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 “Vida em primeiro lugar - “Onde estão nossos direitos? Vamos às ruas para construir um projeto popular”

São cada vez 
mais eufóri-
cas as notí-
cias que nos 

chegam pelos tele-
jornais, periódicos, 
rádio e outras fon-
tes sobre os lucros 
fabulosos dos ban-
cos, o petróleo do 
pré-sal, a safra de 
grãos, a previsão de 
crescimento econô-
mico, a popularida-
de do governo, as 
vésperas da Copa 
do Mundo... e por 
aí adiante!

Mas há uma per-
gunta que não quer 
silenciar: onde es-
tão nossos direitos? 
Implícita ou expli-
citamente, sufoca-
da ou gritada, indi-
vidual ou coletiva, 
ela está nas ruas, 
nos campos e nas 
praças. Está nos 
rostos, batidos pelo 
sol e pelo vento, 
dos camponeses; 
está nos tormentos 
e tribulações dos 
desempregados; 

hospitais, das escolas, do pon-
to de ônibus, dos açougues e 
padarias; está nas cicatrizes e 
hematomas que as mulheres es-
condem por vergonha ou medo; 
está no olhar perdido dos jo-
vens, sem perspectiva, e que se 
aventuram pelos becos da dro-
ga e da violência; está no de-
samparo de crianças, sem ter-
ra, sem teto, sem escola, sem 
saúde, sem roupa, sem comida; 
está nas populações “cansadas 
e abatidas, como ovelhas sem 
pastor” (Mt 9,35-38).

Onde estão nossos direitos? 
Pergunta incômoda, imperti-
nente, na maioria das vezes 

sem respostas. Pergunta que 
se levanta das periferias e dos 
recantos mais longínquos, que 
rompe o isolamento dos porões 
mais sórdidos e que vem disputar 
o ar livre. Com sua resistência e 
teimosia, traz nuvens sombrias 
sobre o rumor da publicidade e 
a política do otimismo.

Perguntando: Onde estão 
nossos direitos? A 16ª edição do 
Grito dos/as Excluídos /as pre-
tende resgatar as condições re-
ais e efetivas da vida. Pretende 
também retomar a esperança 
e a utopia do projeto popular, 
fundamentado na justiça e no 
direito, pátria terrena como 

-
to radica-se a mística de todo 
caminheiro: aquele que tem os 

por sonhos e contradições, as 
mãos solidárias para a luta e a 
construção de caminhos alter-
nativos, e os olhos postos no 
horizonte de uma sociedade 
renovada, tanto nas relações 
pessoais e comunitárias quanto 
nas relações sociais, políticas, 
econômicas e ecológicas.

O respeito e a defesa, a con-
quista, ampliação e universa-
lização dos direitos básicos de 
cada cidadão ou cidadã exigem 
uma base sólida no sentido de 

preservar “a vida em pri-
meiro lugar”. É a coluna 
vertebral do Grito, desde 
sua primeira edição em 
1995. Essa base, por sua 
vez, requer hoje mudan-
ças urgentes e profundas 
da sociedade. Convém ter 
presente, porém, que di-
reitos não se confundem 
com migalhas e mudança é 
muito mais que mero ajus-
te ao mercado mundial ou 
programas pontuais.

Entre as mudanças, vale 
destacar uma reforma agrá -
ria e agrícola que leve em 
conta o limite da proprie-
dade da terra rural e urba-
na; melhorias substanciais 
nos sistemas de saúde, 
educação e transporte 
público, habitação; uma 
nova convivência com o 
planeta terra, preservan-
do as diversas formas de 
vida e um desenvolvimen-
to justo, solidário e sus-
tentável; espaço aberto à 
comunicação e à partici-
pação popular.

também a ideia de soberania 
nacional e internacional, a 
qual não exclui relações so-
lidárias com outros países, 

especialmente nossos vizinhos la-
tino-americanos, conforme subli-
nham o Grito Continental, a Rede 
Jubileu Sul, a Assembleia Popular, 
entre outras iniciativas.

