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Vida em primeiro lugar

ue garaNTa 
direiToS a Toda
populaÇÃo!

No filme A Intérprete, um dos persona-
gens faz referência aos ruídos, vozes e sons 
que povoam a terra. São múltiplos e varia-
dos, confusos e ininterruptos. Mas logo o 
mesmo personagem esclarece que, em meio 
a esse imenso turbilhão de barulhos, a fala 
humana sempre será inconfundível. A mais 
tênue palavra, o menor gemido, o olhar mais 
tímido ou até mesmo o grito silenciado se 
erguem mais alto do que a batida ritmada 
das botas de um pelotão de soldados, ou do 
troar dos canhões.

A mensagem final da ficção insiste que o 
avanço de um exército, com sua artilharia, 
cavalaria e infantaria, não é capaz de abafar 
o lamento humano, quando este se encontra 
do lado da verdade. Guerra alguma tem po-
der de calar essa voz. Ainda que invisível e 
inaudível, a verdade levanta-se dos porões 
e se ergue sobre os telhados, acima da me-
tralha assassina e infernal. Mesmo quando 
impronunciada, a fala humana se sobrepõe 
ao poder, às mentiras e às artimanhas da 
violência.

A cada nova edição, o Grito dos Excluí-
dos não faz outra coisa senão afirmar isso. 
Neste caso, a guerra é travada pelos com-
batentes do mercado, da concorrência e 
da competitividade. A meta das batalhas 
é o lucro e a acumulação do capital. Se-
melhante fim justifica todos os meios. Seus 
exércitos varrem campos e ruas com o bom-
bardeio estridente e ensurdecedor do ma-
rketing, da propaganda e da publicidade. 
Por onde passam, destroem florestas, con-
taminam águas, poluem o ar, devastam a 
face do planeta e pisam sem escrúpulos a 
dignidade humana. Deixam atrás de si um 
rastro de ruínas, escombros e cinzas.

Porém, do interior mesmo desse cenário 
de destruição brotam iniciativas populares 
em busca de um novo sentido para a existên-
cia humana e para a própria civilização. Em 
contraste com a prepotência do viver bem, 
ressurge a sabedoria indígena do bem viver, 
em que se prioriza o cuidado, a convivên-
cia pacífica e a preservação da vida em to-
das as suas expressões. Do chão se levantam 

ueremoS um 
eSTado a 
SerViÇo da NaÇÃo,

brotos vivos e ativos, em vista da 
organização de uma nova prática 
política, a qual, em última instân-
cia, faz repensar um novo tipo de 
Estado. Não mais um projeto de 
poder interessado nos privilégios 
de poucos, e sim voltado para as 
necessidades básicas da população 
mais carente, num verdadeiro pro-
jeto de nação. Projeto em que a 
saúde pública e a vida estejam em 
primeiro lugar.

É o que propõe a 18ª edição do 
Grito dos Excluídos, numa tentati-
va de combater o esquema tão co-
nhecido pela metáfora de Gilberto 
Freire. Segundo este, histórica e 
estruturalmente, o Brasil mantém 
perversamente a forma de política 
dupla, uma para a Casa Grande e 
outra para a Senzala: um sistema 
de educação e saúde para os que 
estão instalados no andar de cima 
da pirâmide social, outro para os 
que moram na base; um sistema de 
transporte e segurança para os de cima, ou-
tro para os de baixo; benesses e privilégios 
para as camadas superiores, migalhas para 
os setores de baixa renda.

Os novos rebentos rasgam o solo ressequi-
do do deserto, tornam este fecundo e apon-
tam para novos horizontes. Na escuridão, 
pequenas luzes vão se acendendo e brilham 
tanto mais fortemente quanto mais densas 

as trevas. Iniciativas, brotos, luzes que são 
sinais não de um patriotismo de arquibanca-
da, mas de um patriotismo comprometido e 
que entra em campo, joga e luta pelas re-
formas necessárias e urgentes, entre elas a 
reforma política. Como diria o velho Marx a 
respeito do revolucionário, “este é capaz de 
ouvir a grama crescer”.
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a miséria, a exclusão e o desamparo. Políticas assis-
tenciais não resolvem, precisamos de uma política de 
Estado que viabilize e priorize mudanças profundas e 
estruturais. Nossa mobilização e resistência devem ser 
para impedir que as garantias e direitos constitucio-
nais conquistados sejam retirados e impedir possíveis 
retrocessos em vista da chamada estabilidade econô-
mica. Defendemos o atendimento necessário, suficien-
te e universal aos direitos sociais básicos garantidos na 
Constituição Federal (artigos 6, 194 e 195). 

