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A formação do primeiro núcleo paraense do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) começou na cidade de Belém no mês de agosto de 
1931, por conseguinte pouco tempo depois da triunfante Revolução 
de Trinta. O líder civil no Pará do movimento outubrista fora o advo-
gado e político liberal Abel de Abreu Chermont (1887-1962), que 
posteriormente se tornaria comunista, cabendo ao “tenente” Joa-
quim de Magalhães Cardoso Barata (1888-1959), um antigo admira-
dor de Luiz Carlos Prestes (1898-1990), assumir o governo estadual 
na condição de interventor federal. Nenhum dos dois teve qualquer 
atitude conhecida relacionada com a criação do “centro local comu-
nista” arregimentado por um grupo de trabalhadores, secretamente, 
em decorrência da ilegalidade da vida partidária. Entre os organiza-
dores destaca-se a presença do motorneiro de bonde Henrique Felipe 
Santiago (1906-1985), que, em 1947, elegeu-se deputado estadual 
pela própria legenda do PCB, na sua fase de legalidade após a dita-
dura do Estado Novo. 

A economia do Pará era submetida ao extrativismo explorado 
pelo latifúndio e gerador de fortunas para um comércio exportador 
de matérias-primas (castanha, madeira, borracha, couros e peles de 
animais silvestres etc.). A falta de indústria acarretava a ausência de 
operários fabris, de modo que a força de trabalho à disposição na 
capital e no interior correspondia em números esmagadores aos 
chamados “braçais”, que viviam em condições miseráveis, cumprin-
do jornadas de até 12h a 14h de serviço, sem qualquer garantia 
trabalhista. Assim sendo, a fundação do partido, para lutar pelas 
reivindicações básicas desses trabalhadores, era uma necessidade, 
apesar da limitada divulgação da ilosoia marxista e sem contar com 
os verdadeiros proletários forjados nas fábricas. Por outro lado, a 
diiculdade de comunicação e o isolamento geográico prejudicavam 
seriamente a articulação com a distante direção central, localizada 
no Rio de Janeiro (Distrito Federal). Tanto que, no ano seguinte, 
Santiago e Pedro Pomar, em 06/09/1932, participaram de uma in-
surreição delagrada por estudantes e trabalhadores, na capital pa-
raense, com o incerto objetivo de aderir à chamada Revolução Cons-
titucionalista de São Paulo, na realidade, não apoiada pelo PCB 
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nacional, que a ligara aos barões do café. A força da Polícia Militar, 
sob as ordens do interventor Magalhães Barata, leal ao governo de 
Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954), prontamente liquidou essa 
manifestação armada. Santiago foi preso e Pomar conseguiu fugir.

Novos nomes vieram juntar-se aos fundadores, como João Ama-
zonas de Sousa Pedroso (1912-2002), que ingressou nas ileiras par-
tidárias em 1933, apesar da onda de prisões desencadeada nessa 
ocasião em Belém contra os trabalhadores suspeitos de ser comunis-
ta. Amazonas passou a atuar no meio sindical, em lenta expansão, 
ao lado de outros militantes aguerridos como o estivador Raimundo 
Manito (1908-1976), o marceneiro Mário de Assis Gonçalves de Sou-
za (1909-1991), o gráico João Gomes Pereira (1905-19--), o eletricis-
ta José Dias do Nascimento (1899-1982), além do ex-motorneiro 
Santiago, que virara sapateiro, depois de demitido da companhia in-
glesa de bondes Pará Eletric Railways And Ligthing Corporation. 
Quanto ao jovem Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar (1913-1976), 
que ingressara na Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, coube 
dedicar-se ao trabalho político junto a estudantes e intelectuais. Aliás, 
o futuro escritor Dalcídio Jurandir (1909-1979), um dos maiores ro-
mancistas brasileiros, também logo veio incorporar-se a essa ativida-
de. Vale ainda lembrar o papel de Eneida de Moraes (1903-1971), 
que se dedicava ao partido no Rio de Janeiro, procurando acompa-
nhar, embora de longe, a atuação e o crescimento do PCB na sua 
terra natal.

