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Plebiscito: 
um exercício de democracia

O processo de privatizações em cadeia 
foi uma das marcas dos governos Fernando 
Collor de Mello e Fernando Henrique Cardo-
so. Mas ele deve ser entendido no contexto 
mais amplo de crise estrutural da economia 
capitalista. Esta, deflagrada a partir do início 
dos anos 70, já contabiliza várias “décadas 
perdidas”. Entre as saídas para a crise, ar-
quitetadas especialmente no “Consenso de 
Washington”, destaca-se o novo estímulo à 
iniciativa privada, reduzindo progressiva-
mente o controle do Estado na área econô-
mica. Isso explica o surgimento do prefixo 
neo anteposto ao liberalismo clássico. Dessa 
forma, os conceitos de neoliberalismo e 
de Estado mínimo – duas faces da mesma 
moeda – ganham força e popularidade, 
na medida em que a economia capitalista 
se globaliza, quer em termos intensivos 
ou extensivos, isto é, conquistando novos 
mercados ou criando novas necessidades 
de consumo através de pesado marketing. 
Paradoxalmente, resulta que o remédio para 
a crise do mercado é mais mercado.

Evidente que, nesse processo de entrega 
do patrimônio público às empresas privadas, 
a população jamais foi consultada. Até mes-
mo os governos, particularmente nos países 
periféricos, não raro atuavam ao mesmo 
tempo como intermediários e beneficiários 
dos interesses neoliberais. Ou então, reféns 
do mecanismo perverso do endividamento 
externo, viam-se forçados a colocar em lei-
lão setores decisivos da produção nacional, 
como é o caso notório da Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD). Convém não esquecer, por 
outro lado, que boa fatia do bolo leiloado caía 
no bolso ou nas contas bancárias de repre-
sentantes das classes dominantes nacionais. 
Desnecessário lembrar que o governo Lula, 
em que pese sua crítica às privatizações com 
vistas à reeleição, não mudou substancial-
mente as coisas.

Essa retrospectiva, a vôo de pássaro, tem 
por finalidade defender o Plebiscito Nacional 
pela anulação da privatização da VALE, a ser 
realizado juntamente com a 13ª edição do 
Grito dos/as Excluídos/as, durante a Semana 
da Pátria neste ano. 

Uma vez mais, como em 2000 e 2002, 

quando se realizaram as consultas popula-
res em relação à Dívida Externa e à Alca, 
respectivamente, Grito e Plebiscito se dão 
as mãos como uma atividade casada, e re-
presentam um exercício efetivo de prática 
democrática.

Ação que se dá na atmosfera das come-
morações em torno da independência, para 
sublinhar que a população tem o direito e o 
dever de decidir não só sobre a administra-
ção dos bens públicos, mas também sobre 
o destino da nação. 

Ao invés de um patriotismo passivo 
que, desde as arquibancadas ou diante da 
televisão, assiste e aplaude comodamente 
o desfile de carros, soldados e escolares, 
contrapomos um patriotismo ativo, em que 
cidadãos e cidadãs tomam nas próprias mãos 
as rédeas do país. 

Exercícios como esse contribuem para a 
consolidação do que chamamos democracia 
direta e participativa, tanto mais necessá-
rios quanto mais se aprofunda o descrédito 
e desencanto em relação à democracia re-

presentativa, na figura dos três poderes da 
União. 

De fato, a experiência mostra que, tanto 
nas manifestações do Grito quanto na orga-
nização do Plebiscito, milhares e milhões de 
pessoas saem às ruas, seja para protestar 
contra os rumos da atual política econômica, 
seja para exigir as mudanças e reformas 
urgentes e necessárias. 

Não custa lembrar, de passagem, que as 
consultas anteriores colocaram em ação mais 
de 120 mil militantes e agentes, envolvendo 
cerca de 10 milhões de eleitores/as, que fo-
ram chamados/as a depor seu voto em cerca 
de 50 mil urnas, em mais de 3 mil municípios 
de todos os estados do território nacional. 
Nem precisaria acrescentar que, na traje-
tória dos três plebiscitos, trata-se de uma 
atividade que reúne, simultaneamente, um 
amplo trabalho de base, um longo processo 
de debates e de conscientização e múltiplas 
manifestações de massa. 

                   A Coordenação

“Isto não Vale! Queremos Participação no Destino da Nação”

Livro: “Grito dos Excluídos: 10 anos de luta”
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Isto não Vale! Queremos Participação no Destino da Nação
Que a VALE, em 1997, já era uma 

das maiores empresas estatais do 
Brasil e a maior exportadora mundial 
de minério de ferro, com a maior frota 
de navios transportadores de grãos 
do mundo e detentora das principais 
ferrovias brasileiras?