n 2 –  eSTado e  Saúde públiCa

O Estado brasileiro vive uma convergência na 
condução da política macroeconômica, balizada por 
medidas neoliberais. Constatamos isso pelos últimos 
cortes em direitos sociais para garantir os pagamentos 
da dívida pública brasileira, com o superávit primá-
rio. Neste ano, por exemplo, os cortes retiraram da 
Saúde Pública R$ 5,4 bilhões. Em 2011, os recursos 
destinados à saúde não passaram de 4,07% (R$ 63,93 
bilhões) do Orçamento da União, já as remessas para 
pagamentos de juros e amortizações da dívida pública 
superaram os 45% (R$ 708 bilhões). Perguntamos: não 
deveria ser ao contrário? 

Como a Campanha da Fraternidade deste ano cha-
ma a atenção, a Saúde Pública deve ser prioridade do 
Estado. Saúde é um direito e, portanto, não deve ser 
sucateada, privatizada ou relegada a segundo plano. 
Saúde vai além do cuidado com a doença, pressupõe 
o bem estar físico, psíquico e social, e depende de 
vários fatores: moradia digna, educação de qualidade, 
lazer, informação, um sistema que respeite o ser hu-
mano o meio ambiente, acesso à alimentação saudá-
vel – sem o uso de agrotóxicos - água com qualidade e 
saneamento básico.

Reivindicamos que o Estado cumpra a sua respon-
sabilidade de garantir o direito à saúde pública a todos 
os brasileiros, com qualidade no atendimento, respeito 
aos profissionais e investimento de 10% do orçamento 
da União para a saúde pública. Gritamos não ao sucate-
amento e a privatização dos serviços públicos. Quere-
mos um Estado a serviço da Nação, não do mercado.

n 3 – SoCiedade e SoberaNia 
     alimeNTar e NuTriCioNal 

De tempos em tempos, a temática da fome retorna 
ao cenário das notícias,  principalmente, em momen-
tos eleitorais ou mesmo em grandes crises do sistema 
capitalista. Nas últimas duas décadas vem com força a 
difusão do conceito de segurança alimentar e nutricio-
nal, como um diferencial na reflexão, para as políticas 
e também para os acordos internacionais. No entan-
to, a questão da fome ou da desnutrição, que assola 
nações e assombra mais de um bilhão de pessoas em 
todo mundo, não está isolada das outras dimensões da 
sociedade, com isso, ela não pode ser superada, com 
programas pontuais, sem que se ataque diretamente 
as suas reais causas. 

Nenhum povo, nenhuma nação pode erradicar a 
fome, ou mesmo efetivar a segurança alimentar e nu-
tricional, sem que tenha autonomia popular sobre as di-
nâmicas, os processos e os aspectos culturais, econômi-
cos e políticos sobre os alimentos, desde sua produção 
até o consumo. Isso é ter Soberania e para garanti-la é 
fundamental, na atual construção da sociedade, muita 
luta articulada com as lutas pela soberania hídrica e 
energética, onde o povo tenha o acesso justo e direito 
à água e a energia; o limite da propriedade da terra 
– urbana e rural; a garantia da auto-organização dos 
povos e comunidades tradicionais nos seus territórios, 
que as riquezas do solo e subsolo, petróleo, minérios, 
água, estejam a serviço da produção de alimentos sau-
dáveis para o povo, livre dos agrotóxicos.

n 4 – drogaS: SoCiedade adoeCeNdo

 Vivenciamos na sociedade atual o consumo 
de drogas como um dos mais complexos e inquietan-
tes fenômenos. Fato este que exige de cada um de 
nós a compreensão sobre este problema, bem como 
buscar perceber as reais causas para,  construir alter-
nativas a fim de superar essa conjuntura de violência, 
exclusão social e morte. As Nações Unidas, em rela-
tório recente, mostrou que o Brasil é um dos países 
onde o consumo de cocaína e crack está em plena 
curva de ascensão. Estamos vivendo uma situação de 
doença de uma sociedade inteira. Enfim, o governo 
federal criou um programa nacional de “combate” ao 
crack, porém este só se traduzirá em efetiva solução, 
se tiver o envolvimento e participação da sociedade, 
porque este não é apenas um problema da prefeitura, 
do estado, das igrejas, mas de todos.