Durante a campanha da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, 
os comunistas paraenses, sobretudo na capital, foram para as ruas 
participar de comícios e passeatas, ocorrendo então outro aumento 
signiicativo do número de quadros partidários. Em Belém, a ANL 
não enveredou para a luta armada, como em Natal, Recife e Rio, o 
que não livrou o PCB no Pará da repressão impiedosa após a derrota 
do movimento, levando à prisão vários dirigentes e até militantes 
menos conhecidos. A seguir, o combate ao integralismo e nazi-fascis-
mo, contra a ditadura Vargas e a implantação do Estado Novo, pro-
vocou novas batalhas e mais prisões, a partir de 1937. No ano de 
1941, depois de algumas tentativas frustradas, Pedro Pomar e João 
Amazonas escaparam da cadeia num posto polícial e, através de lon-
ga rota iniciada no sul do Pará, chegaram ao Rio de Janeiro, onde 
passaram a viver e se tornaram nomes nacionais. O ferroviário per-
nambucano Agostinho Dias de Oliveira (1903-1966), que fora preso 
em Belém, também fez parte dessa fuga, mas só saiu do estado me-
ses depois e por outro caminho. Alguns anos mais tarde, os três in-
tegraram a bancada comunista no Congresso Nacional, na condição 
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de deputados federais constituintes: Agostinho por Pernambuco, 
Amazonas pelo Rio de Janeiro, e Pomar eleito por São Paulo pela le-
genda do Partido Social Progressista (PSP), de Adhemar de Barros. 
Em 1947. Abel Chermont, já iliado ao PCB, elegeu-se suplente de 
Prestes no Senado, e Henrique Santiago tornou-se deputado estadual 
no Pará. À exceção de Pomar, eleito pelo PSP, os demais perderam os 
seus mandatos em janeiro de 1948, conforme cassação imposta aos 
parlamentares comunistas. 

É de salientar que, durante a fase de legalidade, o crescimento 
partidário alcançara um nível preocupante para as autoridades polí-
ciais da época, segundo relatórios arquivados, devido à multiplicação 
das células dos bairros e das categorias proissionais, chegando ao 
interior do estado, notadamente às cidades de Castanhal, Santarém, 
Cametá, Soure, Vigia e Bragança. Por sinal, em 19-8-1945, os esco-
lhidos para compor o Comitê Estadual, com Santiago à frente, toma-
ram posse festivamente no palco do grandioso Theatro da Paz, intei-
ramente lotado, e na presença de João Amazonas, que viera 
representar o Comitê Central. Titulares desse organismo: Henrique 
Santiago (sapateiro); Raimundo Manito (estivador); Ritacínio Pereira 
(médico); Antônio Santos (gráico); Diogo Costa (jornalista); Djalma 
Hartery (telegraista); Antônia Cordeiro (dona de casa); Edgar Pantoja 
(bombeiro); Argemiro Nascimento (motorneiro); Otaviano Santos 
(marítimo); Santilio Figueiredo (motorista); Raimundo Gomes (pe-
dreiro); Gilberto Vasconcelos (estudante). 

Por outro lado, a União Geral dos Proletários do Pará, dirigida por 
João Gomes Pereira, reunia então 42 sindicatos, os órgãos estudan-
tis abriam-se às lideranças de jovens comunistas, e em 11-10-1946 
começou a circular o jornal partidário Tribuna do Pará (1946-1958), 
que era vendido à população nas ruas e praças da capital. Na eleição 
de 19-1-1947, o PCB resolveu apoiar a candidatura ao governo esta-
dual do major Luiz Geolás de Moura Carvalho, do Partido Social De-
mocrático (PSD) e lançado por Magalhães Barata, o que provocou 
intensa movimentação da Igreja junto ao eleitorado católico, a im de 
condenar a aliança do PSD com o PCB, o que não impediu a vitória 
folgada de Moura Carvalho. Algumas iguras partidárias importan-
tes, como o popular estivador Raimundo Manito, também fundador 
do Rancho Não Posso Me Amoiná, a primeira escola de samba para-
ense e uma das mais antigas do Brasil, decidiram afastar-se do PCB 
insatisfeitas com a resolução eleitoral tomada, contrária à escolha de 
uma candidatura própria.

A seguir, apesar da clandestinidade, de tantas adversidades cria-
das pela Guerra Fria para impor a hegemonia ideológica, econômica 
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e militar dos Estados Unidos, da perseguição polícial e das prisões 
arbitrárias, das ofensivas caluniosas por conta da imprensa reacio-
nária, e do prejuízo resultante do sectarismo provocado pela direção 
nacional através do seu Manifesto de Agosto de 1950, ainda assim, o 
PCB paraense conseguiu eleger deputado estadual, pela legenda do 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o valoroso militante bancário 
Antônio Hamilton Imbiriba da Rocha, na eleição de 03/10/1950. 

