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A escravidão no Brasil foi oficialmente abolida há 125 anos, em 
1888, mas os negros seguem sendo superexplorados até hoje, da mesma 
forma que o racismo permaneceu em vigor todo este tempo, sendo ainda 
uma ferida incurável na sociedade capitalista.

Ao contrário do otimismo de alguns setores e da hipocrisia de tantos 
outros, o racismo segue muito vivo e gerando lucros recordes aos 
burgueses, que se beneficiam dele. A realidade dos negros se mantém 
marcada pela bárbara violência policial, péssima educação, pior acesso à 
saúde e ao emprego, e salários mais de 1/3 reduzidos.

A última pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) sobre a discriminação contra negros no Brasil, por sua 
situação socioeconômica e por sua cor de pele, aponta que mais de 39 mil 
pessoas negras são assassinadas todos os anos no país, contra 16 mil 
indivíduos de todas as outras raças. Não há como interpretar isso de outra 
forma que não pelo seu nome: extermínio. Para cada dois não negros 
mortos, há quase cinco negros assassinados: mais de 70% do total, 
quando, pelos censos realizados no país, nem metade da população é 
negra! 

Da mesma forma, um estudo divulgado dia 13/11/13 pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 
Dieese, mostra que um trabalhador negro recebe em média um salário 
36,1% menor que o de um não negro, independentemente da região onde 
mora ou de sua escolaridade. E os números, sobre todos os aspectos, são 
provas incontestáveis da vigência e do tamanho do racismo.

Nas aìreas metropolitanas, os negros correspondem a 48,2% dos 
ocupados, mas, em meìdia, recebem por seu trabalho 63,9% do que 
recebem os naÞo negros. Entre os trabalhadores com nível superior 
completo, a média de rendimentos por hora é de R$ 17,39 entre os negros, e 

de R$ 29,03 entre os não negros. Em São Paulo, 18,1% dos trabalhadores 
não negros alcançam cargos de direção, mas apenas 3,7% dos negros 
atingem esta função de chefia!

Quer dizer, os dados mostram o que qualquer negro já sabe: o 
racismo faz os negros morrerem mais, mais cedo e mais violentamente; 
ganharem muito menos, trabalharem mais e não terem direitos nem perto 
dos não negros.

No caso das mulheres negras, esta situação é ainda muito pior. 
12,5% das mulheres brancas eram empregadas domésticas em 2003, 
sendo que 30% delas tinham registro em Carteira de Trabalho, uma 
realidade grave, mas muito menos dramática que a das mulheres negras, 
das quais  21% são empregadas domésticas e apenas 23% delas têm 
Carteira de Trabalho assinada. Outro dado alarmante é que 46,27% das 
mulheres negras nunca passaram por um exame clínico de mama – contra 
28,73% de mulheres brancas que também nunca passaram pelo exame.

As mulheres brancas, em 2000, esperavam viver 73,8 anos 
quando nasciam, e as mulheres negras, 69,5. Os homens brancos 
esperavam viver 68,2, e homens negros, 63,2. Estas diferenças na 
expectativa de vida refletem, sobretudo, o menor acesso a bens e serviços 
de saúde, à educação, a serviços de infraestrutura, como abastecimento 
de água, esgoto, etc - e à maior mortalidade por causas externas 
(homicídios, acidentes) a que negros estão sujeitos. 

Na educação, enquanto 16,8% dos negros maiores de 15 anos 
eram analfabetos em 2003, esse valor era de menos da metade (7,1%) 
para os brancos. Na mesma temática e neste mesmo ano, entre as 
pessoas maiores de 25 anos de idade, 15,2% da população branca tinham 
12 anos ou mais de escolaridade; índice que despenca entre os negros 
desta mesma fixa etária para 4,6%! 
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20 de novembro: consciência negra é consciência anticapitalista.

Uma questão de raça, uma questão de classe!Uma questão de raça, uma questão de classe!
Todos estes dados mostram que a simples condição de ter uma cor 

diferente da pele traz consigo um estigma de perseguição, opressão e 
superexploração que os negros carregam no mundo todo. Um estigma que 
não nasceu com o capitalismo, e o antecede, mas que foi apropriado pela 
burguesia, e que gera trilhões de dólares a mais aos grandes empresários, 
proprietários e banqueiros, através de trabalho não pago aos negros, ainda 
mais intenso. 

Compreender que os trabalhadores, mesmo sendo todos eles 
explorados, são explorados com intensidades diferentes, e que os negros 
são superexplorados, assim como vítimas de opressão racial, caracterizada 
pelo preconceito, agressões e humilhações; isso é algo essencial para 
entender o capitalismo e a luta negra e dos demais trabalhadores. Porém, 
igualmente importante é compreender que a superexploração negra, por ter 
sido apropriada pelo capitalismo e gerar tanto lucro a mais para a burguesia, 
nunca acabará sem que acabe o próprio capitalismo. Malcom X já falara 
“não há capitalismo sem racismo”.

Isso significa que desvios como o do stalinismo e muito freqüentes 
na chamada “esquerda” brasileira, de desprezar a luta dos negros e alegar 
que tudo se resolve apenas na luta de classes geral é uma grave traição à 
classe trabalhadora e um gesto de cumplicidade com o racismo, 

amplamente predominante no interior destas próprias organizações! 
Mas também é uma traição à classe operária e a cada um dos 

negros vítimas do capitalismo atribuir à luta específica dos negros a 
capacidade de acabar com o racismo, sem que isso passe pela revolução 
socialista, juntos da classe trabalhadora como um todo. Este desvio 
também é alimentado pela “esquerda” reformista, que apregoa uma 
fantasiosa versão de que a discriminação estaria diminuindo e que, com o 
passar do tempo, as desigualdades como um todo, dentre elas a racial, 
seriam eliminadas. 

Os revolucionários de fato não podem titubear em fazer da luta 
contra o racismo uma das lutas mais importantes de toda a luta contra o 
capitalismo e a exploração. Em primeiro lugar, porque são os trabalhadores 
negros e negras os mais explorados, e, portanto, os que mais necessitam 
da revolução proletária , como porque são eles que devem ser a base 
do partido e da direção revolucionária, por expressarem as maiores lutas 
que já existem e existirão ainda mais. Mas também por que todo o golpe 
dado no racismo é um golpe de morte dado no capitalismo em geral, já que 
se acabasse a sobreexploração de 36% a mais dos negros, o capitalismo 
simplesmente iria à falência e depressão no mundo todo!

Zumbi vive! Fazer 2, 3, mil Palmares!
A data histórica de 20 de novembro homenageia a vida de Zumbi dos 

Palmares, morto nesta data, e cuja existência foi dedicada sempre à luta dos 
negros, mas também de todos os explorados, já que o quilombo de 
Palmares era habitado também por brancos e demais trabalhadores que se 
organizavam contra a estrutura escravista e colonial existente dos séculos 
XVI a XIX no Brasil.

O inaceitável é que, séculos depois da morte de Zumbi, ainda haja, 
segundo censo do início do governo Lula, em 2003, 3.524 comunidades 
quilombolas admitidas pelo governo - sendo muito mais as reivindicadas 
pelo movimento negro – e a quase totalidade delas não seja reconhecida, 
titulada e muito menos assistida pelo poder público, o que não seria nenhum 
favor, e sim uma obrigação negada a  quem de direito.