O fenômeno das drogas, e em especial o crack, nos 
convoca a refletir sobre as causas econômicas e sociais, 
assim como os métodos de tratamento seja na redução 
de danos ou em internação nas comunidades terapêu-
ticas, ou mesmo na perspectiva da dignidade humana.  
Ao contrário da remoção inconseqüente das cracolân-
dias e retirada dos usuários das ruas, como aconteceu 
recentemente na capital paulista, gritamos pela busca 
de ações que resolvam e superem essas questões. En-
tendemos que esse deve ser também o compromisso de 
cada pessoa, a partir de suas organizações, movimen-
tos e igrejas, na garantia de mais vida.

n 5 – muNdo urbaNo, direiTo à  Cidade

A luta pela moradia é uma das  mais antigas, mas 
mesmo assim está muito longe de ser resolvida. Na 
Constituição Federal, promulgada em 1988, moradia 
é um dos direitos básicos garantidos. No entanto, pas-
sados quase um quarto de século, o déficit habitacio-
nal em nosso país é de 7,9 milhões de moradias, o que 
equivale a aproximadamente 32 milhões de pessoas, 
ou cerca de 17% da população brasileira (consideran-
do famílias com quatro pessoas).

Segundo pesquisa apresentada em novembro do ano 
passado pelo Ipea, as maiores necessidades, em núme-

n obJeTiVo geral 

Anunciar, em diferentes espaços, sinais de esperança 
com a perspectiva de transformação e a construção de 
um Estado efetivamente a serviço da Nação. Fortalecer 
a organização, a mobilização e a luta popular. Denunciar 
todas as injustiças, promovidas pelo sistema capitalista, 
implantado em nosso país, que causa a destruição, a pre-
carização da vida e a mercantilização dos bens comuns.

 n obJeTiVoS eSpeCÍFiCoS

• Defender a vida humana em todas as suas dimensões, 
construir alternativas que fortaleçam organizem e mo-
bilizem os/as excluídos/as a lutar por uma sociedade 
nova;
• Defender o direito de todas as pessoas ao acesso à saú-
de pública de qualidade e exigir mais recursos públicos 
aplicados com transparência no SUS (Sistema Único de 
Saúde);
• Lutar por justiça social e ambiental e defender os bens 
comuns (água, terra, minérios, sementes...), denunciar 
o atual modelo econômico que explora e destrói a vida;
• Denunciar as formas de organização e exploração do 
capital, que se mostra com uma nova roupagem ‘verde’, 
nos megaprojetos (hidrelétricas, portos, rodovias, are-
nas,...) e nos megaeventos;
• Denunciar o uso do orçamento público para o pagamen-
to de juros e amortizações da dívida pública brasileira;
• Construir manifestações populares que promovam a es-
perança e perspectivas de vida;
• Evidenciar  que as crises, geradas pelo sistema capita-
lista, retiram direitos dos/as trabalhadores/as e aprofun-
dam a exploração do trabalho precário e o desemprego;
• Fortalecer as lutas dos povos em busca da soberania 
dos países e apoiar as formas de luta popular em favor 
da transformação;
• Promover debates sobre novas relações (gênero, raça, 
etnia, valores...), que contribuam para a construção da 
igualdade de direitos e a valorização das diferenças;
• Construir espaços de unidade dos movimentos do cam-
po e da cidade, promovendo a importância de cada um 
dentro da organização e da luta popular;
• Ir às ruas e praças para construir um projeto popular 
onde a vida esteja em 1º lugar, como alternativa ao mo-
delo atual.

eixoS:

n 1 – oNde eSTÃo NoSSoS direiToS? 