Pode-se relacionar mais uma série de ações lideradas pelos co-
munistas paraenses no decorrer dos anos 1950: algumas greves de 
repercussão nacional, como a paralisação dos quarenta navios da 
frota luvial do Snapp, feita pelos portuários e marítimos contra a 
exploração de cabotagem no rio Amazonas concedida à empresa nor-
te-americana Moore Mc Cormack, e a memorável greve dos trabalha-
dores têxteis, que parou a poderosa fábrica Perseverança e levou à 
fundação do sindicato da categoria, entre outras, inclusive de menor 
envergadura, mas todas identiicadas com a atuação de João Gomes 
Pereira no comando da luta sindical; instalação do centro de Estudos 
e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional (Cedepen-Seção do 
Pará) presidido pelo saudoso camarada coronel-aviador reformado 
Jocelyn Barreto Brasil de Lima (1908-1999); organização do Movi-
mento pela Vida e Liberdade (Movil) presidido pelo médico comunista 
Wilson da Mota Silveira (1915-1982) e responsável pelos Conselhos 
da Paz implantados nos bairros; Comissão Paraense Contra o Acordo 
Militar Brasil-Estados Unidos presidida pelo deputado comunista 
Imbiriba da Rocha; Comissão Paraense Pela Reforma Agrária presidi-
da pelo jornalista comunista Sandoval Queiroz Barbosa (1920-2003); 
fundação da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do 
Pará, presidida pelo veterano militante comunista Benedito Pereira 
Serra (1903-1964); instalação da Associação das Donas de Casa pre-
sidida pela camarada Ester Cabral; participação ativa, em abril de 
1955, na histórica Conferência Nacional em Defesa da Amazônia que 
contribuiu vigorosamente para barrar o projeto da Hileia Amazônica 
e outras tentativas de internacionalização da região; presença da ju-
ventude comunista no movimento estudantil e nas diretorias da 
União Acadêmica Paraense (UAP) e União dos Estudantes dos Cur-
sos Secundários do Pará (UECSP); inluência junto à intelectualidade 
da terra, sobretudo através da atuação do escritor Levi Hall de Mou-
ra (1907-1983), membro da Academia Paraense de Letras; circulação 
do jornal Tribuna do Pará, deinindo e divulgando a palavra dos co-
munistas, sem recuar diante dos assaltos terroristas e dos empaste-
lamentos que sofreria repetidas vezes. É interessante citar que a Di-
visão de Polícia Política e Social do Pará, em relatório de dezembro de 
1952, reconhece a habilidade dos comunistas paraenses para desen-
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volver atividades legais e publicamente assumidas, sobrepondo-se 
aos obstáculos da clandestinidade.

Em fevereiro de 1958, chega a Belém o cearense Humberto Luce-
na Lopes (1911-1976) que, no posto de secretário-geral, de 1958 a 
1964, torna-se, ao lado dos nomes de Santiago e Raimundo Antônio 
da Costa Jinkings (1925-1995), um dos três mais dinâmicos e longe-
vos secretários do Pará. Humberto combateu com irmeza as seque-
las do stalinismo e impulsionou as diretrizes da Declaração de Março 
de 1958, coordenando a formação da Frente Nacionalista do Pará, 
que reuniu líderes sindicais, parlamentares, empresários, intelec-
tuais, estudantes etc. com o objetivo de implementar a luta democrá-
tica anti-imperialista e antifeudal. Com o apoio do deputado estadual 
comunista Benedicto Wilfredo Monteiro (1924-2008), eleito pela le-
genda do PTB, esse notável dirigente comunista levou o partido a 
analisar as características peculiares do latifúndio na Amazônia e 
propor medidas concretas de reforma agrária, inclusive assentamen-
tos de camponeses sem terras, ao longo de rodovias em construção, 
o que chegou mesmo a ser conseguido com o apoio do governo esta-
dual de Aurélio Correa do Carmo, do PSD, antes do golpe de 64 em 
algumas áreas do sul do Pará. O PCB também denunciou o velho 
comércio exportador de matérias-primas adversário da industrializa-
ção da região, procurando incentivar e defender a implantação de 
projetos industriais, como a fábrica de cimento da cidade de Capane-
ma montada com máquinas e equipamentos adquiridos na antiga 
Tchecoslováquia, por um grupo local privado, estabelecendo assim 
um relacionamento político positivo com empresários paraenses in-
teressados no desenvolvimento de caráter autônomo ou nacionalista 
como era conceituado. 