Zumbi enfrentou não apenas os proprietários capitalistas e os 
governos, mas também a concepção conciliadora e oportunista de 
lideranças negras cooptadas, como foi o caso de Ganga Zumba, que 
precedeu Zumbi à frente do quilombo de Palmares. Hoje, como forma de 
anular suas lições políticas, Zumbi é um personagem comemorado, até 
mesmo pelos políticos mais reacionários e aliados dos ruralistas. 

Isso não deve fazer diminuir as homenagens que nós e os lutadores 
prestamos a este exemplo de luta implacável contra o sistema que mantém 
a escravidão e o racismo, tanto quanto seus agentes de plantão. Mas, além 
de discursos e elogios ao passado de luta expresso por Zumbi, a 
homenagem mais honesta que se pode prestar a Zumbi e aos milhões de 
negros e negras trazidos em porões de navios ao Brasil, vítimas de estupro 
em massa, torturas, assassinatos e escravidão geração após geração é a 
luta contra os novos escravocratas e seus capitães do mato. 

Hoje, este papel é expresso pelo governo Dilma, como antes tinha 
sido com Lula, FHC, Itamar, Collor, Sarney, governos militares, etc. O 
tempo passou, mas os coronéis racistas seguem sendo o núcleo do poder, 
e controlam o governo Dilma tanto como seus antecessores. Novos 
Palmares são necessários e novos Ganga Zumbas lançam discursos 
inflamados contra o confronto, aceitando manter a “escravidão” atual, em 
troca de pequenas migalhas. 
Cabe a nós lutarmos pelo legado de Zumbi: um legado de luta, de ação 
direta e de enfrentamento. No “dia da consciência negra”, repetimos: 
consciência negra, é consciência revolucionária e anticapitalista. 



Correio dos Trabalhadores edição nº57

www.mrsocialista.org

Email: mrevolucionariosocialista@gmail.com

Entre em contato pelos telefones: Endereço para contato:

Sede Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros nº 596, Ed. Tocandiras sala 41
Bairro Centro 

Porto Alegre-RS: (51) 82566835 

Rio de Janeiro - RJ: (21) 7664-4932

São Paulo - SP: (11) 97034-3095

 

Itaúna - MG: (37) 9162-0032

Brasília - DF : (61) 8152-7618

Natal - RN: (84) 9965-8949

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro
Sede Rio de Janeiro - Rua do Riachuelo, 333 sala 1116 
Bairro Centro

Rio Grande do Norte
Sede Natal - Av. Rio Branco, n°829, Ed. Padre Cícero, sala 108
Bairro Centro

Belém - PA: (91) 8146-7994

Pará (Interior): (91) 8088-6424 

Santarém - PA: (93) 8405-0002

Cametá PA: (91) 9308-5928

São Domingos do Capim - PA: 

(91) 8339-0906

Macapá - AP: (96) 8104-0922

Contribua com a revolução brasileira e internacional! Colabore para 
um fundo financeiro a serviço da luta pelo socialismo!

No capitalismo, tudo custa dinheiro, e cada vez custa mais caro! A 
burguesia e suas organizações exploram e atacam os trabalhadores, muito 
em função de seu poderia econômico. 
Igrejas como a católica e as neopentecostais têm centenas de milhões de 
reais para propagar a discriminação a homossexuais, ataques à liberdade 
das mulheres e outras pautas reacionárias, que incluem restrições a 
pesquisas médicas. Fora o espaço que têm na mídia, incluindo concessão 
de rádios e TVs. Associações empresariais, sindicatos patronais, entidades 
ruralistas, de industriais, de banqueiros; todos juntos têm bilhões para 
exercer sua propaganda e suas ações em defesa de seus interesses e 
propriedades, e contra os trabalhadores.

Além de suas associações de classe, os patrões contam com outras 
centenas de milhões movimentados por sindicatos traidores e oportunistas, 
que igualmente sustentam o capitalismo. Todos estes setores pró-
capitalistas possuem também seus partidos políticos, os quais têm acesso 
gratuito ao rádio e TV, farta mídia impressa e milhões do fundo partidário. 
Fora o que arrecadam das empresas, via caixa 1 e caixa 2, seja nas eleições 
ou no cotidiano da relação de “toma lá, dá cá” entre partidos e empresas.

Só quem não tem dinheiro algum dado pelo Estado, nem aceita 
qualquer centavo da burguesia são os revolucionários. O Movimento 
Revolucionário Socialista, que reúne trabalhadores e jovens socialistas em 
seu interior, se recusa a ter o rabo preso com empresários, como faz o 
PSOL, que recebe dinheiro de quem deveria combater, mas de quem acaba 
sendo refém. O mesmo PSOL também se sustenta de seus mandatos 
parlamentares, os quais obtêm “vendendo a alma” em alianças até mesmo 
com o PT e o DEM, como fez em Belém e Macapá! Também não aceitamos 
ser sustentados pela burguesia por tabela, como faz o PSTU, que se alia ao 
PSOL Brasil afora, e, consequentemente, a seu dinheiro proveniente da 
burguesia e de alianças burguesas, como ocorreu em Belém, quando o 
PSTU se abarcou ao PCdoB.

Não assaltamos sindicatos nem entidades do movimento em geral, 
como faz quase todo o restante da “esquerda”, que sustenta seus militantes 

e pagas suas contas por meio das entidades dos trabalhadores. Por tudo 
isso, e por manter os princípios de forma intransigente e a moral 
revolucionária inabalável, o MRS só pode contar com seus próprios 
militantes e simpatizantes para sobreviver e ter iniciativas políticas.

Nossa sedes, bandeiras, faixas, bumbos, panfletos, participação em 
reuniões, apoios políticos e campanhas custam dinheiro, e é à classe 
trabalhadora que apelamos para levar adiante esta alternativa 
revolucionária e oposta às demais organizações oportunistas que 
hegemonizam a esquerda e tão mal fazem à luta de homens e mulheres 
explorados no Brasil e no mundo.

Estamos em plena campanha de arrecadação de fundos para que se 
possa impulsionar o crescimento do MRS no país! Pedimos a colaboração 
financeira de todos os que nos vêem nos atos, na linha de frente das 
manifestações, nas primeiras horas da manhã nos piquetes, nas 
panfletagens e em todas as horas das lutas e manifestações. Nós somos 
parte daqueles que não fogem das bombas da polícia, dos que não ganham 
nada por militar e se sacrificam em nome de uma convicção: o mundo pode e 
deve ser transformado, e é preciso construir o socialismo, sem exploração e 
preconceitos.

Cada trabalhador, estudante e desempregado faz malabarismos 
para sobreviver mês após mês. Mas, apesar do dinheiro curto, a classe 
trabalhadora sabe a falta que faz a existência de uma organização que 
defenda seu programa. As recentes manifestações de junho e julho 
mostraram que há milhões de brasileiros insatisfeitos e dispostos a sair às 
ruas, contra tudo e todos que hoje fazem parte deste sistema. Mas o 
espontaneísmo não é capaz de ir além de manifestações extraordinárias, e 
logo o sistema se reorganiza e se recupera. 