A luta pela garantia, ampliação e universaliza-
ção dos direitos continua! Setores conservadores no 
Congresso, no governo, e fora dele, continuam en-
tendendo direitos sociais como gasto e não como in-
vestimento. Neste cenário conservador e de cortes no 
orçamento para os direitos sociais (educação, saúde, 
trabalho, lazer, transporte, seguridade social, previ-
dência, saneamento, maternidade,...), assistimos a 
um sucateamento dos serviços básicos, aumentando 
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ros absolutos, situam-se no sudeste e no nordeste, 
cujo déficit é de 2,9 e 2,7 milhões de domicílios, 
respectivamente. Além disto, nas 11 principais 
regiões metropolitanas brasileiras concentram-se 
80% das favelas, 33% do déficit habitacional e apro-
ximadamente 60% do (PIB) Produto Interno Bruto.

Ou seja, as regiões mais ricas são as mais de-
siguais. Os pobres, que em sua grande maioria 
são negros/as, são os que mais sofrem, os que 
habitam em áreas de risco, os que são vitimizados 
pela especulação imobiliária e as remoções. São 
os pobres que veem suas casas destruídas nas rein-
tegrações de posse, como ocorreu na comunidade 
do Pinheirinho, em São José dos Campos (SP), no 
início deste ano. São os pobres que moram longe 
de seu trabalho e enfrentam cotidianamente a 
ausência de transporte público de qualidade.

Gritamos pelo direito à moradia! Pela reforma 
urbana!

n 6 – ViolêNCia CoNTra mulher 

Violência contra a mulher é definida como 
qualquer conduta, ação ou omissão, de discrimina-
ção, agressão ou coerção, pelo fato de a vítima ser 
mulher e que cause dano, morte, constrangimen-
to, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psi-
cológico, social, político ou econômico ou perda 
patrimonial. Pode acontecer dentro da família en-
tre os membros da comunidade,  da família, (pai, 
mãe, filha etc.), civil (marido, sogra, padrasto), 
por afinidade (o primo ou tio do marido) ou afetivi-
dade (amigo ou amiga que more na mesma casa). 

É uma realidade que acontece debaixo do 
nosso nariz. Mesmo com avanços como a Lei Maria 
da Penha, para auxiliar as vítimas, vivemos numa 
sociedade que ainda insiste em dizer que a Lei é 
inconstitucional e ou não serve para nada. 

-Uma em cada cinco brasileiras declara, es-
pontaneamente, já ter sofrido algum tipo de 
violência por parte de um homem (a cada 15 se-
gundos uma mulher é espancada por um homem); 
70% das agressões ocorrem dentro de casa.

A violência não escolhe raça, idade ou condi-
ção social. 

n 7 – CoNSTruÇÃo do bem 
     ViVer x eCoNomia Verde 

A realidade social e as crises mostram que a 
promessa de “humanizar” o capitalismo e gerar 
vida digna por meio da teoria liberal e do “Estado 
de Bem-Estar Social” não passa de enganação. 

O atual modelo de “desenvolvimento” alicer-
çado no econômico, no consumo, no lucro, na ex-
ploração e na expropriação dos bens comuns e do 
trabalho, tem gerado desequilíbrios irreparáveis à 
vida do planeta, à natureza e aos trabalhadores/
as. Esse modelo propõe soluções falsas aos povos e 
comunidades, porque não  quer mudança nas estru-
turas. Economia Verde é um novo nome para as ve-
lhas práticas predatórias da natureza e do trabalho 
humano. O termo enganoso agora é Economia Ver-
de, um novo mecanismo de controle capitalista.

Por isso, defendemos um desenvolvimento 
partindo da prática de manejo e cultivo dos povos 

tradicionais originários, indígenas, dos pescado-
res, dos agricultores. Acreditamos num desen-
volvimento compreendido como satisfação das 
necessidades básicas da população (saúde, edu-
cação, alimentação, moradia,...) e de convivên-
cia com o meio onde vivemos numa relação har-
moniosa com os bens comuns. Assim, é possível 
trilhar o caminho para construir o Bem Viver. 

n 8 – mÍSTiCa, eSperaNÇa e uTopiaS 

O ponto de partida para qualquer espiritua-
lidade é a defesa, a proteção e o cuidado com a 
vida. Viver a espiritualidade é alcançar uma forma 
de ser e existir que perpassa toda a nossa existên-
cia e envolve nossos atos, atitudes, sentimentos, 
desejos e vontades e nos leva a construir a in-
tegração com todos os elementos que compõem 
a comunidade de vida.  Esta forma espiritual de 
existir guarda um segredo que se chama Mística. 
Mística é a motivação que sustenta a Espirituali-
dade, que dá forma à Esperança e que se revela 
através de nossas ações, em defesa e promoção 
da justiça, surpreendendo a nós mesmos e reve-
lando o que estava escondido, agindo no mundo, 
nas pessoas e nos acontecimentos históricos.

