
Reivindicações:
 Contra o genoCídio da População negra;
 Por reParações históriCas para a população negra brasileira;
  Pela Manutenção das Cotas Para negros/as nas universidades, 
questionadas pelo deM no stF, e ampliação dessa política a todas as ies 
Públicas estaduais e Federais;

  Pela Manutenção do deCreto 4487, que regula a titulação dos territórios 
quilombolas;

  Pela Cassação dos Mandatos dos ParlaMentares raCistas Jair 
Bolsonaro (PP-rJ) e Marco Feliciano (PsC-sP), por quebra de decoro e crime 
de racismo;

  tiPiFiCação dos Casos de violênCia PoliCial, que resultem ou não 
em mortes, como crimes de tortura, conforme a lei 9455/97;
 instituição de uma CPi das PolíCias de são Paulo, que vise desmantelar 

milícias, apurar denúncias/crimes e punir responsáveis;
  FortaleCiMento das ouvidorias e Construção de uMa 
Corregedoria única, autônoma, controle e fiscalização por parte da 
sociedade civil;

  Pelo FiM do registro de "resistênCia seguida de Morte" ou "auto 
de resistênCia" para as execuções sumárias; 

 Pelo FiM dos Fóruns Privilegiados para autoridades e Polícias; 
  exigência de indenizações Para todas as vitiMas de violênCia e/ou 
seus familiares; 

Assinam 
uneafro-Brasil  Círculo Palmarino  Mnu  tribunal Popular  Consulta Popular, 
unegro  Força ativa  Fórum de hip hop sP   C.a. Xi de agosto – usP  
Conen-sP  Construção Coletiva – PuC-sP  Movimento indígena revolucionário 
 apropuc  assembléia Popular  revista debate socialista  sindicato dos 
advogados de sP  amparar  Mães de Maio  núcleo de Consciência negra na 
usP  Coletivo Feminista Yabá  Movimento anarcopunk-sP  sujeito Coletivo-
usP   Coletivo diversidade  sindicato dos Metroviários  Cst-Conlutas  rede 
Contra violência-rJ  oposição alternativa-apeoesp  reaja-Ba, amafavv-es 
  Barricadas  grêmio estudantil da e.e. rui Bloem  Mh20 do Brasil  Cursinho 
Força afro – Capão redondo  Banda Som D’zion  luta Popular  dignitatis - 
assessoria técnica Popular.

http://contRAogenocidio.blogspot.com/ 
13demAiodelutA@gmAil.com



 33,5 mil jovens serão executados no brasil no curto período de 
2006 a 2012. Negros têm risco quase três vezes maior de serem assassinados 
(sedh/uniCeF-2009)

 de cada três jovens assassinados, dois são negros  
(Mapa da violência 2011)

 Assassinato de jovens brancos caiu 23,3% enquanto o 
assassinato de jovens negros cresceu 13,2% 
(Mapa da violência 2011)

 a cada dia morrem de 2,6 mulheres pretas ou pardas por 
complicações na gestação. o mesmo problema vitima 1,5 das mulheres brancas; 
40,9% das mulheres pretas e pardas nunca fizeram 
mamografia; 18,1% das mulheres pretas e pardas nunca 
haviam feito papanicolau (relatório desigualdades raciais uFrJ - 2010)

 56,3% das mulheres negras estão ocupadas como 
empregadas domésticas (insPir/ dieese/ aFl-Cio, 1999)

 dos 6,8 milhões de analfabetos em todo o país que frequentam 
ou tinham frequentado a escola entre 2001 e 2009, 71,6% são pretos e 
pardos (relatório desigualdades raciais uFrJ – 2010)

o dia 13 de Maio, data em que 
lembramos a “Falsa abolição da es-
cravidão”, hoje é celebrado como dia 
nacional de denúncia contra o rac-
ismo. Afinal, além de sofrer com as 
desigualdades sociais, a população ne-
gra sofre também com o maior câncer 
da sociedade brasileira: o racismo.

o país acompanhou as declarações 
do deputado Jair Bolsonaro (PP-rJ), que 
em um programa de TV afirmou que seus 
filhos não correm o risco de namorar uma 
mulher negra ou virarem gays, porque 
"foram muito bem educados", relacio-
nando a relação entre brancos e negros 
com “promiscuidade”. na mesma semana 
outro deputado, Pastor Marco Feliciano 
(PSC-SP), usou o twitter para dizer que 
"os africanos são amaldiçoados".

