
II marcha da periferia— 
Sãao paulo 

CONTRA OS DESPEJOS FORÇADOS E A FAXINA ÉTNICA! 

 

20/11 - 10h  -LARGO DO PAISSANDU 
Av. São João, 473 Próximo à Galeria Olido 

As mentiras do governo e da polícia... 

Sábado, 09 de Novembro de 2012. Campo 
Limpo, Zona Sul de São Paulo: Policiais regis-

tram um boletim de ocorrência de mais um 
conflito na periferia. Abordaram um suspeito, 
ele desceu do carro atirando, foi atingido, cor-

reu e foi encontrado morto em uma viela, di-
zem os policiais. 

O boletim foi lavrado como resistência segui-
da de morte, muito semelhante aos 396 regis-
trados desde o início deste ano. 

...têm perna curta 
Uma filmagem feita por um vizinho, no en-

tanto, contou neste caso uma história muito 
diferente. A polícia de Alckmin executa a fria-
mente um homem desarma-

do e rendido. O servente de 
pedreiro de 25 anos toma 

um tiro, tenta correr pra sal-
var a própria vida, toma ou-

tro, é colocado na viatura, e 
dentro dela recebe ainda um 
terceiro tiro. 

Desta vez, o pobre e preto 
que tombou teve a rara 

chance de ter a farsa sobre o 
seu assassinato desmentida. Mas todos os di-
as, tem gente morrendo nas periferias de São 

Paulo. A esmagadora maioria são jovens po-
bres e negros, que entram para as estatísticas 

como bandidos. 
Na linha de fogo 
Encolhidos no fogo cruzado entre a polícia 

que mais mata no mundo e  a desumanidade 
do tráfico, trabalhadores e jovens da periferia 

se vêem sozinhos. Para cada policial morto, 
em média são assassinados 15 civis, a maiori-
a sem passagem pela polícia, em chacinas 

com características claras de execução.   
A prefeitura, seja com Kassab ou Haddad, o 

governo Alckmin e o governo Dilma não são 
aliados, nem mesmo apenas omissos, são co-
responsáveis pelo massacre. 

Violência e lucro 
Incêndios de favelas, desocupações violen-

tas, ausência de educação, saúde, emprego, 
moradia digna, saneamento básico. O único 

órgão do poder público que chega é a polícia. 
Esta é a realidade nos extremos da cidade e 

da grande São Paulo, é a realidade no interior, 

é a realidade na baixada santista. 
É dessas regiões que vem o grito por justiça. 

Neste dia 20 de novembro, vamos construir 
um ato independente dos governos e patrões, 
que são os que comandam e patrocinam esta 

guerra aos pobres.  
Vêm aí a copa e as olimpíadas. Empreiteiras, 

construtoras, bancos e grandes empresas es-

tão de olho nos lucros, e dis-
postos a passar por cima de 

quem for preciso para conse-
guí-los, até mesmo de comu-
nidades inteiras. Financiaram 

as campanhas, tanto de Had-
dad quanto de Kassab nas úl-

timas eleições, e o preço é 
pago com sangue e lágrimas 
pelos trabalhadores. 

O mapa das favelas ocupadas 
pela PM é o mesmo das que queimam em in-

cêndios inexplicáveis e o mesmo daquelas que 
estão no caminho dos lucros dos governos, 
especuladores e construtoras. Não querem Pa-

raisópolis perto do Morumbi, não querem a 
São Remo ao lado da USP. 

Resistência e independência 
Pelo segundo ano consecutivo, setores do Hip 

Hop combativo, do movimento negro e do mo-

vimento popular   constroem em São Paulo a 
Marcha da Periferia. 

 Contra os governos e patrões que massa-
cram a juventude negra e pobre nas periferi-
as, contra a violência policial e contra o racis-

mo, nossa resposta é a organização e luta in-
dependente dos trabalhadores e da juventude! 



II MARCHA DA PERIFERIA 
HAITI: Abandono e repressão de um 

povo guerreiro. 
Há poucos dias, as notícias sobre os estragos  causados 

pelo furacão Sandy em regiões costeiras dos EUA tomaram 
as manchetes de jornais. Pouco ou nada se falou, no entanto, 
sobre a devastação causada pelo mesmo furacão no Haiti, 
onde esta tempestade deixou um saldo de mais de 50 mor-
tos. 