Para que isso não possa ocorrer indefinidamente, é urgente que os 
revolucionários possam disputar contra a burguesia e os reformistas, não de 
igual para igual, mas ao menos com um mínimo de infraestrutura. Para que 
tenhamos equipamentos de som, de impressão e capacidade financeira de 
intervenção, propaganda e agitação revolucionária sobre a massa. 
Chamamos cada leitor do Correios dos Trabalhadores, amigo do MRS, 
simpatizante e apoiador da revolução a contribuir financeiramente com esta 
alternativa!

EDITORIAL !
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PT + PMDB = PSDB + DEM = PSB + Rede. 
Marina Silva se alia a Eduardo Campos e mostra mais uma vez que eles são todos iguais.

Marina Silva foi candidata a presidente em 2010, e conseguiu 
uma votação impressionante pelo pequeno PV: 20%. Seu discurso à 
época era o de ser uma alternativa à polarização PT X PSDB, mas não 
havia nada de conteúdo diferente no programa que defendia, salvo 
pequenas e vagas considerações ecológicas, assim como a candidata 
também personificava uma plataforma bastante conservadora e até 
mesmo reacionária em termos como a liberdade das mulheres, 
perfilando-se junto das posições fundamentalistas anti-homossexuais e 
antiaborto. 

4 anos depois, a rejeição popular massiva a PT e PSDB, cada 
vez mais desmoralizados por seus mensalões e ataques aos 
trabalhadores, se aprofundou ainda mais. O reajuste dos preços das 
passagens, somado à repressão violenta das polícias do PT e do PSDB 
levou milhões às ruas, e o ódio aos políticos, simbolizados pelos 2 
maiores partidos, criou a expectativa de alguns setores de que pudesse 
surgir uma 3ª via eleitoral. Marina, neste momento, ressurgiu com força.

Seu discurso de “independente” foi reforçado, e seu projeto de 
partido, a Rede Sustentabilidade, seria o partido dos jovens, da internet, 
do novo; diferente do PV, que tinha cara de verde, mas era um partido 
burguês que já tinha apoiado a reeleição de FHC e participado dos 
projetos e votações mais reacionários dos governos tanto de FHC como 
de Lula. Mas a Rede, que surgiria sem estas manchas evidentes no 
passado do PV, igualmente seria formada por grandes empresários 
como o dono da Natura, além de políticos com serviços prestados a 
governos do PSDB e à direita em geral, com Alfredo Sirkis e Walter 
Feldman. No fundo, nada mudaria na Rede.

Mas o fato é que a Rede nem sequer pôde ser legalizada. 
Mesclando incapacidade dos apoiadores da Rede de recolher mais 
assinaturas e um golpe evidente da justiça eleitoral e de cartórios, que 
sabotaram a inscrição do partido de Marina a serviço do PT, Marina se 
viu sem a possibilidade de ser candidata por um partido “seu”. Assim, 
contra a parede, aderiu a um partido burguês tradicional, tanto como 
fora o PV, mas com o telhado ainda mais de vidro: o PSB.

A coligação Rede e PSB, e o apoio de Marina a Eduardo 
Campos, pré-candidato do partido a presidente, desmontam o discurso 
de “novidade” de Marina e a colocam como auxiliar de um governador, 
no caso de Pernambuco, que também reprime manifestações, arrocha 
salários e governa para os ricos. O PSB esteve os 8 anos de Lula no 
poder, inclusive na fase do mensalão, além de ter estado no governo 
Dilma até bem pouco. O partido chega ao cúmulo de ter votado a favor 
do Código Florestal, que legaliza a destruição ambiental em larga 
escala. Mais inimigo da ecologia, impossível!
Estas e tantas outras posições, tanto do PSB quanto de Marina, que 
deixou claro que quer dar continuidade ao “legado positivo” econômico 
de FHC e social de Lula, deixam evidente que esta aliança é mais do 
mesmo, e que esta coligação não passa de uma 3ª via da mesma 
política burguesa, corrupta e reacionária expressa pelo bloco do PT e 
pelo bloco do PSDB. 

Assim, nenhum dos principais candidatos a presidente em 2014 
merece a confiança ou o voto dos trabalhadores; apenas seu repúdio e 
luta contra seus projetos. São todos inimigos da maioria da população e, 
ganhe quem ganhar, a vida não vai mudar, com a inflação seguindo a 
subir, as dívidas a se acumular e os serviços públicos a se deteriorar.

O MRS não terá candidatos em 2014!

A “democracia” no Brasil, na verdade, é uma ditadura burguesa 
disfarçada, como em todos os demais países capitalistas “democráticos”: 
com algumas concessões, ao mesmo tempo em que há enorme censura 
e repressão a quem realmente representa alguma mudança. Por conta 
disso, é preciso recolher 496 mil assinaturas para registrar um novo 
partido. Enquanto os partidos de direita tiram isso de letra, pagando 
empresas que arranjam estas assinaturas, esta tarefa, ainda mais com o 
boicote da justiça eleitoral, é quase impossível a uma organização 
revolucionária. E, mesmo que esta obtenção seja possível, para 2014 não 
há mais tempo.

O MRS é um partido revolucionário, não reconhecido pela Justiça 
burguesa, e cujo objetivo e programa são lutar junto dos trabalhadores 
para que sejam os explorados a tomar o poder e governar através de seus 
organismos. Não acreditamos nas eleições como possibilidade de 
mudança, e uma eventual legalização teria como único objetivo aumentar 
a denúncia do próprio regime democrático-burguês e servir de tribuna 
para a luta revolucionária, contra o Estado burguês e o capitalismo.

Independente da definição eleitoral para o ano que vem que o 
MRS venha a adotar, de voto nulo ou de voto crítico em alguma 
candidatura, já podemos dizer que não haverá candidatos de nossa 
organização, pois definimos não reivindicar a ninguém a “filiação 
democrática”, como é chamada a obtenção de legenda por onde 
concorrer.

Os partidos burgueses não são opção de registro para nosso 
partido. Restariam, em tese, PCO, PSOL, PCB e PSTU. Destes, o PCO é 
da CUT, pratica o banditismo sindical, vendeu sua legenda até para 
oportunistas religiosos e se coligou com o PSDB em eleições passadas; o 
PCB fez parte do governo pró-imperialista de Lula, ainda mantém 
concepções stalinistas no seu cotidiano e combina dogmatismo diletante 
de um socialismo abstrato com práticas oportunistas no dia a dia. 

O PSOL teve mensaleiro em GO, deputada acusada de assaltar 
sindicato no RJ, ganha dinheiro da burguesia, se coligou com o DEM, com 
o PT e quem mais lhe garante alguns votos. E o PSTU discursa a favor da 

revolução, mas entregou direitos dos operários da GM em São José, fugiu 
das lutas em junho, voltou à Contraf nos bancários, se coligou com a 
Articulação/PT em eleições sindicais dos Correios, e se aliou ao PCdoB 
nas eleições municipais do ano passado.

