
 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO ÀS PERSEGUIÇÕES POLÍTICAS IMPETRADAS CONTRA OS 

EDUCADORES E EDUCADORAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 O Conselho Nacional de Entidades – CNE, instância deliberativa da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE, que reuniu em Salvador nos dias 13 e 14 de março de 2018 

representantes de suas entidades de base filiadas de todo o Brasil, REPUDIA de forma veemente o tratamento 

dispensado pelo Governo do Estado do Paraná aos seus educadores e educadoras. 

 Nos últimos dias 09 e 10 de março, diversas entidades educacionais, vinculadas desde a educação básica 

até a superior, representando professores/as, funcionários/as e estudantes do Estado do Paraná, estavam 

realizando a sua etapa estadual da Conferência Popular de Educação – CONAPE. Precedida por 30 

conferências regionais que tiraram os delegados de todos os municípios paranaenses para a participação nessa 

etapa estadual, os locais escolhidos para a realização da fase de debate de grupos foram duas grandes escolas 

estaduais na capital Curitiba (o Colégio Estadual do Paraná e também o Colégio Barão do Rio Branco). Para 

surpresa geral, a Secretaria Estadual de Educação – Seed notificou a coordenação do evento para suspender as 

atividades nos dois locais. 

 De forma absolutamente intempestiva e sem manter qualquer diálogo com as entidades acadêmicas, 

sindicais e educacionais ali presentes, o Governo determinou o imediato fim do evento dentro daquelas escolas 

sob a ameaça de sindicância e processo administrativo das direções escolares. Uma truculência pouco usual e 

que denota, em última instância, uma ação persecutória sem precedentes na história de todo o Estado do Paraná, 

até mesmo se considerarmos o período nebuloso de ditadura militar que o país sofreu a partir do ano de 1964. 

 O estarrecedor nisso tudo é que o evento proibido da forma mais autoritária possível pelo governo de 

Beto Richa (PSDB) tratava-se de um evento para discutir as questões educacionais do país, envolvendo 

entidades das mais sérias e comprometidas com a educação. 

 Os/as educadores/as paranaenses podem contar com a solidariedade de todo o Brasil. E se esse governo 

tucano já era reconhecido internacionalmente por promover massacres contra professores e professoras, agora, 

com essa ação claramente persecutória, evidenciará a todos que esse governador e toda a sua equipe de títeres é 

inimiga ferrenha da educação pública. 

 Não nos calarão! A Conferência Nacional Popular de Educação – CONAPE, a ser realizada no mês de 

maio em Belo Horizonte, com representantes de todo o Brasil e de todos os segmentos da educação, contará 

com a brava e aguerrida delegação do Estado do Paraná e, também lá, este arremedo de governo será 

denunciado como inimigo dos/as educadores/as e da educação. 

 

Salvador, 15 de março de 2018 

 

Conselho Nacional de Entidades - CNE da CNTE 



 

 

 

 