Direitos, soberania e relações 
livres são pressupostos indispen-
sáveis para a construção de um 
projeto popular. Um projeto que 
leve em conta as necessidades 
fundamentais dos setores mais 
pobres e excluídos da população, 
fugindo da mera matemática do 
crescimento e do lucro. Somen-
te um povo autônomo pode es-
tabelecer laços com outros po-
vos igualmente autônomos. 

A Coordenação 

Anderson Augusto - RJ
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Objetivos

propriedade da terra – urbana e rural; para que 
as riquezas do solo e sub-subsolo, minérios, água, 
petróleo estejam a serviço das necessidades do 
povo e cujo destino seja por ele decidido. 

 
MÍSTICA, ESPERANÇA E UTOPIAS: 

A esperança se alimenta na força da organi-
zação e conquistas das/os excluídas/os. Com o 
povo organizado constroem-se saídas para uma 
vida digna e para uma integração livre e sobe-
rana de toda a humanidade. É a mística, a es-

na construção de um mundo melhor e que nos 
impulsionam para continuar lutando, mesmo 

Endereço da Secretaria do Grito dos Excluídos
Rua Caiambé, 126 - Ipiranga
04264-060 - São Paulo - SP
Tel/Fax - (0xx11) 2272 06 27
Correio Eletrônico: gritonacional@ig.com.br  
www.gritodosexcluidos.org
Tiragem: 60 mil exemplaresEx

pe
di

en
te

Fone: (0xx61) 2103 83 23 
Assessora: Ir. Delci Franzen
Pastorais e Organismos: CPO - SPM - CPT - 

da rua - P. Afro -  P. Menor - P. Carcerária - P. Saúde 
- CÁRITAS 

-
cional da Reforma Agrária e Justiça no Campo

Colaboração 

Núcleo de Jornalismo Social/FAJORP/Universidade Metodista de Sao Paulo 
- Diretor da Facom: Paulo Rogerio Tarsitano. Coordenação de Jornalismo: 
Rodolfo Carlos Martino. Edição: Margarete Vieira (Mtb 16.707).

“VIDA EM PRIMEIRO LUGAR, VAMOS ÀS RUAS

OBJETIVOS GERAIS:

1. Anunciar, em diferentes espaços e manifesta-
ções populares, sinais de esperança com a pers-
pectiva de transformação através da unidade, or-
ganização e das lutas populares. 

2. Denunciar todas as formas de injustiças pro-
movidas pelo sistema capitalista implantado em 
nosso país, que causa a destruição e a precariza-
ção da vida do povo e do planeta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Defender a vida humana em todas as suas di-
mensões, debatendo e construindo alternativas 
que fortaleçam, mobilizem e organizem os/as 
excluídas/os na luta em defesa e na construção 
de uma sociedade que atenda os anseios popu-
lares;

- Lutar em defesa das riquezas naturais (água, 
terra, sementes...) do nosso planeta, denunciar 
o atual modelo de desenvolvimento e crescimen-
to econômico que explora e destrói toda forma 
de vida; 

- Apoiar e reforçar, através de uma ampla mo-
bilização, a campanha nacional pelo Limite de 
Propriedade da Terra, em defesa da Reforma 
Agrária e da Soberania Territorial, Alimentar e 
participar do Plebiscito de iniciativa popular em 
setembro.

- Proporcionar alternativas de manifestação 
popular que tragam esperança e perspectiva de 
vida para o povo, praticando valores como: soli-
dariedade, generosidade, transparência ...; 

- Denunciar as “crises” geradas pelo sistema 
capitalista que retira os direitos dos/as traba-
lhadores/as, aumentando o trabalho precário e 
desemprego;

- Fortalecer a integração dos povos em busca 
da soberania dos países e apoiar as formas de 
luta popular em favor da transformação;

- Promover o debate de novas relações (gêne-
ro, raça, etnia, valores...) que respeite e cons-
trua a igualdade de direitos e a valorização das 
diferenças;

- Construir espaços de unidade dos movimentos 

do campo e da cidade, promovendo a importân-
cia de cada um dentro da organização e da luta 
popular;

- Ir às ruas e praças para construir um projeto 
popular como alternativa ao modelo atual;

- Provocar debates, encontros, ações, assem-
bleias sobre os direitos e o projeto popular.