 Infelizmente as palavras destes 
parlamentares racistas soam apenas 
como versão em prosa e verso de uma 
dura realidade que, 123 anos após a 
abolição, persiste: a morte física, cul-
tural e simbólica de negras e negros.

Não bastassem as mazelas sociais 
que afligem esta população por meio 
do desemprego, do subemprego, da falta 
de moradia, dos péssimos serviços de 
saúde e educação, da falta de oportuni-
dades e do preconceito e discriminação 
racial em todos os níveis, percebe-se a 
vigência de um projeto de extermínio 
por parte do estado Brasileiro também 
através de suas polícias.

Pesa sobre são Paulo um histórico 
de violência brutal direcionada ao povo 
negro. o massacre do Carandiru, em 
1992, quando 111 homens foram assas-
sinados e os Crimes de Maio de 2006, 
quando policiais e grupos de extermínio 
ligados à PM promoveram o assassinato 
de cerca de 500 pessoas são episódios 
emblemáticos do terror estatal. O perfil 
das vítimas é sempre o mesmo: jovens, 
negros e pobres. 

em 2010 nos revoltamos contra o as-
sassinato de dois jovens motoboys negros, 
eduardo luís Pinheiro dos santos, 30 anos 
e alexandre santos, 25 anos. e em 2011 a 
violência continua: Em Ferraz de Vascon-
celos, na grande são Paulo, uma mulher 
corajosa relatou em tempo real no “190”, 
o assassinato de um jovem levado por 
uma viatura da PM para o cemitério da 
cidade, onde foi executado. longe de ser 
exceção, tais casos são a regra de uma 
policia que humilha, extorque e mata.

segundo matéria da Folha de são 
Paulo, de 27/04/11, no 1º trimestre deste 
ano, 111 pessoas foram mortas por polici-
ais no estado em casos de "resistência" 
- 90 delas na capital e na grande são 
Paulo. os PMs mataram 87 pessoas; os 
policiais civis, três. na Baixada santista, 
o cenário talvez seja dos mais graves. 
depois dos Crimes de abril de 2010 
(quando 27 pessoas foram assassinadas, 
em apenas uma semana, por grupos de 
extermínio na Baixada), durante o mês de 

abril de 2011, apesar de todas as denún-
cias dos movimentos sociais, repete-se o 
cenário de terrorismo estatal: agentes 
policiais e grupos de extermínio voltando 
a agir, praticando novas chacinas e ater-
rorizando toda população. 

a situação de violência racista se es-
tende por todo o país. a instalação de 
uPP`s e polícias travestidas de “comuni-
tárias” promovem repressão, faxina ét-
nica e deslocamento das populações em 
função da Copa do Mundo e olimpíadas. 
há também uma onda de agressões a 
consumidores negros em shoppings, re-
des de supermercados e lojas tais como 
Walmart, Carrefour, eldorado, Marisa, 
americanas e bancos privados e públicos, 
como, por exemplo, a agência do Banco 
do Brasil em sP, em que o rapper e poeta 
negro James Bantu fora constrangido e 
agredido por seguranças e PMs em abril 
de 2011.

ao mesmo tempo em que o braço 
armado do estado oprime a população 
negra, nos espaços de poder institu-
cionais, agrupamentos conservadores e 
políticos racistas agem no sentido de 
impedir o avanço de politicas públicas 
e de reparações para o povo negro 
brasileiro. os senadores demóstenes 
torres e Katia abreu lideram os gru-
pos que defendem a prática do tra-
balho escravo em propriedades rurais 
dos barões do agronegócio; a tentativa 
de derrotar a políticas de Cotas em 
universidades no stF; e o cinismo cruel 
em negar as titulações dos territórios 
Quilombolas.

neste dia de denúncia e de luta con-
tra o racismo, tomamos mais uma vez as 
ruas de são Paulo e do Brasil para exigir 
reparações e provocar uma reflexão a 
toda sociedade brasileira: É preciso dar 
um basta na violência racista!

 “ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante” 

art 5º, iii da Constituição Federal
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dia nacional de denúncia 
contra o Racismo