n 9 – JuVeNTude e exCluSÃo 
     SoCial geradora de ViolêNCia 
                  

 A faixa etária que vai dos 15 aos 29 anos 
representa, de acordo com o IBGE (2010), 26,8% 
da população brasileira. São 51 milhões de jo-
vens, distribuídos, em medidas proporcionais, 
entre homens e mulheres.  As marcas da violên-
cia atingem de forma inexorável a juventude, 
agravadas pela falta de acesso ou ausência de 
políticas públicas para este segmento.

O mapa da violência 2010, 2011 e 2012, do 
Ministério da Saúde, constatou que as agressões 
físicas contra jovens são responsáveis, hoje, por 
cerca de 70% dos óbitos na faixa etária dos 15 a 
24 anos, sendo que os jovens negros são 12 ve-
zes mais vitimizados que os demais. E, cerca de 
73% das mortes são atribuídas aos homicídios, 
acidentes de trânsito e suicídios. 

 Diante deste cenário, somos desafiados a 
refletir e agir frente à violência que tem afe-
tado de maneira devastadora grande parte da 
sociedade brasileira, em especial a juventude, 
que se vê vulnerável em uma estrutura social de 
desigualdades. 

...que garanta direitos a toda população!

n o eSTado Que TemoS /
     o eSTado Que QueremoS!

No sistema capitalista, o Estado está sempre 
a favor da burguesia, mesmo que os/as trabalha-
dores/as e o povo consigam acessar alguns espa-
ços (no Executivo e Legislativo), pois o Judiciário 
está fechado para a ação popular.

Para que o Estado se transforme e desenvolva 
o Projeto Popular é necessário que o povo o as-
suma e o administre em favor de seus interesses 
e da vida.

Modelo que quereMos 
(Projeto PoPular)

Modelo atual 
(Projeto CaPitalista)

Concentração da riqueza e dos meios de 
produção; 

 Distribuição da riqueza produzida, pro-
priedade coletiva dos meios de produção e 
terra para quem nela trabalha; 

 Submissão político-econômica aos interes-
ses imperialistas e relações exploratórias 
com países vizinhos e mais pobres; 

Autonomia político-econômica nacional e re-
lações de solidariedade com países vizinhos 
e mais pobres.

 Comunicação de massa a serviço do 
grande capital;

Comunicação popular e de massa a 
serviço da sociedade; democratização da 
comunicação;

Economia baseada na produção para a ex-
portação, nas altas taxas de juros, no paga-
mento da dívida pública (externa e interna), 
salvamento aos bancos e dependente do 
sistema financeiro internacional;

Produção de alimentos saudáveis que fo-
mente a economia camponesa, taxas de ju-
ros que permitam o acesso ao crédito pelos 
pequenos produtores rurais e urbanos, au-
ditoria da dívida pública (externa e interna) e 
priorização dos investimentos públicos  para 
beneficio da sociedade;

Uso do orçamento público para pagamento 
de juros e amortizações e produzir superávit;

Uso do orçamento público para investi-
mento em direitos do povo brasileiro; 

Crises econômicas que afetam aos trabal-
hadores/as gerando desemprego e redução 
dos direitos trabalhistas e sociais; 

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; 

Concentração da terra e fomento do latifún-
dio, mono cultivo, agronegócio e envenena-
mento  por agrotóxicos.

Reforma agrária com incentivo a agricul-
tura familiar e camponesa e a regularização 
fundiária das comunidades tradicionais, ga-
rantindo a soberania alimentar para o país, 
livre dos venenos.