Eixos
 

PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO POPULAR: 

   O projeto popular nos remete a uma cons-
trução coletiva, onde o povo seja protagonista, 
onde não haja desigualdade. Onde a democracia 
não se limite ao ato de votar, mas possibilite a 
participação de todos/as nas decisões. 

atenda às necessidades e garanta os direitos so-
ciais. Essa construção se dará num processo per-
manente de organização e luta popular.

 
E OS NOSSOS DIREITOS?

-
do continua sendo a desigualdade e a existência 
de pobres e famintos. A desigualdade é fruto do 
sistema capitalista, da política econômica bra-
sileira e mundial que aniquila os direitos sociais 
dos povos. A justiça aponta para a construção 
de uma comunidade participativa e sustentável, 
onde todos têm direitos à saúde, à educação, ao 
transporte, à moradia, e a tantos outros e que 
estes devem ser respeitados. Para isso exige-se 
uma transformação profunda das relações na so-
ciedade e desta com a natureza.  

SOBERANIA NACIONAL E INTERNACIONAL:

    A soberania nacional e internacional acon-
tece quando o direito pela autodeterminação de 
um povo é respeitado. 

    Construímos soberania quando nos organiza-
mos para participar das decisões políticas em ní-
vel municipal, estadual, regional e nacional. Por 
isso, hoje lutamos pela soberania energética,  
onde o povo tenha acesso justo e direito à ener-
gia; pela soberania alimentar, compreendendo a 
produção de alimentos saudáveis; pelo  limite da 

Emanuel Matias Leme  - PA
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PARA CONSTRUIR UM PROJETO POPULAR”

Março de 2010

quando as vitórias são pequenas.
A memória histórica dos/as 

lutadores/as do povo, dos cos-
tumes e culturas nos motivam a 
continuar na luta para abrir no-
vos caminhos.

  

INTEGRAÇÃO ENTRE OS POVOS:

A América Latina passa por um 
momento importante que nos im-
pulsiona a dar passos para uma in-
tegração entre os povos, baseada 
na solidariedade e não na explora-
ção de uma nação sobre a outra.

A integração que queremos 
construir é dos povos com os 
povos: respeitando a cultura, a 
economia e a política, ou seja, 
a autodeterminação de cada na-
ção, de forma livre e soberana. 
Já existem propostas em anda-

América), entre outras.
A integração pela qual luta-

mos, está baseada nos direitos 
dos povos e não no mercado e 
nas armas. 

 
COMUNICAÇÃO POPULAR: 

Este é um espaço ainda pouco 
ocupado pelos movimentos so-
ciais. Precisamos lutar pela des-
centralização e pelo controle dos 

meios de comunicação social, exigindo que cum-
pram sua função social e estimulando a criação 
e o uso de instrumentos de comunicação alter-
nativos. 

ECONOMIA E VIDA:

 O sistema econômico produz uma gran-
de contradição. De um lado, a abundância de 
produção e de tecnologias e, do outro, a fome 
e a miséria.

-
vou os níveis de desemprego, pobreza e carência 
alimentar, contribuiu para desnudar outra crise 
mais profunda e estrutural: a da própria terra e 
da vida no planeta. 

 A Campanha da Fraternidade deste ano 
nos chama para a construção de uma nova ordem 
econômica, na qual todas as pessoas são prota-
gonistas do processo de produção, distribuição 
e consumo dos bens produzidos. A vida deve se 
sobrepor à economia. 

MODELO ATUAL (PROJETO CAPITALISTA)          MODELO QUE QUEREMOS (PROJETO POPULAR)

 Concentração da riqueza, dos meios de produção e dos 

meios de comunicação social.

