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Um breve registro uos locais que foram palco das violações dos direitos humanos e da luta popular pela democracia. 
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Caminhos da Resistência 

A memória c a verdade, reconhecidos como direitos democráticos e de cidadania inalienáveis, exigem que sc conte a 
real história dos homens e mulheres, de seus feitos c das circunstâncias que os cercaram. Do resgate da memória e da verdade 
faz parte igualmentc o registro dos locais onde ocorreram fatos marcantes na história recente de nosso país. 

A história das violações dos direitos humanos no Brasil, particularmentc no período ditatorial de 1964 a 1985, pode 
assim ser contada tendo como elementos os prédios, as calçadas, as ruas. chácaras, estradas, que abrigaram e testemunharam 
essas ocorrências. De um lado, a história da resistência, às vezes desesperada, porém sempre presente; de outro, os locais onde 
se tentou, por meio da violência extrema e sistemática, suprimir essa resistência. 

A recuperação dessas marcas da memória é uma das tarefas a que se propõe o Fórum Paranaense de Resgate da Me- 
mória, Verdade e Justiça. 

O presente documento não é, nem pretende ser, definitivo. A memória c a verdade acharão seu caminho num proces- 
so longo, custoso e, principalmente, coletivo, do qual queremos, apenas, fazer parte. 

Aos homens e mulheres que nos antecederam na luta pelos direitos humanos e contra o arbítrio, a nossa saudação 
calorosa e fraternal. 

Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça. 



A resistência 

Campus Reitoria da UFPR e Diretório Central dos Estudantes-DCE 

Durante todo o ano de 1968, o campus Reitoria da Universidade Federal do Paraná foi palco das 
mais significativas manifestações dos estudantes contra o ensino pago e contra a ditadura. Em protesto contra o 
acordo MEC-Usaid, que instituía a cobrança de mensalidades na universidade pública, os estudantes ocuparam 
a Reitoria e arrastaram o busto do reitor Flávio Suplicy de Lacerda, mentor do acordo, pelas ruas do centro de 
Curitiba. O DCE foi o principal condutor dessas mobilizações. Com a intensificação da repressão, o campus 
foi cercado pela PM. 

Entre as ruas XV de Novembro, General Carneiro, Amintas de Barros e Dr. Faivre - Centro 



—e o arrastam pelas ruas de Curitiba. 
Foto: Arquivo Público do Paraná 
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...arrancam o busto de Flávio Suplicy de Lacerda... 
Foto: Arquivo Público do Paraná 

Reunião do Diretório Central dos Estudantes, no agitado ano de 1968. 
Foto: Arquivo Vitorio Sorotiuk 



Centro Politécnico 

Os estudantes tentaram impedir a 
realização do vestibular de 1968 no Centro 
Politécnico da UFPR, em protesto contra a 
cobrança de mensalidades. Houve confronto 
com policiais, resultando em várias prisões. 
Uma cena deste movimento ficou eternizada 
na foto de Edison Jansen, ganhadora do Prê- 
mio Esso: o estudante José Ferreira Lopes (Dr. 
Zequinha) enfrentava os policiais a cavalo em- 
punhando um estilingue. 

Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 210 - Jar- 
dim das Américas 

Foco: Edison J*ns*n 



Prédio Histórico da UFPR 

Praça Santos Andrade 

Além de ponto importante da luta de estudantes e professores, a escadaria e a calçada do Prédio 
Histórico da UFPR foram o ponto de concentração inicial ou de término de memoráveis passeatas. Com a 
redemocratização, partidos de todos os matizes utilizaram o local para seus comícios. 

Praça Santos Andrade - Centro 



União Paranaense de 

Estudantes-UPE 

A União Paranaense de Estudantes foi funda- 
da em 1938 e tem cm seu histórico lutas grandiosas, 
como a campanha “O petróleo é nosso”, na década 
de 50. Com o golpe militar de 1964 e principalmente 
após 1966, quando passa a ser dirigida por correntes 
de esquerda, a UPE organiza os estudantes na luta pela 
educação pública e pela democracia. Com o Ato Insti- 
tucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968, a entidade é 
fechada. Volta, porém, com toda a força no processo de 
redcmocratização, tendo tido papel muito importante 
na campanha das Diretas-já. Na legalidade, a UPE re- 
conquista sua sede histórica, o Palácio dos Estudantes. 