Nessa fase, o partido cresceu mais uma vez e aumentou o seu 
número de quadros, como sempre de forma mais acentuada nos 
meios sindicais e estudantis, recebendo entre os novos militantes 
dois grandes nomes da terra: o poeta paraense Ruy Guilherme Para-
natinga Barata (1920-1990), ex-deputado estadual e ex-deputado fe-
deral, e o líder bancário Raimundo Jinkings, que se tornaria presi-
dente estadual do Comando Geral dos Trabalhadores durante o 
governo de João Belchior Marques Goulart (1918-1976). Em setem-
bro de 1963, o PCB dirigido por Humberto Lopes, contribuiu decisi-
vamente para a realização do I Congresso dos Trabalhadores da 
Amazônia, presidido pelo líder sindical comunista Emanuel Arque-
lau Alcântara (1918-2006), presidente da Federação dos Trabalhado-
res na Indústria do Pará, que juntou parlamentares e sindicalistas 
de todos os estados amazônicos, para debater e elaborar o documen-
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to denominado Carta da Amazônia. Não podendo ser considerado um 
partido de massa, no entanto, o PCB dispunha de um número de 
quadros de inegável competência para de fato inluir no meio sindi-
cal, entre os intelectuais e estudantes.

O PCB paraense, como nos demais estados do Brasil, foi abatido 
pelo golpe militar de 1964, sem conseguir esboçar qualquer ato de 
resistência à imposição da ditadura que resultaria da queda do Go-
verno Jango Goulart. O Secretariado da época era assim constituído: 
Humberto Lopes (secretário geral); Raimundo Jinkings (sindical); 
Francisco Nascimento (organização); Guilherme Cruz (inanças); 
João Luiz Araújo (agitação e propaganda); José Maria Platilha (mas-
sas); Alfredo Oliveira (cultura). Por infelicidade, o dirigente Humberto 
Lopes foi preso, logo no início da onda de violência desfechada pelos 
militares contra todos os cidadãos por eles considerados subversi-
vos. Além de Humberto, outros dirigentes foram sendo localizados e, 
de imediato, encarcerados, como Jocelyn Brasil, Ruy Barata, Rai-
mundo Jinkings, Carlos Sá Pereira, Sandoval Barbosa e José Maria 
Platilha (1925-2005). Benedicto Monteiro, reeleito deputado estadual 
em 1962, pela legenda do PTB, preso nas matas de Alenquer, teve o 
seu mandato cassado e os direitos políticos suspensos por dez anos. 
Nomes históricos, apesar da idade, foram também encarcerados, 
como Henrique Santiago, Mário de Souza e Benedito Serra, que adoe-
ceu gravemente na cela e morreu pouco depois de dar entrada num 
hospital militar. Trabalhadores, estudantes, professores, funcioná-
rios públicos etc. acusados de comunistas encheram os espaços do 
vermelho “planeta de grades”, no dizer de Ruy Barata. Alguns perse-
guidos resolveram fugir pela rodovia Belém-Brasília e outros de bar-
co chegaram às Guianas. Um jovem e talentoso dirigente, o enge-
nheiro João Luiz Barreiros de Araújo (1936-1996), por exemplo, da 
Guiana Inglesa rumou para Cuba, onde viveu com a família até po-
der regressar ao Brasil. O Partido icou entregue aos que consegui-
ram escapar da prisão e se abrigaram em refúgios ocasionais, inclu-
sive alguns dirigentes estaduais. Em conjunto, todos permaneceram 
empenhados nas tarefas de solidariedade até à reconquista de condi-
ções mínimas para a atuação política. Humberto Lopes, no inal de 
1964, saiu de Belém indo para Belo Horizonte. Aí passou a exercer a 
sua abnegada militância, transferindo-se para o Rio de Janeiro em 
1970, de acordo com determinação do Comitê Central. Faleceu na 
clandestinidade e com nome trocado, em 1976, sem nunca mais ter 
voltado ao Pará.