Atualmente, a empresa possui 
autorização, por tempo indeterminado, 
para realizar pesquisas e explorar o 
subsolo de 23 milhões de hectares 
do território brasi leiro, uma área 
correspondente,  por  exemplo,  à 
soma dos territórios de Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande 
do Norte. 

A lei brasileira proíbe que estrangeiros 
tenham propriedade com mais de dois 
mil hectares de terra sem a aprovação 
do Senado Federal ou das Forças 
Armadas, contudo isso deixou de ser 
observado no momento do leilão. 

É importante lembrar que, fo i 
o Presidente Fernando Col lor de 
Mello, em 1990, que criou o PND 
(Plano Nacional de Besestatização) 
com  a intenção de  entregar as 
riquezas nacionais, empresas estatais 
e serv iços públ icos,  à  in ic iat iva 
privada. O presidente FHC, seguindo 
à risca este plano de privatização, 
incluiu a Companhia Vale do Rio Doce 
neste processo, em 1997, quando 
foi apresentado o edital público que 
abriu o processo de licitação para o 
Leilão de Privatização da empresa e, 
após todos os “procedimentos legais”, 
como alegado pelo governo na época, 
foi vendida por 3,3 bilhões de reais. 
Mesmo após todos os estudos e 
pesquisas feitos no período de licitação 
comprovando que o valor real da Vale 
era mais de 10 bilhões de reais. Isso, 
sem se levar em conta o valor das 
riquezas do subsolo brasileiro, ou 
seja, dos recursos naturais, contudo, 
venderam! E venderam, a “preço de 
banana”. 

Você Sabia
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Democracia Participativa

Apesar de os Plebiscitos no Brasil ainda 
não serem considerados oficiais, segundo 
a legislação; há no artigo 14 da Constitui-
ção Federal de 1988 a indicação de que se 
aperfeiçoassem mecanismos de participa-
ção da sociedade regulamentando os ple-
biscitos, referendos e consultas populares. 
O Grito dos/as Excluídos/as nos  últimos 
4 anos em seus lemas vem aprofundando 
esta temática.

Daí o lema do 13º Grito dos/as Excluí-
dos/as, “Isto não Vale! Queremos parti-
cipação no destino da nação”, pelo qual 
chamamos a todos/as a debater e opinar 
sobre a soberania do nosso país. Nosso 
grande desafio, neste momento, é colocar 
o tema na rua e ajudar a fortalecer as de-
mais lutas do nosso país. Vamos realizar 
um amplo trabalho de informação e  for-
mação popular, organizando comitês, ela-
borando subsídios, realizando encontros 
de formadores, pré-Gritos etc. 

Durante a Semana da Pátria, de 1º a 
9 de setembro, todos e todas, homens, 
mulheres, jovens, idosos, índios, negros, 
estudantes, donas de casa, operários, en-
fim, toda a sociedade brasileira, procure 
uma urna em sua cidade, bairro, escola, 
sindicato, igreja etc.,  para gritar, através 
do voto, um uníssono NÃO e dizer Isto Não 
Vale, um não de resistência ao que nos 
querem impor. 

NÃO ao modelo econômico que prioriza 
o pagamento dos juros da dívida pública 
em detrimento de investimentos na saúde, 
educação, moradia, água, reforma agrária, 
transporte, energia e ambiente saudável. 

Não vale continuar pagando pela ener-
gia elétrica até oito vezes a mais do que 
pagam as grandes empresas como a Vale 
do Rio Doce. 

Não vale os usineiros e grandes la-
tifundiários serem considerados heróis, 
tendo em vista, que fazem sua fortuna às 
custas da exaustão e até morte de traba-
lhadores. 

Não vale a reforma previdenciária e 
trabalhista que, em nome do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), retira 
direitos dos trabalhadores, já conquista-
dos, ao invés de ampliá-los.

Não valeu a privatização da Cia Vale 
do Rio Doce, uma empresa construída com 
recursos do povo brasileiro que pertencia 
ao Estado e agora pertence exclusivamen-
te a grupos financeiros e acionistas estran-
geiros, mesmo que com caras nacionais. 

 Queremos ter a possibilidade de dizer 
SIM. 

Sim à nossa soberania. 
Sim ao nosso direito de viver com digni-

dade, com acesso ao trabalho, previdência, 
saúde, educação, moradia, saneamento, 
acesso à terra, água, energia, transporte, 
ambiente saudável, lutar pela descentrali-
zação e pelo controle dos meios de comu-
nicação social. 