Decidimos, portanto, não nos associarmos a partidos que se 
comportam como inimigos da revolução e do socialismo ao longo do ano, 
e não estaremos de dentro de nenhuma das alternativas eleitorais no ano 
que vem. Ainda não se sabe quais serão as candidaturas no âmbito da 
“esquerda” no ano que vem, nem quais serão seus compromissos 
programáticos; por isso ainda não definimos nossa tática eleitoral, se voto 
nulo ou voto crítico em alguma candidatura que venha a apresentar um 
programa comprometido de fato com as lutas e com a revolução. Mas nos 
recusamos a nos “filiarmos” a qualquer alternativa que existe hoje, pois 
todos são partidos com os quais não apenas divergimos, mas os quais 
também combatemos.

Independente do que vier a ocorrer em 2014, no entanto, 
reafirmamos que não será por eleição burguesa alguma que a vida 
poderá mudar. A luta dos trabalhadores é que pode garantir emprego, 
salários dignos, saúde, educação e transporte públicos, gratuitos, 
universais e de qualidade.

Acabamos de sair de um levante popular de massas no país, 
sendo que há uma desmoralização enorme do regime, e os trabalhadores 
há muitas eleições já entendem que ganhe quem ganhar a vida não vai 
mudar. As pessoas cada vez mais se dão conta que “eles são todos 
iguais” e houve um recorde histórico de “não-votos” em 2012, com 35 
milhões de abstenções, votos nulos ou brancos.

Neste cenário, os revolucionários não estão jogados para as 
eleições, e sim para as lutas e para a organização dos explorados na luta 
pelo fim da exploração. É este o chamado que fazemos aos setores 
combativos e de lutadores independentes, que buscam uma alternativa 
que aposte na ação direta e tenha programa, teoria e prática a serviço da 
revolução socialista. Entra no MRS e ajuda a construir este ferramenta 
dos trabalhadores.  
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Greve da educação do Pará completa 53 dias forte, mas é encerrada por PSOL e PT!

A greve dos trabalhadores em educação da rede estadual do Pará 
chegou aos 53 dias, e o governador Simão Jatene (PSDB) permaneceu o 
tempo todo intransigente em não conceder mais nada ao movimento. Isso 
demonstrava o desespero do governador, e não sua força, pois não havia 
modo de o governo acabar com a luta através da sua aposta original, de 
desgastar os trabalhadores. Por isso, Jatene passou a depender da 
capitulação da direção do sindicato. 

Jatene, como o igualmente inimigo dos trabalhadores governador 
Alckmin em SP, é do PSDB, partido conhecido no país todo como inimigo 
da educação desde FHC e também pelo histórico de seus governos 
estaduais. Mas, hoje em dia, eles são todos iguais. A condução do governo 
estadual de Jatene no PA é praticamente a mesma de Sérgio Cabral do 
PMDB no RJ ou de Tarso Genro do PT no RS. Todos reprimem os 
educadores, com salários baixos, retirada de direitos e com a insistência 
em acabar com o piso nacional e seu reajuste legal.

A greve também tinha como eixo a questão da jornada de trabalho, 
mas inevitavelmente era o debate do reajuste do piso nacional que 
concentra a luta. Jatene atualmente paga o piso, mas está junto com todos 
os demais governadores que entraram com uma ação pedindo o 

rebaixamento desse índice de 19% para 7% em 2013, abandonando o 
critério da evolução do IDEB, que soma os recursos disponíveis à 
educação; e pretendendo adotar a variação apenas da inflação. 

A greve no PA não poderia nunca transigir nem abrir mão desta 
bandeira! Mas as correntes oportunistas trataram de impor uma traição 
histórica e a CNTE, confederação nacional de educadores, dirigida pelos 
cutistas, propôs vergonhosamente adotar 10% como reajuste do piso, 
tirando a responsabilidade do governo Dilma, abrindo mão do critério de 
reajuste e desvirtuando a própria existência do piso. 

A direção do SINTEPP, sindicato dos educadores do PA, mesmo 
não sendo explícita no abandono da luta pelo piso e pelo pagamento dos 
atrasados pelo período não pago, acabou, na prática, deixando esta 
bandeira de lado, e fazendo de tudo para encerrar a greve a qualquer 
custo. 

A greve tinha que derrotar Jatene e sua política neoliberal, exigindo 
o pagamento e o reajuste do piso salarial nacional, mas também que este 
piso assumisse o valor do salário mínimo do Dieese, de R$ 2.729,24 em 
outubro deste ano.

Ao invés disso, a direção sindical sucumbiu às ameaças do 
governador tucano. Jatene atacou o movimento com assédio moral, 
através de gestores, que tentam intimidar os educadores e forçá-los a 
voltar ao trabalho. Ele e seus secretários fizeram sistemática campanha 
midiática pedindo o retorno ao trabalho da categoria, caso contrário seria 
cortado o ponto, com contratação de prestadores de serviços. Uma 
ameaça ilegal, pois não se pode contratar fura-greves nem pessoas sem 
qualificação ou vínculo empregatício desta forma. Mas esta medida de 
terrorismo salarial foi utilizada pela direção oportunista do sindicato, 
capitaneada pela APS/PSOL, que controla o SINTEPP. Num primeiro 
momento, ela foi derrotada pela base, que manteve a greve firme; mas, em 
uma última assembleia no dia 14/11, finalmente desmontaram a 
paralisação!

A greve tinha entrado num momento decisivo do embate contra o 
governo, com o movimento grevista e Jatene travando um cabo de guerra, 
em que quem vacilasse perderia o combate. Por isso, a greve não poderia 
recuar! O movimento precisava se tornar cada vez mais direto contra o 
governo Jatene, além de radicalizar suas ações, como aliás, já vinha 
fazendo. Não poderia haver caminho de volta, e, ao manter a greve, os 
setores que a queriam entregar deveriam ser igualmente combatidos. Mas 
a direção sindical entregou toda a luta, salvando Jatene quando ele menos 
tinha forças.

A direção do SINTEPP, majoritariamente formada por dirigentes da 
APS/PSOL, nunca foi a favor da greve, que só foi deflagrada porque a base 
e as correntes de oposição de esquerda à direção conseguiram votar sua 
aprovação. Depois de ter que engolir a greve, a direção do sindicato tentou 
de todas as formas quebrar e desmontar a greve, propondo para a 
categoria aceitar as migalhas propostas pelo governo.

No dia 12/11 ocorreu mais uma assembleia da categoria, na qual a 
direção oportunista do sindicato propôs a saída da greve, afirmando que a 
greve tinha chegado ao seu limite, que a categoria já tinha derrotado o 
governo e que as conquistas apresentadas pelo governo numa audiência 
de conciliação no Tribunal de Justiça do Estado já eram satisfatórias e 
representavam ganhos para a categoria. Defendemos a manutenção da 
greve e que o momento era de fortalecer a greve com atos radicalizados, 
piquetes, atos de ruas e a unificação das lutas dos servidores estaduais. E 
a intransigência do governo Jatene isolou a direção APS/PSOL na 
proposta de encerrar a greve de mãos abanando. A categoria decidiu pela 
greve, derrotando a direção, tendo momentos durante a assembleia em 
que a categoria vaiava os diretores do sindicato.

