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Disseminar uma cultura de luta e resistência 

para contrapor os ataques do capital 

Os cortes do governo de Dilma disfarçado 
de "contingenciamento de gastos" será de 69,9 
bilhões. Os Ministérios mais afetados serão: 
Cidades com 17,2 bi, Saúde 11,2 bi, Educação 9,4 
bi e Transporte com 5,7 bi. Muito se fala sobre os 
cortes, os setores reformistas se aproveitam da 
situação “puxando a 
sardinha para o seu lado", 
mas pouco se fala das 
consequências, pouco se 
fala quem que realmente 
pagará por esses cortes. 

Nós do Pró-Comitê 
de Cultura e Luta de 
Planaltina, não nutrimos 
ilusões com a linha 
parlamentarista, e 
acreditamos que estas 
medidas são inaceitáveis, 
pois atacam diretamente o 
POVO, em especifico os 
povos marginalizados, 
empregados, 
desempregados, 
subempregados e toda a 
juventude da periferia, pois o rico que nem pisa 
na quebrada não sentirá no seu bolso os efeitos 
do "contingenciamento de gastos". 

Também dentro dessas medidas o 
governo cortou 465 milhões de incentivo à 
cultura. A falta de incentivo a cultura periférica e 
popular é um problema crônico a décadas, pois 
as políticas e projetos para incentivo na área são 
totalmente mercantilizadas e mal distribuídas. 
Para se ter uma ideia, Planaltina, famosa pelo seu 
contexto cultural étnico/religioso, que hoje tem 
aproximadamente 200 mil habitantes dividido 

em diversos bairros, tem 47 espaços 
culturais/lazer segundo dados da Codplan. 

Esses espaços estão divididos em quadras 
de esporte, praças, parques e ciclovias. Nós que 
moramos em Planaltina sabemos pouquíssimo 
desses espaços, e os que sabemos são rechaçados 

por serem pontos de 
venda/uso de drogas 
locais de assalto e 
inseguro, o que de cara 
afasta grande parte da 
população desses espaços. 

Sabemos que a 
grande maioria desses 
espaços estão totalmente 
precarizados e 
abandonados, o ginásio da 
Vila Roriz é um exemplo 
que segue inutilizado a 
anos, sem contar com a 
falta de espaços culturais 
em diversos bairros como 
Estâncias de 1 A 5, 
Arapoangas, Pombal, e 

núcleos rurais como, Quintas do Rio Maranhão, 
Jardim Morumbi, Vale Verde, Pipiripal 1,2 e 3. 

Com a falta de incentivo a cultura e 
manifestações periféricas, fica ainda mais fácil 
para o jovem ir para o mundo do crime, e 
Planaltina já tem um histórico não favorável 
quanto a isso. Em 2014 foram 204 mortes sendo 
173 por arma de fogo, este ano já foram 58 
homicídios segundo dados da Codplan. 

Mas o que fazer diante de tanto 
pessimismo? qual a alternativa para lutarmos 
por nossos direitos? de termos uma vida digna e 
de qualidade? muitos ao serem confrontados 
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com essas perguntas falam, "Não reclama que eu 
votei no Aécio!". 

Nós do CCL acreditamos que nenhum 
parlamentar irá trazer melhorias para o povo, 
nem mesmo através de mudanças nos postos da 
pequena política reformista. Não existe 
representante da classe trabalhadora ao não ser 
os próprios trabalhadores, e não nutrimos 
ilusões com o "representante do povo no 
parlamento". Pois temos o claro exemplo do Lula 
que veio lá de baixo e subiu ao poder, e traiu sua 
classe. 

Isso apenas mostra que o sistema de 
social democracia burguesa é uma farsa para o 
povo. Nós moradores da periferia, temos que 
abrir o olho e romper com o parlamentarismo 

construindo uma outra via de luta que traz a via 
classista, independente e auto-organizada: se 
organizar por locais de estudo, trabalho e 
moradia, construir assembleias populares, atos 
de rua, ocupações de espaços públicos 
inutilizáveis, e assim tendo como base nossa 
consciência de class. 