Em meados de 1965, Ruy Barata tornou-se secretário-geral e di-
rigiu o apoio partidário à candidatura de Alexandre Zacharias de 
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Assumpção (1895-1981) ao governo estadual. O velho marechal As-
sumpção, ícone do antibaratismo, todavia, foi derrotado na eleição 
de 03/10/1965 por Alacid da Silva Nunes, candidato da ditadura e 
lançado por Jarbas Gonçalves Passarinho. Como delegado do Pará, 
Ruy compareceu ao VI Congresso do PCB, realizado clandestinamen-
te em São Paulo, em dezembro de 1967, quando se reairmou o cará-
ter nacional-democrático da revolução brasileira e se decidiu pela 
oposição à ditadura sem apelar para a luta armada. No primeiro se-
mestre de 1968, Raimundo Jinkings substituiu Ruy Barata na Se-
cretaria Geral, cargo em que permaneceu até o im da vida. O Partido 
então busca se reorganizar, avançando mais na área estudantil. Com 
a morte do estudante paraense Edson Luis de Lima Souto, assassi-
nado pela ditadura no restaurante do Calabouço, no Rio de Janeiro, 
em 28/03/1968, estudantes universitários do PCB e da AP (Ação 
Popular) ocupam várias faculdades de Belém (Medicina, Economia, 
Direito e Filosoia), para protestar contra o regime militar, mantendo 
a invasão durante um mês até o desfecho da negociação com o gover-
nador Alacid Nunes, concluída paciicamente. Em agosto de 1968, 
líderes comunistas destacam-se na organização do Encontro Sindi-
cal dos Trabalhadores do Estado do Pará que aprova a Carta do Pará, 
em defesa da democracia, das reivindicações dos trabalhadores e da 
execução da Reforma Agrária. O fumageiro comunista Osvaldo de 
Oliveira Coelho Filho é eleito presidente do Sindicato do Fumo e, em 
seguida, da Federação dos Trabalhadores na Indústria. Tais con-
quistas foram a seguir invalidadas pela fascistização decretada pelo 
AI-5, em 13/12/1968. A partir daí, durante cerca de dez anos, sem-
pre ao comando de Raimundo Jinkings, a atuação partidária tornou-
se extremamente difícil e limitada, esforçando-se com o empenho 
possível para a utilização do MDB (Movimento Democrático Brasilei-
ro) como frente política das forças oposicionistas e no combate inter-
no ao surgimento de vozes favoráveis à guerrilha.

No correr do ano de 1978, Jinkings consegue um grau maior de 
organização partidária e de atuação política impulsionada pelo obje-
tivo de lutar em favor do Estado democrático de Direito. A linha par-
tidária considera indispensável a existência da frente embutida no 
MDB, a concessão de anistia aos presos e perseguidos pela ditadura 
militar, o respeito fundamental aos direitos humanos. Nasce o Comi-
tê Paraense Pela Anistia e é fundada a Sociedade Paraense de Defesa 
dos Direitos Humanos, com a colaboração e a presença marcante dos 
comunistas em suas direções. No ano seguinte, surge a destemida 
Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará, presidida 
pelo professor comunista Romero Ximenes Pontes. É realizado o in-
luente Encontro Estadual Sindical, que seria repetido nos dois pró-
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ximos anos, estimulando a crescente mobilização dos trabalhadores. 
Já com um novo Comitê Estadual eleito e em atividade, o PCB para-
ense decide apoiar o nome do deputado federal do MDB, Jader Bar-
balho, na eleição direta para o governo estadual, em 15/11/1982. 
Tal posição mostra-se decisiva pois Benedicto Monteiro, convencido 
pelo PCB, retira a sua candidatura pela legenda do PDT (Partido De-
mocrático Trabalhista) de Leonel Brizola, o que garante a vitória de 
Jader contra o candidato da ditadura. Ximenes é eleito deputado 
estadual pela legenda do MDB e é escolhido líder da bancada gover-
nista na Assembleia Legislativa do Estado. O médico Almir José de 
Oliveira Gabriel, militante paraense da base de médicos do PCB des-
de 1962, é indicado por Jader e toma posse na Prefeitura Municipal 
de Belém em 14/09/1983. Almir nomeia o sociólogo comunista José 
Mariano Klautau de Araújo (1936-2010) para a Assessoria de Comu-
nicações, onde ele acabará executando um extraordinário trabalho, 
responsável inclusive pelo aparecimento de centenas de associações 
de bairros, despertando também nessas entidades a participação dos 
trabalhadores ainda carentes de atuar livremente nos sindicatos. 
Nesse ano, o atual deputado federal do PPS, Arnaldo Jordy Figueire-
do ingressa no PCB egresso do MR-8. Por sinal, em 1986, converte-se 
no primeiro vereador comunista integrante da Câmara Municipal de 
Belém. Tendo sido eleito pelo MDB, desliga-se desse partido e trans-
fere-se oicialmente para o PCB, que voltara à legalidade em maio de 
1985. Em 1988, Jordy transforma-se igualmente no primeiro verea-
dor eleito pela própria legenda do PCB. Romero Ximenes e Almir Ga-
briel deixam a militância partidária, iliando-se ao MDB. Almir, na 
eleição de 15/11/1986, conquista o mandato de senador, iniciando 
uma destacada carreira política que viria a incluir dois períodos con-
secutivos como governador estadual a partir de 1955, agora perten-
cendo ao PSDB.