Os militantes da educação do Movimento Revolucionário 
Socialista, bem como do Movimento Educação pela Base (MEB), atuaram 
firmemente nesta luta e fizeram parte do comando de greve, intervindo nos 
atos e assembleias da categoria, afirmando que os educadores deveriam 
tomar a greve em suas mãos, organizando piquetes, fechando escolas, 
impedindo reuniões de diretores que estavam ameaçando professores a 
retornarem às aulas, chamando alunos e a comunidade a ocupar as ruas e 
derrotar Jatene. As ocupações do prédio da Secretaria de Educação e 
Assembleia Legislativa são exemplos de radicalização que fortaleceram a 
greve, contra a orientação oposta, dada por PSOL e PT. 

Mas a “operação desmonte” por parte da direção do sindicato, a 
partir das sub-sedes do interior e fazendo corpo mole em Belém, negando 
dinheiro para organizar a luta e levando fura-greves à assembleia deu 
resultado. Por meio de um método autoritário e golpista, sem que 
realmente houvesse novas propostas, a APS/PSOL e setores do PT 
votaram outra vez pelo encerramento da greve, desta vez ganhando a 
votação. Esta prática e colocar em votação o fim da greve uma vez atrás da 
outra, até ganhar a votação, aliás, é um velho método stalinista e golpista!

Agora, com a greve concluída sem que a pauta dos trabalhadores 
tenha sido atendida, é necessário reforçar a organização pela base dos 
trabalhadores, colocar o governo Jatene ainda mais contra a parede, e 
construir urgentemente uma nova direção para o movimento, de oposição 
à direção do sindicato, classista e pela base.

Momentos de tensão na assembleia que encerrou a greve dos 
professores do Pará, onde a direção do sindicato provocou a divisão da categoria.

Disposição de luta com métodos radicalizados: categoria protagonizou a
ocupação da Alepa (Assembleia Legislativa do PA).
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Desde a derrubada do governo do ditador Muamar Khadafi, 
através da luta revolucionária, na qual milícias populares e sem um 
comando unificado tiveram um papel determinante, o novo governo 
imposto ao país, que se apropriou da vitória dos trabalhadores, foi 
formado pelo antigo CNT e abençoado pelos países imperialistas. 
Mas ele tem tido enorme dificuldade em normalizar a luta de classes e 
estabelecer uma democracia burguesa estável, conforme o objetivo 
de setores burgueses líbios e internacionais.

Tanto o governo líbio quanto o regime político em geral do país 
estão suspensos no ar, acossados à esquerda pelos trabalhadores, 
que não tiveram suas necessidades atendidas após a derrubada de 
Khadafi; e à direita pelo imperialismo, que lhe pressiona a acabar com 
as milícias que ainda permanecem em todo o país, em especial em 
Benghazi, onde primeiro se instalou o duplo poder operário e popular 
contra Khadafi, e em Trípoli, a capital.

O cenário é de completa instabilidade política, com um 
governo que convive com grupos de trabalhadores ou de outros 
setores burgueses armados andando pela capital e organizando suas 
tropas, sem que haja um exército com autoridade sobre eles, numa 
ruptura do monopólio das armas sob o poder do Estado, um dos 
princípios da dominação de classes em qualquer regime. Ao mesmo 
tempo, por não conseguir garantir os interesses da burguesia de 
maneira própria e segura na Líbia, seu governo não é levado em 
consideração pelas manobras imperialista na região. 

Dois acontecimentos ocorridos com poucas semanas de 
diferença entre eles demonstram esta situação claramente: no 
primeiro, os Estados Unidos invadiram ilegalmente o país e 
seqüestraram um militante à luz do dia; no outro, milicianos armados 
executaram o chefe da polícia em Benghazi, segunda maior cidade 
do país.

Imperialismo norteamericano invade o país e seqüestra militantes.

Tropas de elite imperialistas invadiram a Líbia e capturaram o 
membro da rede Al-Qaeda Abu Anas al-Libi, caçado pelos EUA por 
suspeita de participação nos atentados às embaixadas dos EUA no 
Quênia e na Tanzânia em 1998. Ele foi sequestrado por soldados em 
Trípoli, perto de sua casa, depois da oração do amanhecer, conforme 
relato de testemunhas.

Há versões diferentes para a operação de sequestro covarde 
de Abu Anas al-Libi. Uma delas alega que isso se deu sem o 
conhecimento nem a autorização do governo; a outra diz o contrário: 
que governo líbio teria permitido este crime, sem base em processo 
algum. De uma forma ou outra, o governo líbio mostra que é um 

fantoche a serviço do imperialismo dos EUA, e que não manda em 
nada. A Líbia, sob qualquer uma das verdades possíveis deste 
episódio, é tratada como uma colônia sem soberania nenhuma pelo 
imperialismo.

Al-Libi defende concepções teocráticas e fundamentalistas, e 
seu grupo é profundamente reacionário e anticomunista; mas ele é 
um militante político, já vivia anteriormente na Líbia e não foi 
processado por tribunal algum. Seu seqüestro é uma ingerência 
inaceitável e um crime de lesa-pátria contra a Líbia, mostrando que os 
EUA sempre se consideraram a polícia do mundo e que não há 
independência nenhuma de países como a Líbia, onde o imperialismo 
entra e comete arbitrariedades na hora em quem quiser.

Campo aberto para a revolução e a contrarrevolução. 
Ninguém respeita o governo na Líbia.

Milícia executa agente de repressão em Benghazi 
A desmoralização completa do governo da Líbia, e sua 

subserviêlmente dncia aos interesses das potências estrangeiras lhe 
conferem ainda menos legitimidade perante os trabalhadores. Este 
governo é produto de uma expropriação do poder das milícias 
populares e operárias que foram as que derrubaram Khadafi. E, ao 
não atender os interesses da maioria da população, o governo nunca 
conseguiu desarmar os trabalhadores nem as milícias.

Muitas das milícias se converteram em uma espécie de força 
auxiliar do governo, ganhando poder sobre áreas do país; outras são 
contratadas praticamente como mercenários, para ações de que o 
governo não é capaz; e há ainda outras, que se mantém organizadas 
com propósitos políticos, algumas delas sendo de orientação 
religiosa, outras com plataformas políticas e conteúdo mais classista.

Entre as ações destas últimas milícias, há sucessivos 
combates contra as forças de repressão e as autoridades do governo 
fantoche da Líbia, além de alvejar as forças imperialistas presentes no 
país. Parte destas milícias esteve presente nas manifestações de 
massa que levaram à ocupação da embaixada norteamericana há 
mais de um ano, com a execução do embaixador do imperialismo 
americano na região.

Ale, de enfrentar o próprio governo líbio, as milícias seguem 
combatendo os ex-partidários de Kadhafi, agora acobertados pelo 
novo governo, que pretende “conciliar” o país. Os rebeldes que 
lutaram contra as forças do antigo regime ainda combatem em Bani 
Walid, por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes situada a 185 
km ao sudeste de Trípoli,  a qual se considera que "não foi 
completamente libertada". São as milícias, especialmente da cidade 
vizinha de Misrata, organizadas e fortemente armadas, quem ainda 
prossegue lutando contra o reagrupamento e negócios dos bandidos 
da época de Khadafi, que agora tentam novamente enriquecer e 
conquistar influência sob o regime surgido após sua derrubada.