O Grito dos/as Excluídos/as, em parce-
ria com tantos outros movimentos e enti-
dades sociais, alerta e aponta a importân-
cia da mobilização do povo brasileiro para 
que exija o direito de opinar e decidir sobre 
o destino da nação. Este é um exercício 
pedagógico de participação popular para 
exigir a soberania da nação sobre o 
patrimônio do povo brasileiro.

Em Multirão, na Semana da Pátria e no 
dia 7 de setembro vamos montar urnas 
em todos os recantos de nosso país, tomar 
as ruas e praças e aproveitar deste ins-
trumento que é o Plebiscito, para aprofun-
dar o debate sobre o Brasil que queremos, 
soberano, justo, solidário e livre. Este é 
nosso Grito. Isso SIM Vale!

Como e quem pode 
organizar o Plebiscito :
Qualquer pessoa/ou entidade pode orga-

nizar o Plebiscito Nacional sobre Cia. Vale do 
Rio Doce.

a) Local de votação: deve ser em lo-
cal público (salas de aula de colégios, uni-
versidades, centros acadêmicos, sedes de 
associações e sindicatos, igrejas, salões pa-
roquiais, portas de fábricas e locais de tra-
balho, nas ruas, calcadas, pontos de ônibus,  
metrô,  trens,  portas de cinemas e locais de 
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diversão), com visibilidade e com uma iden-
tificação em faixas ou cartazes que orientem 
que naquele lugar é um posto de votação. 

b) Urna: as urnas poderão ser feitas com 
qualquer material (caixas de papelão, sapa-
to, arquivo morto etc.), de acordo com a re-
alidade e possibilidade do grupo que estiver 
preparando. O horário de funcionamento das 
urnas é de acordo com a organização local, 
durante os dias programados (1º a 9 de se-
tembro de 2007).  

c) Cédulas/lista de votação: será em 
uma folha com o logo do plebiscito e identifi-
cação no cabeçalho 
da cédula: Plebiscito 
Nacional sobre a Cia 
Vale do Rio Doce; 
constarão as quatro 
perguntas. O mo-
delo da cédula será 
enviado aos Estados 
para reprodução e 
poderá ser adapta-
do de acordo com a 
realidade local, no 
caso de necessidade 
de inserção de mais 
uma questão espe-
cífica do Estado.

d) Eleitor: po-
dem votar as pes-
soas a partir de 16 
anos e precisam informar seu nome e apre-
sentar o Título de Eleitor ou qualquer outro 
documento (RG, Carteira profissional,...), 
que será anotado numa folha de controle de 
presença, para que o número de votos da 
urna coincida com o de votantes.  As pesso-
as menores de 16 anos que desejarem ma-
nifestar a sua opinião votando no plebiscito, 
poderão fazê-lo, desde que seus votos sejam 
contabilizados em urna e lista de presença à 
parte. O votante assinalará apenas um X na 
resposta desejada.

e) Prazos para a apuração dos votos: 
a apuração dos votos nos municípios deverá 
ser finalizada, impreterivelmente, até o dia 
12 de setembro.  

O envio dos dados do município para o 
estado deverá ser até o dia 15 de setembro.  

O envio dos dados do estado para a cen-
tralização nacional deverá ser feito até o dia 
17 de setembro. Finalizando a apuração na-
cional com a contagem e centralização até o 
dia 20 de setembro.

f) Apresentação dos resultados: 
será feita a entrega pelo Comitê da Cam-
panha da Vale nos dias 24 e 25 de se-

Integração Sim 
Exclusão Não:
As diversas propostas de integração  

na  América La-
tina levantam al-
gumas perguntas 
fundamentais. 
Que integração 
queremos e para 
quem? Para que 
os capitais pos-
sam mover-se li-
vremente em todo 
o continente? Ou 
uma integração 
dos povos, para 
os empobrecidos, 
excluídos, para os 
migrantes? 

Não nos inte-
ressa uma inte-
gração orienta-

da pelo individualismo possessivo ou 
pela competitividade de todos contra 
todos, onde estejam garantidos os 
interesses dos mais fortes através 
da exploração e exclusão dos mais 
fracos, ou seja, uma integração que 
aprofunda as inaceitáveis desigualda-
des atuais.

Queremos uma integração orienta-
da pelos valores da igualdade, par-
ticipação, pluralidade, que reconheça 
e valorize e que torne possível o de-
senvolvimento da extraordinária mul-
tiplicidade de formas de vida dos po-
vos de nosso continente.

