
 A Iniciativa Direito à Memó-
ria e Justiça Racial—IDMJR é 
uma organização que atua 
com ações de enfrentamento 
à violência de Estado.  

Buscamos debater Segurança 
Pública na Baixada Flumi-
nense a partir da centralida-
de do racismo. Pois, a estru-
tura racista do Estado define 
as diferentes faces do genocí-
dio para populações negras 
de periferias, subúrbios e fa-
velas. 

Nossa atuação territorial é 
desenvolvida na região da 
Baixada Fluminense - RJ e 
busca construção de políticas 
de segurança pública pauta-
da na vida, na garantia do 
direito à memória para víti-
mas e familiares da violência 
de Estado com centralidade 
no enfrentamento ao racismo 
estrutural e reivindicação por 
justiça racial. 

A IDMJR é composta por uma 
equipe de diferentes campos 
dos saberes que produz con-
tranarrativas sobre violência 
de Estado e da luta antirra-
cista nas periferias. 

Equipe IDMJR 

Nós por Nós! 

A política racista e genocida do Estado ganha contornos ainda mais 
brutais com a chegada de frações de milícias no controle do poder 
Executivo, Judiciário e Legislativo. Os dados divulgados pelo Institu-
to de Segurança Pública – ISP, que são elaborados a partir de Bo-
letins de Ocorrências, apontam queda no registro de homicídios ao 
longo do ano de 2019. Porém, precisamos ressaltar que durante o  
1° ano do Governo Witzel ocorreu um aumento de 18% nos casos de 
auto de resistência, sendo o maior registro de assassinatos cometidos 
por policiais desde 1998!  As estatísticas oficiais também não apre-
sentam os relatos de desaparecimentos forçados nas favelas e peri-
ferias que têm aumentado de forma profunda após a ascensão da 
milícia ao poder.  O atual governador destinou somente para Se-
gurança Pública R$12 bilhões, correspondendo a 15,7% no total do 
orçamento fiscal do Rio de Janeiro.  Sendo este orçamento maior 
que pastas inteiras como Educação, Saúde, Trabalho e Habitação! 
Portanto, a prioridade do Governo no orçamento público é a exe-
cução e expansão de uma política de morte através do aumento 
da militarização da vida e o investimento em armamentos bélicos.    

 

Composição do Orçamento Fiscal do Rio de Janeiro para 2020 em % 
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Atualmente a Baixada Fluminense vivencia um processo de expansão do controle da milícia em 
todo o seu território. Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Queimados possuem a maior parte de suas 
áreas urbanas controladas por distintas frações de milícias. Em 2019 ocorreram 1201 homicídios, 528 
assassinatos cometidos por policiais, 1256 pessoas desaparecidas e 29 cadáveres encontrados na 
Baixada, segundo os registros oficiais. Entretanto, os moradores relatam que após os conflitos de 
disputas de poder entre frações de milícias e facções do tráfico, dezenas de jovens são encontrados 
mortos, outros mutilados e muitos desaparecidos forçosamente. A maior parte destes casos são 
chegam nem a serem registrados. 
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O resultado de uma política de segurança pública que envolve o investimentos em armas de fogo, 
drones atiradores, caveirões e equipamentos que visam o abate e subjugação da população, fortale-
cimento da truculência policial, legislação que legitima e isenta o abuso policial somado ao esvazia-
mento e amplo sucateamento das políticas sociais não poderiam resultar em outra realidade: recorde 
de assassinatos, execuções, desaparecimentos forçados e pessoas privadas de liberdade no sistema car-
cerário.  

A IDMJR busca colocar a superação das violências de Estado e racismo institucional e estrutural como 
centro do debate sobre segurança pública na Baixada Fluminense, entendendo que o direito à vida 

precisa ser preservado sob qualquer hipótese.  

“A única luta que se perde é aquela que se abandona.” (Carlos Marighella)  

Áreas dominadas por fracções de milícias na Baixada 