É através da ação direta que vamos juntos 
nos auto-organizando para que realmente 
possamos lutar por pautas reivindicativas de 
nossa quebrada. Nós negros e negras da periferia 
temos que romper com as eleições burguesas, e 
disseminar uma cultura de luta e resistência 
contrapondo os ataques do capital, aos povos 
marginalizados. 

 

DISSEMINAR UMA CULTURA DE LUTA E DE RESISTÊNCIA! 

 

Muito vem se falando sobre a 
PEC 171/1993 que agora 
tramita no senado, no qual 
propõe a redução da 
maioridade penal de 18 para 16 
anos. Alguns deputados chegam 
a falar que o ideal era reduzir 
para os 12 anos. Da para se ter 
uma noção do grau de 
"responsabilidade" que esses 
"representantes" da juventude 
tem. 

Mesmo com todas as pesquisas, 
análises e até exemplo de 
outros países que comprovam 
que a redução não diminuir a 
violência e muito pelo contrário 
aumentara a população 
carcerária que já é de mais de 

600 mil segundo estudos da 
UNICEF, porém a população e 
inclusive a parte da periferia 
concorda e reproduz o apoio à 
redução da maioridade penal. 

Nós do CCL acreditamos que o 
motivo da periferia para essa 
crença na redução está 
diretamente ligada aos meios 
de comunicação, os grandes 
empresários, parlamentares 
que eram ex-policiais 
corroboram com essa 
campanha através da influencia 
midiática, reproduzindo tudo 
quanto é discriminação de 
classe como a famosa frase de 
que “bandido bom é bandido 
morto!”. 

Quem é o bandido que a 
sociedade produz? 

O que nós moradores da 
periferia que sofremos todos os 
dias com as dificuldades 
impostas pelo sistema 
capitalista temos que ter em 
mente é seguinte pergunta: 
quem é este bandido? De onde 
ele veio a que grupo social 
pertence? Ele veio e vem da 
favela! Onde ele se criou e 
cresce todos os dias, a grande 
questão é que o “bandido bom e 
morto” de hoje pode também 
ser seu filho, irmão, parente, ou 
um amigo próximo seu amanha. 
Não podemos reproduzir essa 
falácia pois o bandido que o 
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programa sensacionalista 
condena é o negro (a) da favela 
que não teve sequer a 
oportunidade de se matricular 
em uma escola decente, pois 
sua mãe precisava de ajuda por 
conta de seu pai que chega 
bêbado todos os dias e a 
espanca.  

A redução da maior idade penal 
não só não resolve o problema 
da criminalidade como vai 
piora–lá, o número de 
encarcerados será 
praticamente o dobro segundo 
estudos do Fórum da Juventude 
Negra, em caso se aprovação da 
PEC 171/93: em 2018 teremos 

1 milhão de presos no pais e em 
2020 será mais de 1,5 milhão de 
encarcerados no brasil. 

O prejuízo para a juventude 
periférica será catastrófica, 
pois a violência deve aumenta o 
número de DSTs entre jovens, 
pois atualmente são 161 mil 
presos infectados segunda 
dados do Ministério da Saúde. 
Outra questão é o da reinserção 
deste jovem na sociedade, 
sabemos que o sistema 
prisional não regenera 
ninguém. Segundo dados da 
Secretaria se Segurança Pública 
de São Paulo, a cada 5 presos 

que são posto em liberdade 4 
voltam para o crime. 

Aqui no DF não é diferente. Em 
2015 já foram efetuadas 246 
prisões por tráfico de drogas, 
sendo que 178 eram 
reincidentes e 87 já haviam 
cumprindo pena por algum 
crime (dados da PMDF). Por 
isso é fundamental que nos 
conscientizemos para romper 
com essa influência midiática 
que está à serviço da burguesia 
que enriqueceu a cada dia com 
base na nossa exploração, 
porém isso é um trabalho 
árduo. 

 

---*--- 

A luta contra a redução deve partir da periferia 

 

Diante deste debate é necessário nos 
fazermos a seguinte pergunta: quem irá pagar as 
contas pela redução? Os bandidos? Os marginais? 