Distribuição da riqueza criada pela sociedade; propriedade 

coletiva dos meios de produção; terra para quem trabalha 

nela; meios de comunicação democratizados e a serviço da 

sociedade.

Produção de alimentos que fomente a economia camponesa; 

taxas de juros que permitam o acesso ao crédito pelos pequenos 

produtores rurais e urbanos; auditoria da dívida pública (externa 

e interna); Uso do orçamento público para investir nos direitos 

(saúde, educação, reforma agrária, transporte, moradia. 

Política econômica que garanta vida digna; distribuição de 

renda; geração de emprego e direitos sociais para todas as 

pessoas. Nova cultura do trabalho como fonte de promoção 

da vida e realização da pessoa humana. 

Reforma agrária e incentivo à agricultura familiar e campo-

nesa, regularização fundiária das comunidades tradicionais. 

Respeito à vida, à biodiversidade, assim como ao uso das 

riquezas naturais, da energia, do petróleo, dos minérios, para 

criar fundos que sejam investidos nas demandas sociais do povo 

brasileiro, como emprego, educação, terra, moradia, etc. 

Reforma política que garanta espaços de participação do 

povo nas decisões políticas sobre o destino da nação, punição 

aos corriptos e ao corruptores.

 Políticas públicas para atender as demandas nas áreas da 

educação, saúde, moradia, cultura, lazer, garantindo os direi-

tos básicos para uma vida digna.

Erradicação da violência contra as mulheres e novas rela-

ções de gênero e raciais.

Nacionalização das riquezas estratégicas da nação e co-

mércio justo.

Livre trânsito das pessoas migrantes com pleno respeito dos 

seus direitos humanos, Cidadania Universal.

Superação da pobreza e da exclusão social; liberdade e res-

peito às lutas dos movimentos sociais que demandam justiça 

para todos e todas. 

Reforma urbana que reorganize o espaço urbano; que ga-

ranta moradia aos que a necessitam, dê prioridade às ativida-

des humanas criativas e não as lucrativas. 

LIMITE DA PROPRIEDADE DA TERRA:

1500, a concentração de terra é grande. O pri-
meiro passo foi arrancar as terras dos índios e 

-
ses, as capitanias hereditárias. Daquele tempo 
para os dias de hoje pouco foi feito para mudar 
isto, ao contrário, tem se agravado.

altas taxas de juros, no pagamento da dívida pública (ex-

terna e interna), salvamento aos bancos e dependente do 

 Crises econômicas que afetam aos trabalhadores/as ge-

rando desemprego e redução dos direitos trabalhistas e so-

ciais.

 Concentração da terra e fomento do latifúndio, monoculti-

vo e agronegócio. 

Agressão contra todas as formas de vida; depredação da 

natureza com graves conseqüências como deslocamento 

de comunidades campesinas e indígenas; o aquecimento 

global e privatização dos recursos naturais como água, mi-

nerais, sementes, petróleo, energia, etc. 

 Sistema político representativo e autoritário; mau uso dos 

recursos públicos; corrupção e impunidade.

  Limitado e precário acesso aos direitos básicos como 

educação, saúde, moradia, cultura e alimentação.

 Violência contra as mulheres e exploração do trabalho fe-

minino.

de seres humanos.

Privatizações e tratados de livre comércio.

 Criminalização da pobreza e dos movimentos sociais.

Cidades mal planejadas, sem espaços para o lazer; trân-

-

concentração de terras avançou. As propriedades 
com mais de 1000 hectares controlam 43% de todas 

de 10 hectares têm apenas 2,7%  das mesmas.

participação no plebiscito pelo limite da proprie-
dade da terra, em setembro.