Rua Carlos Cavalcanti, 1157- Centro 

Palácio dos Estudantes, prédio histórico da UPE. 
Foto; Rodrigo Juste Duarte 

Estudantes liderados peb UPE, em manifestação em frente à Biblioteca Pública do Pai 
Foto: Arquivo Público do Paraná. 
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Diretório Acadêmico Nilo Cairo-DANC 

O DANC, antes chamado Dascisa, foi um espaço marcante na organização das lutas estudantis e 
populares, particularmente no período de 1978 a 1981. Lá ocorreram as reuniões do Comitê Brasileiro de 
Anistia e de muitos movimentos sociais, populares e sindicais. O DANC também produzia, com sua gráfica, 
jornais, panfletos e cartazes para todos esses movimentos. A entidade transcendeu, assim, seu caráter de 
representação estudantil e foi uma referência na conquista da democracia. 

Rua Ébano Pereira, 116- Centro - Curitiba 
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Centro Acadêmico 

Hugo Simas-CAHS 

A importância simbólica do CAHS 
reside cm ter-se mantido independente mesmo 
no período em que o regime militar extinguiu 
os centros acadêmicos e criou em seu lugar os 
diretórios atrelados. 

Av. Marechal Floriano, 524 - Centro 
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Foco: Arquivo Público do Paraná. 



Casa do Estudante Universitário-CEU 

Principal moradia estudantil de Curitiba, contando com um restaurante a preços módicos, a CEU 
foi um espaço importante de organização da luta dos estudantes contra a ditadura. 

Rua Luiz Leão, 01 - Centro 
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Chácara do Alemão 

Depois do Congresso da União Nacional dos Estudantes-UNE em Ibiúna (SP), violentamente 
impedido pelo Exército em outubro de 1968, a entidade ainda tentou organizar congressos regionais nos 
estados. Em Curitiba, o encontro estava marcado para 17 dc dezembro, quatro dias depois do AI-5. Foi, 
porém, da mesma forma reprimido, resultando na prisão de 42 estudantes, dos quais 15(13 homens e duas 
mulheres) foram condenados à prisão. 

Chácara do Alemão - Boqueirão 

Prisão dos estudantes na Chácara do Alemão. 
Foco: Tribuna do Paraná 



Igreja Nossa Senhora 

de Guadalupe 

As pastorais, comunidades eclesiais de 
base, algumas congregações, bispos, padres e 
freiras adeptos da Teologia da Libertação tive- 
ram um papel marcante na luta pela redemocra- 
tização. Em Curitiba, a Igreja Nossa Senhora de 
Guadalupe abrigou inúmeras reuniões e atos de 
entidades como o Comitê Brasileiro de Anistia, 
o movimento contra a carestia, os encontros pre- 
paratórios da refundação da União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas-UBES e assembléias 
sindicais. 

Praça Senador Correia, 128 - Centro 
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Fachada da Igreja Nossa Senhora de 
Guadalupe em 2012. 
À direita, folheto de 1979 chama ato pela 
anistia. 
Foto: Rodrigo Juste Duarte 

14 de asosto 

» - DlÀ DA ANISTIA - 

(ULTO ECUMÊNICO 
Com partkipaçêo de divertes Igrejas 

Locei: Auditório Junto i Igreje do Gwdelupi 
is 18:30 hores 

fc CAMINHADA 
Ap6s o culto ecumênico 

COMÍCIO POPULAR 
No Rnel de caminhada com a partklpaçii 
de entidades. Senadores, Vereadores, Esto 
dantes, Donas de Casa e o Povo em geral 