Algumas características do proces-
so de integração:

A América Latina deve ser enten-
dida como uma unidade, respeitando 
as diferenças e culturais, garantin-
do o protagonismo dos sujeitos so-
ciais num espaço plural, democrático, 
sustentável e eqüitativo, como um 
processo que não pode ser imposto; 
Deve promover a complementaridade 
em vez da competitividade entre os 

Poema sobre o 
Plebiscito Popular

Companheiras e Companheiros
Vamos nos Mobilizar
Engrossando o Mutirão
E Assembléia Popular
Construir Um Novo Brasil
E esta Pátria Transformar.
 
De 01 a 07 de setembro
Verdadeira Semana da  Cidadania
Os Movimento Sociais em Luta
Para defender a Soberania
Desse País chamado Brasil
De um Povo bravo de muita Valia.
 
Vamos organizar os Comitês
Local, Municipal e Estadual
Para Votar no Plebiscito
Mobilizando a nível Nacional
Para Anular o Leilão da Vale
Os Pré-Gritos vão ser legal.
 
É tarefa minha, sua, nossa,
É de toda a População
Não Vale tanto descaso
Com o Povo dessa Nação
Vale a gente acreditar
E Anular da Vale o Leilão.
 
Temos que ter consciência
O Compromisso tá em nossas Mãos
A Mudança quem faz é o Povo
É quem dá o Destino à Nação
Vale toda a nossa Garra e Rebeldia
Para se ter uma Sociedade de Inclusão.

Sônia Freitas/PE, 21/07/2007

países e que busque acima de tudo o 
bem comum; Deve garantir uma in-
tegração geopolítica concebida como 
parte dos processos de resistência 
à ordem global que pretende impor 
uma política unilateral e Imperialista 
a partir dos Estados Unidos.

Enfim, deve garantir o direito à li-
vre circulação em nossa região, onde 
as pessoas possam trabalhar e ter to-
dos os direitos garantidos em qual-
quer lugar onde se encontram; ga-
rantir o direito ao voto e que todos 
possam ser cidadãos aonde se encon-
tram, contribuindo para a construção 
da cidadania universal ou regional.

tembro, e posteriormente será informado 
a forma de anúncio dos resultados do Ple-
biscito. 

g) Reunião plenária da Assembléia 
Popular:  será nos dias 22 e 23 de setem-
bro, em Brasília, local ainda a ser confir-
mado. 



No 9º En-
contro Nacional 
de Articulado-
res/as do Grito 
dos/as Excluí-
dos/as foi defi-
nido o símbolo 
para o 13º Gri-
to. O símbolo 
será um cartão 
vermelho para 
dizer o que NÃO 
VALE e um car-
tão verde ou 
amarelo para di-
zer o que VALE, 
na construção 
de um projeto 

popular para o Brasil. Cada pessoa ao sair 
de casa carregue seu símbolo para o grito, 
pode ser papel ou tecido, vermelho, ver-
de ou amarelo. Assim usem a criatividade 
e façam suas adaptações de acordo com a 
realidade local.

FIQUE POR DENTRO
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Este texto está no Documento final da V 
Conferencia do CELAM  na cidade de Apa-
recida-SP, em maio de 2007.  

É bom para reflexão.
Isto deveria levar-nos a contemplar os 

rostos dos que sofrem.  Entre eles estão 
as comunidades indígenas e afro-descen-
dentes, que muitas vezes não são tratadas 
com dignidade e igualdade de condições; 
muitas mulheres que são excluídas, pelo 
preconceito de gênero, raça ou situação 
sócio-econômica; jovens que recebem 
uma educação de baixa qualidade e não 
dispõem de oportunidades para progre-
dir em seus estudos nem de ingressar no 
mercado de trabalho para desenvolver-se 
e constituir uma família;muitos pobres, 
desempregados, migrantes, vítimas de 
deslocamentos forçados, camponeses sem 
terra, que buscam sobreviver  na economia 
informal; meninos e meninas submetidos 
à prostituição infantil, ligada muitas vezes 
ao turismo sexual; também as crianças ví-
timas do aborto.   

Milhões de pessoas vivem na miséria 
e inclusive passam fome.  Preocupa-nos 
igualmente os dependentes de drogas, as 
pessoas com necessidades especiais, os 
portadores de HIV e os enfermos da Aids 
que sofrem de solidão e se vêem excluídos 
da convivência familiar e social.  

Não esquecemos igualmente dos se-
qüestrados e dos que são vítimas da vio-
lência, do terrorismo, dos conflitos arma-
dos e da insegurança cidadã.   Também os 

cidadãos, que além de sentirem-se excluí-
dos do sistema produtivo, se vêem muitas 
vezes rejeitados por suas famílias, como 
pessoas incômodas e inúteis.  