Isto em um país que depois já ter sido muito rico, ter sido o 
cenário da primeira e única revolução vitoriosa de escravos, 
que levaram o país à independência, foi literalmente saquea-
do pelos EUA. 

Hoje o Haiti é um país profundamente miserável, vitimado 
recentemente por um terremoto que devastou boa parte do 
seu território, ocupado por tropas da ONU e dos Estados 
Unidos, que através da repressão tentam manter sob controle 
este povo. 

O presidente fantoche, Martely, reconduziu ao poder os 
responsáveis por uma ditadura sanguinária, que vitimou o 
país durante décadas. 

Nós não acreditamos na mentira das missões de paz. Sa-
bemos que as tropas da ONU que estão no Haiti lideradas 
pelas tropas brasileiras estão lá reprimindo o povo e dando 
sustentação a uma exploração brutal pelas fábricas estrangei-
ras. 

Sabemos que os soldados que estão sendo treinados en-
quanto  reprimem os trabalhadores miseráveis do Haiti, são 
depois utilizados na repressão nas favelas brasileiras. 

Defendemos a imediata retirada de todas as tropas do 
Haiti. 

a Pelo fim do genocídio da população pobre e ne-
gra. 

b Pela desmilitarização da polícia: Polícia sob 
controle da comunidade e dos trabalhadores 

c Desmantelamento e punição exemplar para os 
esquadrões da morte. 

d Contra a redução da maioridade penal. 

PPela retirada de todas as tropas do Haiti! 

e Reconhecimento e titulação das terras de qui-
lombolas e indígenas. 

f Pelo fim do tráfico e da violência: Descriminali-
zação e legalização das drogas. 

g Pela unidade dos oprimidos, na luta contra o 
machismo, racismo e a homofobia 

h Por reparações ao povo negro através de políti-
cas de Estado 

i Não à matança sionista em Gaza! 

j Por uma sociedade socialista! 

Por que a Marcha da Periferia? 
Este é o segundo ano que a Marcha da Periferia é realiza-

da em São Paulo. Em São Luís do Maranhão, onde surgiu, 
a Marcha vai neste ano para a sua sétima edição. 

Agora, a Marcha da Periferia está se espalhando pelo 
Brasil, e durante a semana do 20 de Novembro, estão pre-
vistas atividades da Marcha em 10 estados. 

A Marcha da Periferia em São Paulo terá duas principais 
atividades: No dia 18/11, o espaço de livre expressão e 
contestação é o Sacolão das Artes, no Parque Santo Antô-
nio, no dia 20/11, o ato é no Largo do Paissandú, reunindo 
gente dos sindicatos, do Hip-Hop, de entidades que lutam 
contra o racismo e a violência policial, por moradia e pelo 
direito à cidade, além de ativistas independentes. 

Contra a opressão e exploração 
nas periferias do mundo. 

Se em São Paulo e no Brasil enfrentamos 
o descaso e a violência policial, no resto do 
mundo os trabalhadores e a juventude en-
xergam também as caras nefastas da opres-
são e da exploração. 

Na África do Sul, os trabalhadores das mi-
nas empreenderam uma heróica luta contra 
as condições desumanas de trabalho e os 
salários aviltantes, foram duramente reprimi-
dos, e em uma manifestação a polícia sim-
plesmente abriu fogo contra a multidão, ma-
tando mais de 30 trabalhadores. 

Na Europa, os planos para economizar di-
nheiro para os bancos estão custando em-
pregos e direitos dos trabalhadores, mas pe-
nalizando especialmente os trabalhadores 
imigrantes, em boa parte negros e negras 
provenientes do norte da áfrica ou do mundo 
árabe, que além disso são vítimas de uma 
política consciente da burguesia européia, 
de culpabibiliza-los pela miséria que eles 
mesmos criaram.O crescimento de partidos 
fascistas, como o Aurora Dourada na Grécia 
é conseqüência disso. 

Nas periferias do mundo, na África, na Eu-
ropa, em toda a América como aqui em São 
Paulo, os trabalhadores, trabalhadoras e a 
juventude precisam se organizar para resistir 
à exploração, à opressão e à violência da 
burguesia. 


