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Massacre em Paraisópolis
Mais uma barbárie capitalista
contra a juventude
3 de dezembro de 2019

Na madrugada do sábado para o domingo, dia 1 de
dezembro, a polícia militar de São Paulo assassinou 9
jovens, no “Baile Funk DZ7”, na favela de Paraisópolis,
zona sul de São Paulo. Mais de uma dezena de pessoas
ficaram feridas. Num baile com milhares de pessoas, a
imensa maioria de jovens, com o comércio local funcionando, a PM chegou atirando, jogando bombas de gás
e distribuindo socos, pauladas e pontapés. Na correria,
vários jovens foram pisoteados, e nove assassinados pela
polícia. É fundamental dizer que esse caso não está separado dos problemas gerais que vem enfrentando a classe
operária e demais oprimidos, particularmente a juventude pobre da periferia.
A declaração da polícia foi a de se eximir da responsabilidade e dizer que se tratava de uma perseguição a

dois rapazes de moto, que fugiram e se esconderam no
local do baile. Curiosamente, ninguém viu a moto, de
maneira que a polícia se vale, como sempre, de falsificação. A reação do governador João Doria foi a de exaltar a
polícia paulista e seu “protocolo” de segurança pública.
Certamente, só pode ser o protocolo de matar. Diante da
indignação, até mesmo da hipócrita imprensa burguesa,
Doria pediu que seu próprio aparato policial investigue
e puna os responsáveis. Como se fosse possível ser juiz e
parte ao mesmo tempo.
A favela de Paraisópolis conta com mais de 100.000
moradores. É cercada por condomínios de luxo, enquanto apenas um terço de seus moradores tem rede de esgoto em casa. 60% fazem “gato” para obter eletricidade, e
metade das ruas não é asfaltada.
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