É doloroso enfim, assistir à situação inu-
mana em que vive a maioria dos presos, que 
também necessitam de nossa presença soli-
dária e de nossa ajuda fraterna.  

Uma globalização sem solidarieda-
de afeta negativamente aos setores mais 
pobres.  Já não se trata simplesmente do 
fenômeno da exploração e opressão, mas 
de algo novo: a exclusão social.  Com a 
globalização fica afetada em sua própria 
raiz a pertença a uma sociedade em que se 
vive, pois já não se está com ela “diminu-
ídos”, na periferia ou sem poder, e sim se 
está fora.  Os excluídos não são somente 
“explorados”, são “sobrantes” e “descartá-
veis”.

Aconteceu nos dias 3 a 5 de agosto, na Cida-
de de Esteli, Nicarágua, a V Reunião do Grito 
dos Excluídos/as da América Central, com o 
tema A construção do sujeito e do projeto 
político, tiveram a participação de delega-
ções de cada país da América Central. 
Além da reunião centro-americana, aconte-
ceu no início de julho, em Foz do Iguaçu - PR, 
a reunião do Grito Cone-Sul, com o tema “Por 
um Sul sem Exclusões”, com a participação 
de representantes de cinco países e diversos 
movimentos populares. 

Estas articulações querem reforçar o 
crescimento da resistência popular e a busca 
de alternativas, assim como o surgimento de 
processos de integração numa perspectiva 
latino-americana, desafiando os movimentos 
para que realmente sejam os protagonistas 
de um novo cenário, capaz de forjar nossas 
utopias desde as nossas práticas e também 
desde a nossa mais profunda esperança.

Grito Continental

MEMÓRIA
• Você sabia que quando o Sarney era 
presidente  empresários japoneses vie-
ram ao Brasil e fizeram uma proposta 
de negócio: ofereceram pagar a dívida 
externa brasileira, na época em 110 bi-
lhões de dólares, pelo aluguel, por 30 
anos, das minas de Carajás?
• Como aceitar que anos depois, em 
1997 FHC entregue todo o complexo 
Companhia Vale do Rio Doce, por ape-
nas 3,3 bilhões de Reais?

AOS ARTICULADORES/ AS
Companheirada que anima e articula os Gri-

tos, não esqueçam de algumas tarefas que as-
sumimos coletivamente no 9º Encontro Nacional 
dos/as Articuladores/as:

a) Realizar Encontros Estaduais, como mo-
mentos de formação e distribuição de materiais 
em preparação das atividades do Grito e plebis-
cito da Vale.

b) Enviar para a Secretaria Nacional as pro-
gramações dos Gritos locais até 20/08/2007;

c) Enviar o nome e telefone da pessoa no 
Estado/local que será referência para dar as no-
tícias e informações do Grito e do Plebiscito na 
Semana da Pátria e no dia 7/9.

d) Enviar sugestões, para construção de um 
texto nacional, dizendo o que vale e o que não 
vale, num projeto popular para o Brasill.

e) Organizar as Coletivas de Imprensa Estadu-
al/Local do Grito/Plebicito, no dia 30/08/2007.

f) Pré-Gritos: a serem realizados em parceria 
com atividades do plebiscito da Vale  na Semana 
da Pátria. 

g) Na 2ª Assembléia Popular Nacional em 
outubro criar um espaço para avaliar o Grito, 
com os articuladores/as presentes. 

SíMBOLO DO 13º GRITO

1. Em 1997, a companhia Vale do Rio Doce 
– patrimônio construído pelo povo brasilei-
ro  - foi fraudulentamente privatizada ação 
que o governo e o poder judiciário podem 
anular, a vale deve continuar nas mãos do 
capital privado?  
sim       não
 
  2. O governo deve continuar priorizando 
o pagamento dos juros da dívida externa 
e interna, em vez de investir na melhoria 
das condições de vida e trabalho do povo 
brasileiro?  
sim        não

3. Você concorda que a energia elé-
trica continue sendo explorada pelo 
capital privado, com o povo pagando 
até 8 vezes mais que as grandes em-
presas?  
sim        não 

4. Você concorda com uma reforma da pre-
vidência que retire direitos dos trabalhado-
res/as? 
sim        não

MATERIAL DE DIVULGAçãO
Jornal tablóide       
Cartaz                
Camisetas          
DVD do 12º Grito        
Roteiro Celebração   
Cartilha da Vale    

- R$ 0,07
- R$ 0,25
- R$ 9,00
- R$ 15,00
- R$ 0,10
- R$ 1,50


