiciona 
ao lado da prefeitura. Capitão da PM dá voz de prisão aos 
motoristas e exige retirada imediata do caminhão que é 
escoltado por policiais até a saída da cidade.

Marcha sai da praça 19 de Dezembro em direção ao Centro 
Cívico. Ao chegar na Praça Nossa Senhora de Salete a 
polícia tenta impedir a entrada de outro caminhão de 
som. Servidores(as) formam corredor e abrem passagem 
para o carro de som. Neste momento, ação da tropa de 
choque tem início ferindo diversas pessoas com spray 
de pimenta e bombas de gás. Uma negociação entre 
deputados da bancada de oposição, comando da PM e 
presidência da Alep permite a permanência do caminhão 
de som na praça.

Em reunião na prefeitura de Curitiba, direção da APP é 
informada de que o município sequer foi comunicado da 
ação da PM. Recebeu o pedido de ajuda para liberar a rua 
e a praça para livre acesso dos(as) servidores(as).

29/04
Desde cedo milhares de educadores(as) chegam de diversas partes do 
estado para ato marcado na frente da Alep. Ônibus com servidores(as) eram 
barrados em ruas da cidade e revistados por policiais. Na praça em frente o 
palácio, trabalhadores(as) eram parados(as) e revistados(as) por PM´s.

Um helicóptero do governo do Estado sobrevoa a 
praça e, numa tentativa de causar pânico, paira sobre 
o acampamento, desmontando barracas e gerando 
ainda mais indignação. Ao mesmo tempo, uma sirene é 
acionada no trailler do batalhão de choque na tentativa 
de abafar o som do caminhão. Do trio elétrico, dirigentes 
pediam calma e denunciavam ação da polícia.

Acontece na Alep, reunião entre senadores Roberto 
Requião e Gleisi Hoffman, deputados federais e 
presidência da casa para solicitar a retirada do 
projeto que alteraria o regime de previdência dos(as) 
servidores(as). A reunião termina com a negativa por 
parte do deputado Ademar 
Traiano, presidente da Alep.

Ao serem informados(as) 
do resultado da reunião, 
servidores(as) se indignam 
ainda mais. Polícia inicia ataque 
com cassetetes, bombas de 
gás, balas de borracha. Um 
verdadeiro massacre se inicia 
e se estende por mais de duas 
horas em plena praça pública. 

Cronologia do massacre

Não desistimos da 
luta pela previdência!

Comitê apura abusos da 
polícia e do governo
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Em sua primeira gestão (2011 a 2014), o governador Beto Richa acumulou uma dívida, no Estado, de mais 
de R$ 3 bilhões. Durante a campanha para a reeleição, ele escondeu este fato do eleitorado. Agora, corre 
atrás do prejuízo. E quer saldar tudo rapidinho. Mas com um detalhe: quem vai arcar com o rombo 
somos nós, servidores(as) e população.

De olho na eleição do 
próximo ano, Richa 
tem intenção de zerar 
rombo em 2015

Beto Richa
quebrou o Estado!

Como o governo está 
‘tapando’ o rombo nas 
finanças do Paraná?

:: Mesmo com a crise, ou-
tros órgãos e poderes ti-
veram aumento dos re-
passes: Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), Ministério Pú-
blico do Paraná (MP), Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ/PR) e 
Assembleia Legislativa do Pa-
raná (Alep).

Só nos últimos quatro anos, es-
tas instâncias receberam R$ 1,6 
bilhão a mais, o que garantiu, 
por exemplo, auxílio moradia a 
juízes e conselheiros do TCE no 
valor de mais de R$ 4 mil.

O governo reduzirá o investimento na Educação.

Em 2015, serão R$ 400 milhões a menos.

77% do aumento da recei-
ta do Estado, deste ano, 
ocorreu com o sequestro 
do nosso Fundo Previ-
denciário. Em 4 anos, 
esta medida irá custar 
R$ 6 bilhões ao fundo. 
Além disso, taxou os(as) 
aposentados(as) em 11%.

O pacotaço aprovado pelo 
governo em novembro de 
2014, aumentou em 40% 
o IPVA; de 12% a 18% o 
imposto sobre alimen-
tos, remédios, gasolina 
e 37% de reajuste na ta-
rifa de energia e 12% na 
tarifa de água.

R$ 1,6 bi
dos(as) 
servidores(as)

R$ 1 bi
da população
do Paraná

:: Do aumento da arrecadação, R$ 186 mi-
lhões serão repassados ao TJ, TCE, MP e Alep. E 
tanto o Poder Judiciário, como o Legislativo, já 
garantiram aos seus servidores a reposi-
ção de 8,17% em parcela única.

:: Em 2016, com o aumentos dos impostos e 
tarifas, o governo terá um incremento de R$ 
1,3 bilhão a mais. Outra vez, o repasse ga-
rantido aos Poderes amigos será de R$ 
250 milhões a mais.

:: Outro incremento será o repasse por conta 
das alterações na previdência dos servidores(as): 
mais R$ 25 milhões/ano.



De acordo com a análise da APP-Sindicato, com a proposta indecente apresentada pelo governo de reposi-
ção – 3,45% parcelado em três vezes – em um ano cada servidor(a) perderá equivalente a meio salário. Por 
exemplo, uma professora que receba o salário de R$ 1.300,00, ao final do ano, perderá R$ 650,00. Isto é, 
perderá parte do salário de um ano em virtude da não correção da inflação. No total, o governo embolsará 
quase R$ 600 milhões que deveria ser pago aos(às) servidores(as).

O que acontece com 
os salários da 
nossa categoria?

Ao modificar a lei da data-base,
Richa quer acabar com o Piso no Paraná
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Este governador não dá ponto sem nó. Ao enviar a mensagem que modifica 
a lei da data-base, mudando o pagamento de maio de cada ano para janeiro, o 
governo do Estado acaba definitivamente com o piso salarial nacional (PSPN) no 
Paraná. No artigo 6º da mensagem enviada, o governo estabelece que o Piso só 
deverá ser pago a quem não o recebe. Isto é, será aplicado apenas no início da 
tabela, não se estendendo aos demais níveis da carreira. 

No pacote de maldade que tentou enfiar goela abaixo em fevereiro deste ano, 
o governo já tentava sorrateiramente fazer isto, ao acabar com as cinco classes 
iniciais nossa tabela (do magistério). A APP-Sindicato refuta completamente tal 
proposta que, inclusive, deve ser considerada inconstitucional. “Ela achata a car-
reira dos professores e professoras para que o governo não cumpra a lei federal 
11.738/2008. É momento de manter a unidade da categoria e permanecer fir-
mes e organizados na greve”, ressalta o presidente da APP, o professor Hermes 
da Silva Leão.