Em mais uma ação revolucionária deste tipo, homens armados 
não identificados mataram o comandante da Polícia Militar da Líbia 
enquanto ele saía de sua casa em Benghazi, no leste do país. Ahmed 
al-Barghathi é o mais novo de diversos oficiais do Exército que foram 
assassinados em Benghazi, aliás onde também foi morto o 
embaixador dos EUA. Barghathi, que estava de férias na cidade, é a 
autoridade de hierarquia mais alta a ser atacada nas últimas 
semanas. 

Um regime burguês kerenskista. Uma crise revolucionária aberta.

Esta realidade de descontrole geral da autoridade do governo e a 
incapacidade das instituições do regime burguês se imporem no país é 
característica de uma situação revolucionária, que persiste na Líbia e não 
foi fechada. O governo líbio, que tenta ser visto como um produto da 
revolução se esforça para dialogar com os trabalhadores e convencê-los 
de que este é um governo do povo, mas, ao mesmo tempo, é incapaz de 
tomar qualquer medida séria de independência nacional, e deixa a nítida 
impressão de ser um mero capacho dos interesses imperialistas. 

No final, nem a burguesia nem os trabalhadores sustentam este 
governo, que paira no ar até muito provavelmente ser derrubado pelas 
classes antagônicas que seguem em luta e que igualmente não 
consideram este governo fragilizado. Sua instabilidade decorre de que 
ainda existe uma situação de duplo poder no país, com um Estado burguês 
e suas instituições oficiais tentando se fazer impor, mas sem 
reconhecimento da maioria da população; e outro poder, já enfraquecido 

depois da derrubada de Khadafi, mas ainda existente, que expressa 
organismos populares ou simplesmente paraestatais, formado 
principalmente pelas milícias. 

Estas características de duplo poder e de crise revolucionária 
conferem ao governo líbio um aspecto kerenskista, que remete ao que foi o 
governo menchevique de Kerensky na Rússia de 1917, um governo 
efêmero, depois da revolução de fevereiro que derrubou o czarismo, mas 
antes da revolução de outubro, que derrubou o próprio Kerensky e 
instaurou a ditadura do proletariado.

Não se pode saber o futuro da revolução líbia, que segue em aberto. 
A tomada do poder pelos operário é imensamente mais difícil do que foi na 
Rússia de 1917, pela fato de não existir hoje um Partido Bolchevique na 
Líbia, nem qualquer outra direção revolucionária socialista. Mas os fatos 
passados e recentes deixam nítido que a crise líbia está muito longe de ser 
fechada.
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Torturas, assassinatos a sangue frio, repressão a movimentos sociais e corrupção generalizada.

Por que a polícia tem que acabar?  
Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

Terremoto, exploração e miséria podem ter matado 100 mil pessoas! 

as mortes seguem do mesmo jeito e 
a diferença é apenas que os corpos 
estão sendo escondidos! Como 
fizeram com Amarildo.

Os policiais matam sem 
nem pestanejar porque o Estado 
burguês lhes paga exatamente 
para isso, e sabem que ninguém 

será punido. É o que justifica a 
existência das polícias: matar 
aqueles que ameaçam o sistema, 
pela sua simples condição social ou 
racial. Os números provam isto de 
maneira nítida: entre 2005 e 2007 
foram instaurados 707 casos de 

“auto de resistência” com autoria 
reconhecida; desses, apenas 355 
viraram inquéritos policiais; só 19 
foram encaminhados para a 
Justiça; e, desses, só três foram 
denunciados pelo Ministério 
Público; e unicamente dois 

pronunciados (denúncia aceita 
pelo juiz). Destes dois, apenas um 
foi julgado pelo júri, resultando em 
c o n d e n a ç ã o !  É  m a i s  q u e  
impunidade: é um prêmio à 
execução de inocentes e à 
banalização dos assassinatos 
policiais!
 

A população tem o direito de reagir e não nos solidarizamos 
com os bandidos de farda que recebem esta reação!

Em uma entrevista patética, 
o coronel da PM paulista, Reynaldo 
Simões Rossi, fez cara de dor, voz 
de choro e discurso de vítima. Seu 
teatro ridículo ocorreu depois de 
que apanhou durante alguns 
segundos de manifestantes que 
recebiam bombas de gás, balas de 
borracha e golpes de cassetete há 
meses em todas as manifestações, 
e inclusive no dia em que revidaram 
um pouco estas agressões 
covardes da PM. O coronel 
Reynaldo, chefe das ações 
fascistas, é um cínico, que esconde 
que os golpes que sofreu são uma 
insignificante resposta à violenta e 
criminosa Polícia Militar, treinada e 
mantida para ser a tropa de choque 
da defesa da ordem burguesa 
contra quem exige mudanças no 
país e na sociedade.

Em meio à invasão do 
Terminal Parque D. Pedro II na 
sexta à noite, o coronel Rossi, chefe 
do Comando de Policiamento de 
Área Metropolitana 1 (CPAM1), foi 
cercado e alvo da resposta de 
quem sempre foi espancado por 
suas ordens. O coronel alega ter 
tido uma fratura leve na escápula, 
versão que merece pouca ou 
nenhuma credibilidade. Enquanto 
isso, há mortos, feridos e presos 
políticos em SP e nas demais 
capitais, todos produto das 
manifestações que tomaram as 
ruas desde junho, e que foram 
bestialmente reprimidas pela PM, 
tendo o coronel Reynaldo como um 
dos chefes desta barbárie.

O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) e a presidente 
Dilma Rousseff (PT), mais uma vez 
defenderam a PM criminosa e 
atacaram os manifestantes. 
Pudera. PT e PSDB são versões 
distintas da mesma classe, a 
burguesia, e ambos representam 
os  mesmos  i n te resses  de  
banqueiros, multinacionais e 
construtoras corruptas que ganham 
fortunas com o Estado e se 
recusam a aceitar que haja lutas 
contra seus privilégios e controle 
político.

A questão é que as lutas 

seguirão existindo, tanto quanto a 
crise econômica capitalista, que é 
estrutural e veio para ficar. E, assim 
como a crise e as lutas decorrentes 
de la ,  haverá mais  e  mais  
r e p r e s s ã o .  P o r t a n t o ,  o s  
trabalhadores precisam se adequar 
a este novo cenário. Não há mais 
espaço para ir a atos como se fosse 
a um desfile ou a um passeio. Não 
se trata de defender ou rechaçar 
esta realidade. Trata-se de 
constatar que é isso que governos 
promovem mundo afora, e que, no 
Brasil, ocorre com especial 
truculência e o uso indiscriminado 
da polícia como cão de guarda da 
propriedade e da exploração 
capitalista.

O s  p o l i c i a i s ,  c o m o  
indivíduos, podem ser pessoas 
corretas, bons pais, bons filhos e 
até serem agradáveis com seus 
amigos. Aqui não se trata de 
discutir a personalidade deste ou 
daquele trabalhador da polícia civil 
ou militar. O fato é que, com culpa 
ou sem culpa, satisfeito ou 
revoltado com isso, os policiais não 
existem nem são pagos para 
reprimir chefes que assediam 
moral  e sexualmente seus 
empregados;  não prendem 
corruptos do colarinho branco nem 
reprimem ricos que consomem 
cocaína em suas festas de luxo. 
Enquanto isso, reprimem pobres 
que batem carteira desarmados, 
trabalhadores que reagem aos 
péssimos serviços de transporte e 
saúde, sem-terras e sem-tetos que 
lutam por moradia, e viciados que 
vivem nas ruas submetidos ao 
crack.