PEU INISTII IMPLS, GERIL l IRRESTRITI 
 Participe ia lata pala llbariaie ui.i..i,u 



Associação dos Professores do Paraná-APP 

Em 1968, a APP promove uma greve com o nome Congresso do Magistério, para iludir a repressão. Em 
muitos municípios paranaenses, os professores paralisam suas atividades e se dirigem a Curitiba, numa manifestação 
histórica. Em outubro de 1980, ocorre uma nova paralisação de 22 dias, com uma concentração de 15 mil professores 
na capital. Já no período democrático, em 30 de agosto de 1988, os professores são massacrados pela polícia, no Cen- 
tro Cívico. A data virou uma referência de luta e memória. A entidade é hoje a APP-Sindicato, a maior otganização 
sindical do Paraná. 

Edifício ASA - Centro (à época) 



A ditadura ja havia terminado, mas isso nau impediu que os professores e professoras em greve 
fossem massacrados pela polícia em 30 de agosto de 1988, no Centro Cívico. A data virou uma 
referência das lutas da categoria. 
Foto: Arquivo APP - Sindicato 

Colégio Estadual do Paraná 

As grandes assembléias estaduais da APP c, depois, da 
APP-Sindicato, foram realizadas no Colégio Estadual do Paraná. 

Av. João Gualberto, 250 - Alto da Glória 
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Rua XV de Novembro 

Em 1968. diversas man.fascaçõe, pasmam pala rua XV de Novembro. O calçadão fo, inaugurado 
,m 1970; ,m pouco, anos. a rua pas»u a ,«r o local privilegiado d» manifeuçõas. pairas. comrc.o, 
relâmpagos e atos de todo tipo, que geralmente terminavam na Boca Maldita. 

Rua XV de Novembro - Centro 
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Boca Maldita 

Entre os inúmeros fatos marcantes que 
tiveram como palco a Boca Maldita, um merece 
atenção especial: o comício das Diretas-já, em 12 
de janeiro de 1984, o primeiro em todo o Brasil 
a contar com as principais lideranças nacionais na 
luta por eleições diretas para presidente da Repú- 
blica. O comício reuniu cerca de 50 mil pessoas 
e teve enorme repercussão nacional. Mas a Boca 
também sediou atos políticos de todo tipo - e até 
hoje tem esse papel. 

Av. Luiz Xavier - Centro 

12 de janeiro de 1984: 50 mil pessoas exigem eleições diretas para presidente da República, 
na Boca Maldita. 
Foto: Arquiro Gaxeta do Puvo 





A repressão 

Clínica Marumbi 

A Operação Marumbi foi parte da ofensiva desencadeada nacionalmente em 1975 pelos órgãos 
de repressão contra os militantes do Partido Comunista Brasileiro-PCB. A chamada Clínica Marumbi foi o 
local por excelência das violentíssimas torturas contra os militantes presos no Paraná. Sua exata localização, 
ainda desconhecida, pois os presos eram para lá levados encapuzados, será alvo de investigação da Comissão 
Nacional da Verdade. Presume-se, porém, que ficasse no espaço compreendido entre a avenida Visconde de 
Guarapuava e as ruas Dr. Pedrosa e Brigadeiro Franco. 



Departamento de Ordem Política e 

Social-DOPS 

Órgão Histórico de repressão, foi também centro de tortura durante a ditadura do Estado Novo, re- 
tomando essa prática no regime militar. A partir de 1969, passa a integrar a rede repressiva comandada pelo 
SNI e pelo DOl-Codi, mas não deixou de exercer seu papel de porão da repressão, onde scvícias hediondas 
eram praticadas. O órgão foi transferido na década de 70 para a rua Ermclmo de Leão. 

Rua João Negrão, 773 - Centro 



Presídio do Ahú 

A Prisão Provisória de Curitiba, conhecida como Presídio do Ahú, foi utilizada nos momentos mais 
agudos da repressão para alojar presos políticos, embora também abrigasse presos comuns. Muitos militantes 
presos durante a Operação Marumbi, em 1975, foram levados ao Presídio, o que não impediu que de lá 
fossem retirados para novas sessões de tortura na Clínica Marumbi ou no Quartel da Polícia do Exército. 