Emanuel Matias Leme  - PA



4

 

lares, que foram totalmente atingidas pelo 
-

ceira tem sido a maior necessidade neste 
momento para que os movimentos soci-
ais possam retomar suas funções, com a 
infra-estrutura necessária (computadores, 
geradores de energia, internet, etc). Acr-
editamos que o Haiti pode sair desta situa-
ção de maneira livre e soberana sem que 
a ajuda seja militarizada e condicionada. 
Conclamamos a todos a  aderirem a cam-
panha “Fora Tropas” e pelo “cancelamento 
da dívida do Haiti”, sem condicionalidades, 
exigências que nos chegam desde o povo 
haitiano. Haiti: Livre e Soberano!

23ª ROMARIA DOS/AS 
TRABALHADORES/AS 

SP, acontece a 23ª Romaria dos/as trabalha-
dores/as que neste ano traz o lema: “Com 
Maria na caminhada, o povo se organiza por 
uma economia partilhada”.

Vamos nos organizar e lutar por um novo 
projeto de sociedade, onde todos e todas 
tenham direito a saúde, educação, moradia e 
uma economia partilhada. 

A Romaria mobiliza trabalhadores/as 
dos Estados de SP, RJ, MG e ES. Em Apare-
cida, Grito e Romaria juntam preces e gritos 
por mudanças profundas no atual modelo 
econômico que não prioriza a vida.  

ASSEMBLEIA POPULAR 
NACIONAL  

A Assembleia Popular continuou, em 

nos mais diferentes recantos de nosso país, 
nos bairros, comunidades, movimentos so-
ciais, paróquias, pastorais, organizações e 
entidades populares. Diante da complexa re-
alidade e da necessidade de aprofundarmos o 

Queremos, iniciou-se o processo de prepa-

prevista para os dias 25 a 28 de maio de 2010, 

também os eixos de Direitos – Econômico, So-
cial, Civil, Político, Ambiental e Cultural. O 
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FIQUE POR DENTRO
“O sonho pelo qual brigo exige que eu crie em mim 

a coragem de lutar, ao lado da coragem de amar” 

(Paulo Freire)

Agende-se

“

“

  DATA                   ATIVIDADE            LOCAL           

SOLIDARIEDADE HAITI  

Diante das notícias que continuam a 
chegar do Haiti, cresce nossa preocupa-
ção e indignação diante do processo de 
militarização da ajuda humanitária. Essas 

24 e 25/03     9ª Plenária Nacional da Assembléia Popular Nacional                   SP

26 a 28/03     12º Encontro Nacional de Articuladores/as do Grito                            SP

                       dos/as Excluídos/as/SP 

04/04             Páscoa

12 a 15/04      I Encontro Internacional dos Afetados pela Vale                             RJ

17/04              Dia Internacional de Luta Camponesa

                       Massacre de Eldorado dos Carajás – 14 anos

19/04              Dia de Luta dos povos indígenas                                                CIMI

19 a 22/04      Conferência Mundial dos Povos sobre as Mudanças           Cochabamba

                       Climáticas e os Direitos da Mãe Terra                                        Bolívia

20/04              13 anos do assassinato do Índio Galdino                                  Brasília 

01/05              Dia de Luta dos/as Trabalhadores/as                                       Locais

03 a 13/05      48ª Assembléia Geral da CNBB                                              Brasília/DF

09/05              Dia das Mães

25 a 28/05     II Assembléia Popular Nacional                                                 Brasília/DF

05/06              Dia Mundial do Meio Ambiente

11/06              Início da Copa do Mundo Futebol                                              África

18 a 20/06      Encontro dos Atingidos/as pela Transposição do Rio São Francisco 

20/06              Dia Nacional do Migrante

11/07              Final da Copa

16/07              Dia Mundial de luta contra a Miséria

25/07              Dia do Trabalhador Rural

08/08              Dia dos Pais

11 a 15/08       Fórum Social Américas                                                        Assunção/ PAR            

01 a 07/09      Semana da Pátria/Pré-Gritos/Plebiscito Popular pelo 

                       Limite da Propriedade da Terra                                            Locais

07/09             16º Grito dos/as Excluídos/as

                       23ª Romaria dos/as Trabalhadores/as                                 Aparecida/SP

13 a 15/09      Encontro Nacional das Pastorais Sociais                             Brasília/DF