Em 1987, o PCB paraense elege um novo Comitê Estadual, lide-
rado por Raimundo Jinkings, e escolhe delegados para o VIII Con-
gresso do Partido, que se realiza em Brasília, de 16 a 19/07/1987. 
No mesmo ano, instala-se em Belém numa sede própria comprada 
com os recursos arrecadados numa vitoriosa campanha que conse-
guiu entusiasmar a militância e obteve a adesão de aliados e simpa-
tizantes. Da base de médicos, que no correr de sua existência contou 
com nomes de cinco futuros secretários estaduais de Saúde, saem 
na época o presidente do sindicato da categoria (Hélio Franco de Ma-
cedo Jr.), do Conselho Regional de Medicina (Alfredo Carlos Cunha 
de Oliveira) e mais adiante do Conselho Federal de Medicina (Waldir 
Paiva Mesquita). Em 1989, o PCB paraense representa um dos 11 
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estados que cumpriram com êxito a cota de iliações necessárias 
para o registro deinitivo do Partido ainal legalmente alcançado.

Em 1992, a fundação do PPS (Partido Popular Socialista), como 
não podia deixar de ser, repercutiu entre os comunistas paraenses, de 
um lado, colocando Arnaldo Jordy na liderança da nova corrente, e de 
outro, o veterano Raimundo Jinkings, que passou a trabalhar pela 
refundação da sigla, preservação de símbolos e princípios marxistas. 
Entre os nomes que permaneceram ao lado de Jinkings podem ser 
citados os seguintes: Jocelyn Brasil, Carlos Sá Pereira, Alfredo Olivei-
ra, Mariano Klautau, José Braz, Maria Bastos, Domingos Furtado e 
Luciano Amaral, todos da chamada “velha guarda”, além de militantes 
mais novos como Roberto Correa, Waldir Mesquita, Leila Jinkings, 
Raimundo Jorge Nascimento e José Penafort. Efetivamente, a maioria 
dos militantes, sobretudo na capital, resolveu optar pelo PPS, que se 
manteve na sede própria adquirida no bairro do Jurunas.

Em 5-10-1995, falece o bravo dirigente comunista Raimundo An-
tônio da Costa Jinkings. A seguir, o seu posto de secretário-geral é 
ocupado por uma de suas ilhas, justamente a arquiteta Leila Maria 
Tavares Jinkings que, apesar de jovem, possuía dentro do Partido 
experiência suiciente para a missão. Todavia, a morte de Jinkings 
causou um baque profundo na vida partidária, coincidindo com o 
esgotamento em curso e com a incapacidade de recuperar condições 
para atividades indispensáveis. Finalmente, em dezembro de 2004, a 
paralisação tornou-se inevitável já com a direção estadual sob a res-
ponsabilidade principal de José Domingos Penafort da Silva.

Em resumo, o PCB no Pará, ao longo de sua trajetória, certa-
mente não chegou a conquistar a massa, não elegeu mais do que 
um número pequeno de parlamentares, não conseguiu superar a 
séria debilidade de sua atuação no campo, mas teve quadros ex-
pressivos de inluência juntos aos intelectuais e sindicatos de cate-
gorias proissionais, participou de todas as lutas regionais impor-
tantes, de forma reconhecidamente iel aos interesses da nação e 
dos trabalhadores, cumprindo jornadas tantas vezes vinculadas a 
uma indômita coragem.