Os pobres vivem à mercê 
da polícia o tempo todo; os ricos 
quase sempre são inatingíveis. E 
esta realidade vem de cima: são os 
altos oficiais, comandantes e os 
c h e f e s  d o s  c o m a n d a n t e s :  
sec re tá r ios  de  segurança ,  
governadores, ministro da Justiça e 
presidente os que direcionam as 
polícias para estas ações. Entra 
governo, sai governo, com um 
partido ou com outro, a polícia é 
uma máquina de moer pobres, 

mesmo com crimes mínimos, ou 
sem crime nenhum; e é um 
batalhão de choque que blinda os 
políticos e os mais ricos, mesmo 
diante de seus crimes mais atrozes.  

Neste sentido, embora a 
p o l í c i a  m i l i t a r  s e j a  u m a  
excrescência histórica e uma 
anomalia numa sociedade que se 
autointitula democrática, a polícia 
civil é igualmente criminosa. 
“Porcos” e “ratos” são geralmente 
r e c o n h e c i d o s  p o r  s e r e m ,  
respectivamente, assassinos e 
corruptos. Mas é da PM que muitos 
traficantes obtêm armas de uso 
restrito, bem como são policiais 
militares e ex-porcos os que se 
associam ao tráfico, lhe cobram 
pedágio ou mesmo montam suas 
milícias, para assumir as drogas e 
os crimes das quadrilhas menos 
organizadas. E também é de ratos 
da Civil que saem muitas das balas 
que matam nas periferias. A Civil é 
infestada por agentes que cobram 
“caixinha” do jogo do bicho, do 
tráfico, de ladrões e receptadores 
de carros roubados, de cafetões 
que exploram prostitutas, etc., etc.

H á  p o l i c i a i s  b e m  
intencionados. Na PM e na Civil. 
Mas todos os policiais cumprem um 
papel de repressão inevitável. 
Defendem os ricos, atacam os 
pobres. Querendo ou não. Por isso, 
somos a favor do fim das polícias 
burguesas. O fim da PM é ainda 
mais urgente e imediato, pois é 
uma fração auxiliar das Forças 
Armadas, e um antro de selvageria 
capitalista contra os trabalhadores. 
Acreditamos que se deva fazer 
uma enorme campanha Brasil 
afora pelo fim da PM! 

Há necessidade imediata 
disso, e as agressões em maior 
escala desde junho, com a imensa 
repercussão e experiência que 
existiu entre os trabalhadores, 
permitem que se possa levar 
adiante uma campanha nacional 
com possibilidade de ser bem 
sucedida. A agitação pelo fim da 
PM e as ações combinadas a esta 
agitação estão colocadas na ordem 
do dia.mas também é preciso 

denunciar incessantemente a 
Polícia Civil, e exigir também sua 
extinção, mesmo que neste 
momento esta política seja mais 
como propaganda, devendo ser 
explicada melhor esta saída aos 
trabalhadores.

Um país livre à maioria da 
população só pode existir com o fim 
do monopólio das armas por parte 
do Estado burguês. O Estado não é 
neutro e os governos não são para 
todos, assim como a polícia não 
existe para combater o crime ou a 
violência, aleatoriamente. Estado, 
g o v e r n o  e  p o l í c i a s  s ã o  
superestruturas e organizações a 
serviço da ordem atual das coisas, 
ou seja, da classe dominante e 
propr ie tá r ia  dos  meios  de  
produção. Não há como mudar a 
vida dos trabalhadores sem 
combater os governos, o Estado e 
as polícias, que expressam com 
fuzis e pistolas as suas ordens. Não 
se pode mudá-los por dentro, como 
a História sempre nos mostrou, e a 
atualidade deixa ainda mais claro. 
É preciso destrui-los e substitui-los 
por organismos dos trabalhadores.

Este é o desafio da classe 
trabalhadora e do caminho da 
revolução brasileira: construir 
organismos operários, populares e 
estudantis de poder político e de 
autodefesa. A reação à violência 
policial é um primeiro passo 
importante e decisivo neste 
caminho. A luta pelo fim da PM um 
salto ainda muito maior. Esta luta é 
uma das mais importantes do 
momento, e deve ser dada contra a 
imensa maioria até mesmo dos 
partidos de “esquerda” adaptados à 
democracia burguesa e à ditadura 
dos exploradores contra os 
explorados. 

Mas as massas, diante de 
explosões sociais, passam por 
cima da recomendação destes 
renegados do socialismo. E os 
revolucionários devem estar junto 
destas massas, lutando para que 
suas experiências se transformem 
em consciência e ação cada vez 
mais contra o capitalismo de 
conjunto. 

Como um dos saldos mais 
importantes do aumento da 
consciência dos setores que se 
mobilizaram nas jornadas de junho 
e julho, e que vem prosseguindo 
através de atos menores, mas 
ainda muitíssimo importantes, se 
multiplicou a convicção de que a 
Polícia Militar tem que acabar. Esta 
compreensão é oriunda de uma 
sensação antiga de que a PM é 
violenta, mata pobres e negros a 
esmo, e espiona movimentos 
soc ia is  e organizações de 
esquerda. Mas esta consciência só 
pôde tomar a atual dimensão, em 
que milhares exigem o fim da PM, 
porque houve uma gigantesca 
experiência com o que significa a 
existência de uma força militar, 
treinada para a guerra, em 
c o n f r o n t o s  u r b a n o s  c o m  
manifestantes.
A PM é o exemplo de uma 
organização terrorista de Estado, 
que mata milhares de jovens e 
trabalhadores todos os anos, além 
d e  p r a t i c a r  a  t o r t u r a  
incessantemente e ser o braço 
estatal do próprio tráfico, do 
contrabando, da cafetinagem e do 
que mais existir de ilícito. É uma 
organização que assassina 
mulheres, crianças, jovens e 
t r a b a l h a d o r e s  e m  g e r a l ,  
desarmados e a sangue frio.

Estas constatações não são 
emocionais ou meramente de 
indignação; são baseadas em 
números. Somente em 2013, o 
número de pessoas mortas pela 
PM de SP, que já era o maior do 
mundo, subiu mais 40%!

Os números de execuções 
feitas por policiais, que aterrorizam 
a vida dos pobres nas periferias, 
são tão graves que o governo de SP 
proibiu a PM de “socorrer” pessoas 
baleadas na rua. A ordem para os 
policiais é preservar a cena do 
crime e chamar o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, o 
SAMU, ou o Corpo de Bombeiros, 
em cidades onde não há SAMU.  
Isso não é por acaso. É que todos 
sabem que é a polícia quem mata 
as pessoas! Depois relatados como 
casos de “confronto” com a polícia, 
ou “resistência à prisão”, ou, ainda, 
“ a c e r t o  d e  c o n t a s ”  e n t r e  
cr iminosos,  as mortes são 
c o m e t i d a s  p e l o s  m a i o r e s  
criminosos que existem: os 
policiais!