Acreditamos que o único sujeito social que 
venha a sofrer será o pobre negro (a) da periferia, 
pois é muito fácil para o filho (a) do rico que 
sempre teve tudo do bom e do melhor não ir para 
o mundo do crime, pois ele já tem tudo que o 
pobre não tem, saúde, educação, saneamento 

básico, moradia, alimentação, espaços culturais e 
de lazer, vale lembrar que todos estes benefícios 
são concedidos através da exploração do trabalho 
da classe operária. 

Portando nós do CCL não acreditamos que 
a luta contra a redução deve ser feita no 
parlamento, intervindo em votações confrontado 
diretamente os podres parlamentares, vale 
lembrar que esta é a praticas de partidos e 
correntes reformistas ligado ao governo, e alguns 
militantes desses partidos e correntes sequer 
pisaram na quebrada, e se pisaram foi à visita, 
pois não vieram dela, e sua solidariedade é falsa! 
Pois usam tanto o movimento estudantil como 
comunitário como trampolim político. 

Acreditamos que a saída é pela base, que 
significa fazer um trabalho militante dentro da 
quebrada, puxando assembleias populares, 
debates, eventos como palestras e sarais, para aí 
sim conseguirmos junto com a favela 
desenvolvermos uma consciência de luta, e aos 
poucos construirmos as mobilizações contra essa 
e outras medidas que atacam a nossa classe. Pois 
os porcos imundos que estão no parlamento já 
sabem muito bem o que fazer e já são os vulgo 
“paus mandados”, portanto só a periferia é capaz 
de iniciar esta luta. 

 

DERRUBAR A REDUÇÃO ATRAVÉZ DA AÇÃO DIRETA DA PERIFERIA! 
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28 DE JUNHO: 

Dia de luta contra o preconceito LGBT 

 

Dia 28 de junho é o Dia 
nacional do orgulho LGBT, as 
dificuldades de inclusão na 
sociedade destes grupos ainda é 
extremamente precarizada. Por 
mais que tenhamos de certa 
forma avançado neste debate, a 
discriminação contra gays, 
lésbicas, bisexuais e transexuais 
é sem duvida um dos maiores 
problemas de discriminação 
dentro da sociedade. 

Segundo dados do Fórum 
De Defesa LGBTs do Brasil, 

apenas 17 % dos grupo LGBTs 
do Brasil tem carteira assinada. 
Com base nos dados do Fórum, o 
número de ocorrência de 
violência contra LGBTs na 
periferia subiu 27% em 2015 
com cerca de 1.235 ocorrências 
em 2014 foram mais de 2 mil 
ocorrência. 

A população LGBT na 
periferia sofre de todos os lados, 
e na quebrada isso é ainda mais 
doloroso. Não estamos negando 
que a essas pessoas que são de 

classe alta também não são 
vitimas dessa violência, porem é 
bom salientarmos que é bem 
mais difícil para um gay, lesbica 
ou trans se impor na periferia, 
pois os conflitos de classe são 
bem mais intensos, a 
intolerância religiosa também 
reforça bastante a reprodução 
destes preconceitos. 

Nós do CCL acreditamos que 
está mais do que na hora da 
periferia construir mobilizações 
que tragam uma consciência de 
superação dessas opressões. A 
quebrada já sofre 
cotidianamente com os 
extermínio da juventude negra e 
pobre vítima do tráfico de 
drogas e descaso do Estado. 

É hora de nos auto-
organizarmos realizando 
debates públicos aberto a 
comunidade, nas escolas nos 
bairros levando esta temática, 
trazendo exemplo de superação 
e luta cotidiana, pois o capital se 
aproveita de todas as opressões 
para manter uma lógica de 
exploração. 

 

TODO APOIO AO ORGULHO LGBT! 
UNIDOS NA LUTA DE CLASSE PARA SUPERAR AS OPRESSÕES! 
ABAIXO A HOMOFOBIA, RACISMO, MACHISMO E A TRANSFOBIA! 

 