03/10              Eleições 1º Turno

08 a 10/10      4º Fórum Social Mundial das Migrações                              Quito/Equador

12/10              Dia das Crianças 

                       12º Grito dos/as Excluídos/as Continental  -                               Países

31/10              Eleições 2º Turno (onde necessário)

20/11               Zumbi dos Palmares – Dia Nacional da Consciência Negra

01/12              Dia Mundial de Luta contra AIDS

10/12              Dia Universal dos Direitos Humanos (1948)

18/12              Dia Internacional do Imigrante

08 a 18/03 3ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres Brasil Campinas -SP

informações nos alertam da urgência da 
ajuda necessária para a reconstrução das 
casas, para o acesso a alimentos saudáveis, 
água, material de higiene, material escolar 
e mesmo para a reconstrução das sedes dos 
movimentos sociais e organizações popu-

 
MATERIAL DIVULGAÇÃO

Jornal Tablóide              – R$ 0,08
Cartaz                           – R$ 0,25
Camisetas                    – R$ 10,00
DVD do 15º Grito          – R$ 20,00
Livro do Grito 10 anos  – R$ 10,00

*Pedidos feitos diretamente na Sec-

Fone/Fax: 11-2272-0627
C.E: gritonacional@ig.com.br

 

documento pode ser acessado através do en-
dereço: http://www.assembleiapopular.org 
(II Assembleia Popular). As contribuições ao 
Instrumento de Trabalho podem ser enviadas 
até o dia 30 de abril de 2010 para o endereço 
eletrônico assembleiapopular@terra.com.br  
ou pelo fax (011) 31059702.

JORNAL BRASIL DE FATO:

Leia, assine e divulgue esta ideia.
Vamos ampliar o número de leitores e as-

sinantes, ajudar a manter e melhorar esta 
importante ferramenta para a construção do 

Para assinar ligue: (11) 2131-0800 ou as-
sinaturas@brasildefato.com.br

PLEBISCITO NACIONAL PELO 
LIMITE DA PROPRIEDADE DA TERRA

 Com o objetivo de conscientizar e mobi-
lizar a sociedade brasileira para a realidade 
agrária do país, caracterizada pela alta con-

está à frente da Campanha pelo Limite da 
Propriedade de Terra. Isso porque a atual es-
trutura é contraditória e gera altos índices 
de desigualdades sociais, assim como massiva 
destruição ambiental.

A campanha vem debatendo esta reali-
dade junto a organizações, movimentos soci-
ais, entidades, pastorais e igrejas para incluir 
na Constituição Federal um novo inciso que 
limite as propriedades rurais em 35 módulos 

-
ma disto as áreas seriam automaticamente 
incorporadas ao patrimônio público. O maior 
ato concreto ocorrerá na Semana da Pátria 
junto com o Grito dos/as Excluídos/as em se-

-
nal pelo Limite da Propriedade da Terra.

Materiais explicativos do plebiscito (jor-
nais, folders, cartilhas) já podem ser encon-

-

sala 204. Tel: (61) 3323-1770 email: comuni-
cacao@limitedapropriedadedaterra.org.br / 
forumcpt@caritas.org.br. 

Site: www.limitedapropriedadedaterra.org.br 

 
VOCÊ SABIA?

De onde sairão os R$ 5,3 bilhões 
-

forma e construção de 12 estádios para 
a Copa de 2014?

Ao contrário do que se dizia - que 
essa seria a Copa da iniciativa privada 
- a quantia aí de cima vai sair dos cof-
res do governo federal e dos estados 
onde estão localizados os estádios, o 
que representa 94% do total a serem 
investidos nas obras. A iniciativa pri-
vada vai entrar com R$ 0,3 bilhão. 
Conclusão: a grana vai sair do bolso do 
povo brasileiro mais uma vez. (Fonte 
F.S.P, 04/02/2010)

Apoio: FNS/CNBB/CARITAS BRASILEIRA