Tomando um período de 5 
anos de contagem, a PM de São 
Paulo matou mais que todas as 
polícias dos EUA juntas: foram 6% 
mais que todas as polícias 
americanas entre 2005 e 2009, 
mesmo com uma população quase 
oito vezes menor em SP do que a 
dos Estados Unidos! Dados da 
própria SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) revelam que 
2.045 pessoas foram mortas no 
Estado de São Paulo pela Polícia 
Militar “em confronto”, eufemismo 
p a r a  a q u e l e s  q u e  f o r a m  
executados! Já o último relatório 
divulgado pelo FBI (polícia federal 
americana) aponta que todas as 
forças policiais dos EUA mataram 
em confronto 1.915 pessoas em 
todo o país no mesmo período.

No RJ, é a mesma coisa. O 
tempo todo são mortas pessoas 
como o pedreiro Amari ldo,  
f a l s a m e n t e  d a d o  c o m o  
desaparecido por meses, e que 
assim ficaria se não houvesse 
pressão popular para saber seu 
paradeiro. Amarildo foi preso sem 
nenhuma razão evidente, teve 
negado o direito a um advogado, a 
um processo legal e à defesa. Foi 
espancado brutalmente, chutado 
até não ter mais rosto nem 
consciência, e asfixiado por saco 
plástico na cabeça. Seu corpo até 
hoje não foi encontrado e pode ter 
sido queimado, como se fosse lixo. 

Como Amarildo, morto pela 
Unidade de Polícia Pacificadora 
(!!!) da Rocinha, milhares de outros 
s ã o  p r e s o s ,  t o r t u r a d o s  
barbaramente e assassinados 
pelos criminosos que tomam conta 
das polícias. 

Mortos pela mesma PM do 
RJ também há milhares de jovens 
todos os anos; jovens como 
Douglas, o estudante carioca de 17 
anos executado recentemente pela 
PM e que levou à revolta a 
comunidade em que ele vivia. 
Douglas foi morto com um tiro no 
peito quando andava com o irmão 
de 13 anos. Quem o executou foi o 
soldado Luciano, policial que foi 
“averiguar” uma denúncia de 
“perturbação de sossego” pois o 
som de um carro tocava funk em 
um volume muito alto.

Qualquer motivo é motivo 
para a polícia matar! E morre-se por 
ser negro, ser pobre, ser favelado, 
ser da vila, ser mendigo, ser 
prostituta, ser manifestante... 
Testemunhas confirmam que o 
policial bandido que matou Douglas 
“deu o tiro de dentro do carro. Não 
falou nada.”. Isso porque Douglas 
passou em frente a um bar, onde 
moradores da região se reuniam 
para ouvir música e conversar.

E m  p r o t e s t o  p e l o  
assassinato, moradores da região 
de Vila Medeiros colocaram fogo 
em ao menos 3 ônibus e em 
lixeiras, e danificaram agências 
bancárias. O grupo também 
m o n t o u  b a r r i c a d a s  q u e  
bloquearam a Avenida Mendes da 
Rocha. Foi pouco! A morte de 
jovens toda semana e a vida de 
trabalhadores sob a ocupação 
criminosa da PM, que impõe 
ext raof ic ia lmente toque de 
recolher, medo e terror na 
população que vive nas periferias 
merece uma reação muito maior 
contra a existência destes bandos 

pagos pelo Estado para reprimir e 
massacrar quem ameaça a 
conservação da atual sociedade 
capitalista. 

A Polícia Militar brasileira foi 
consolidada no período da ditadura 
e criada com o objetivo de defender 
o Estado de seus inimigos. Essa 
“lógica de guerra” se mantém até os 
dias de hoje, com a PM sendo força 
auxiliar do Exército, literalmente: se 
houver uma guerra, a PM pode ser 
acionada. Ao mesmo tempo, ela 
tem que estar na rua e 99% do que 
ela faz não é “atender crime”, mas 
lidar com conflitos cotidianos e 
banais, como o som alto que levou 
à execução do jovem do Rio. Sua 
função, no entanto, é bem mais 
importante para o capitalismo: 
estar à espera, preparada e 
treinada nos assassinatos e 
repressões do dia a dia, para a 
necessidade de reprimir em larga 
escala manifestações que possam 
ameaçar governos e o regime 
político do país. Exatamente o que 
se viu agora em junho de 2013, e 
que se repete desde então.

Voltando às estatísticas, 
segundo re latór io da ONG 
internacional Human Rights Watch, 
a polícia do Estado de São Paulo 
prendeu 348 pessoas para cada 
morte em 2008. Já a polícia norte-
americana prendeu mais de 37.000 
pessoas para cada morte em 
suposto confronto no mesmo ano. 
Ou seja, se nos EUA a polícia já 
mata indiscriminadamente, num 
país mais conflituoso como o Brasil, 
a prática da PM é um verdadeiro 
genocídio! Atira-se primeiro e 
pergunta-se depois. Ou pior: atira-
se primeiro e se calunia depois, 
inventando motivos como o tráfico, 
plantando drogas e falseando 
confrontos; tudo para esconder o 
massacre diário aos trabalhadores. 

Não há banda podre da polícia. Ela toda é podre, 
tanto a militar como a civil!

A OAB/RJ lançou no dia 27 
d e s t e  m ê s  a  c a m p a n h a  
“Desaparecidos da Democracia”, 
em que divulga uma pesquisa da 
UFRJ, cujos resultados mostram 
que mais de dez mil pessoas foram 
mortas sob suspeita de confronto 
com a polícia fluminense entre os 
anos de 2001 e 2011.

Estas mortes são cercadas 
da proteção estatal ao seu braço 
policial armado: não há um banco 
de dados com as informações 

criminais produto da violência 
policial. Não há o nome dos 
p o l i c i a i s  e n v o l v i d o s  n e m  
depoimentos de parentes das 
vítimas disponíveis. 

E, se nos Estados Unidos, 
onde a polícia é conhecida pela 
t r u c u l ê n c i a ,  s ã o  m o r t o s  
anualmente em “confronto” uma 
média de 300 pessoas para uma 
população de aproximadamente 
314 milhões (uma morte para cada 
1.050.000 pessoas), no Rio de 

Janeiro são mil mortes para 16 
milhões de habitantes (uma morte 
para cada 16.000 pessoas). São 65 
vezes mais mortes no Rio de 
Jane i ro !  É  um ve rdade i ro  
extermínio! Sem nenhum exagero.
Mesmo em outros países latino-
americanos com violento histórico 
de guerras civis e tráfico de drogas, 
como Colômbia e México, os dados 
não são tão graves. E os mortos 
pela polícia no Brasil tem uma cor 
bem explícita. Conforme admitido 

até mesmo pela Superintendência 
Estadual de Igualdade Racial do 
RJ, a maior parte dos mortos em 
“suspeita de confronto” com a 
polícia e os desaparecidos é 
composta de negros, jovens e 
pobres. 

No ano de 2007, houve o 
r e c o r d e  d e  1 3 3 0  m o r t e s  
decorrentes de “confronto com a 
polícia”. Após esse ano, o número 
de mortes cai, mas o número de 
desaparecidos aumenta! Ou seja, 