Av. Anita Garibaldi, 750 - Cabral 

Da nqutdi para a direita: « preto» políticos Drogo Afonso Ciimenet, Antonro Brito 
Lopes, Ildru Manso Vieira. Narciso Pires e Mario Siqueira no pátio do Presidio do Ahú. 
Foco: Arquivo Narciso Pires 

Fachada atual do Presídio do Ahú. quase inalterada nos últimos quarenta anos. 
FoCo: Rodrigo Juste Duarte 



Quartel da Polícia do 

Exército 

Foi um centro de prisão e tortura a 
partir de 1970. Durante a Operação Marumbi, 
o Quartel foi, junto com a Clínica Marumbi, o 
principal local de tortura dos presos políticos. 

Praça Rui Barbosa, onde hoje é a Rua da Cida- 
dana 

A atual Rua da Cidadania da Regional Matriz, na Praça Rui Barbosa, ocupa o lugar do 
antigo Quartel da Policia do Exército.Foto: Rodrigo Juste Duarte 

Regimento da Polícia Militar Coronel Dulcídio e 

Quartel da Polícia Militar 

Locais de prisão de militantes políticos em Curitiba. Integrados ao esquema geral de repressão. 

Tarumã e Avenida Marechal Floriano com Avenida Getúlio Vargas. 
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No Paraná 

Estrada do Colono 

Em 1974, seis militantes da Vanguarda Popular 
Revolucionária-VPR foram atraídos na Argentina por um 
agente do Exército infiltrado na organização. Cinco deles 
(José Lavechia, Joel de Carvalho, Daniel de Carvalho, Vitor 
Ramos e o argentino Ernesto Enrique Ruggia) foram assas- 
sinados e seus corpos enterrados no quilômetro 6 do Ca- 
minho do Colono. O sexto, Onofre Pinto, foi assassinado 
no dia seguinte e seu corpo sumiu sob as águas do Lago de 
Itaipu. É o chamado Massacre de Medianeira, município 
do qual o local fazia parte na época. 

Estrada do Colono, km 6, atual município de Serranó- 
polis do Iguaçu. 

ainda não encontrados. 
Foto: Aluízio Palmar 
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União dos Estudantes de Apucarana-UEA 

A UEA foi uma importante entidade no processo de resistência à ditadura militar. Dela fizeram 
parte dois dos militantes paranaenses posteriormente assassinados pela repressão, Antonio dos Três Reis de 
Oliveira e Josc Idézio Brianezi. A UEA foi invadida e lacrada pelo Exército em 15 de dezembro de 1968, 
dois dias depois do AI-5. 

Antônio do» Trê* Reis dr Oliveira (I94S-I970) ]°** Idóio Brtanezi (1946-1970) 



30 Batalhão de Infantaria Motorizada de 

Apucarana 

O 30 BIMtz foi um dos principais centros de repressão e tortura durante a ditadura militar. O 
quartel sediou o DOI-Codi e lá atuou um dos mais violentos torturadores, o capitão do Exército Isnard de 
Moura Romariz. 

BR-376, km 353 - Apucarana 

13 Regimento de Infantaria de Ponta Grossa 

Foi o principal local de prisão em 1964 na região dos Campos Gerais, servindo de hospedagem for- 
çada para centenas de opositores ao regime implantado pelos militares- políticos, sindicalistas, estudantes. 



Batalhão de Fronteira de Foz do Iguaçu 

Foi o principal centro de repressão de todo o Oeste c Sudoeste do Paraná. Devido à vizinhança 
com Argentina e Paraguai, cumpriu igualmente um papel marcante na Operação Condor, que integrou as 
ditaduras brasileira, chilena, paraguaia, boliviana, argentina c uruguaia na repressão política. 

Foco: Arquivo Público do Paraná 