Agressão contra todas as formas de vida, dep-
redação da natureza,  deslocamento forçado de 
comunidades campesinas e indígenas, o aqueci-
mento global e privatização dos recursos naturais,

Respeito à vida, à biodiversidade,  uso 
responsável das riquezas naturais, que 
não atente contra a vida; 

Sistema político anti-democrático e autoritário, 
mau uso dos recursos públicos, corrupção e 
impunidade;

Reforma política que garanta  partici-
pação do povo nas decisões políticas 
sobre o destino da nação, uso e destino 
dos recursos públicos para o bem-estar 
da população, penalização aos corruptos 
e aos corruptores;

Limitado e precário acesso aos direitos bási-
cos como educação, saúde, moradia, cultura 
e alimentação; 

Políticas públicas que atendam de fato 
as necessidades do povo;

Saúde pública precarizada e privatizada, sem 
investimento adequado no SUS e favorecimen-
to das grandes indústrias farmacêuticas; 

Saúde pública precarizada e privatizada, 
sem investimento adequado no SUS e fa-
vorecimento das grandes indústrias farma-
cêuticas; 

Educação vista como mercadoria, ausência de 
condições trabalhistas adequadas aos profis-
sionais da área, grande número de analfabetos;

Educação pública, gratuita, universal e de 
qualidade, que erradique o analfabetismo e 
garanta acesso de toda população a todos 
os níveis (do infantil ao superior) e condições 
dignas de trabalho aos profissionais da área;

 Déficit habitacional, prioridade na geração de 
lucro e na especulação imobiliária, milhões de 
pessoas nas ruas e em moradias precárias;.

Prioridade em programas de habitação 
popular que garanta moradia digna e ad-
equada a todos/as e teto a todos aqueles 
que estão em situação de rua;   

Violência contra as mulheres, exploração do 
trabalho feminino caracterizada pela dupla 
jornada com desigualdades salariais;

Erradicação da violência contra as mul-
heres, novas relações de gênero e busca 
da igualdade para mulheres no mundo do 
trabalho;   

Racista e fundamentado na falsa ideia de de-
mocracia racial;

Busca pela superação da desigualdade 
racial através de novas relações e enfren-
tamento ao genocídio da juventude negra;
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O dia 7 de setembro é dia da comemoração da 
independência do Brasil, o Dia da Pátria, além de 
um dia festa e celebração, vai se tornando um dia 
de consciência política de luta por uma nova ordem 
nacional e mundial. É um dia de sair às ruas, come-
morar, refletir, reivindicar e lutar, em vista de uma 
cidadania ativa e de participação, colaborando na 
construção de uma nova sociedade, justa, solidá-
ria, plural e fraterna.

 

 
rio+20: o Que eSTá em Jogo? 
CoNTribuiÇÃo ao debaTe.

Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a 
Cúpula da Terra, ou ECO 92. Após a ECO 92, várias 
convenções e conferências aconteceram. Na épo-
ca se estabeleceu um conjunto de protocolos de 
intenções sobre o desenvolvimento e sustentabili-
dade. 

A sociedade civil – organizada nos movimentos 
sociais e organizações ambientalistas - tem partici-
pado desses espaços pressionando os governos por 
soluções de justiça social e climática, defendendo 
os direitos humanos, sociais e dos bens comuns.  

O empresariado não se manteve alheio a este 
debate.  Nas conferências há uma hegemonia do 
discurso que apresenta “falsas” soluções, na lógi-
ca da mercantilização da vida, identificado como 
ambientalismo de mercado ou Economia Verde. 
Economia Verde é um sinônimo para o velho e co-
nhecido capitalismo. 

Esse debate estará no centro da Cúpula dos Po-
vos por justiça social e ambiental, contra a mer-
cantilização da vida e da natureza, a realizar-se 
entre os dias 15 a 23 de junho, no Rio de Janeiro, 
durante a Rio+20. A Cúpula dos Povos é convoca-
da e organizada pelos movimentos sociais, redes 
e organizações da sociedade civil e a Rio + 20, por 
governos.  

Convidamos a todos/as a organizarem debates, 
seminários, reuniões,... a partir dos eixos:  causas 
estruturais da crise; falsas soluções do mercado e 
soluções a partir dos povos. Participar das mobi-
lizações no dia 20 de junho, dia de Ação Global. 
Você pode participar, desde o seu local, realizando 
ações – em plena comunhão com os povos de todo 
o mundo.

5ª SemaNa SoCial braSileira

A proposta da 5ª SSB é discutir o Es-
tado que queremos ou ainda, “Estado para 

quem e para quê?” Pois, apesar de avanços há um 
grande distanciamento do Estado brasileiro no que 
diz respeito a resolver problemas estruturais que 
visam cumprir e atender direitos sociais. 

A sociedade deve tomar parte nas decisões e 
não ser só assistente.  A 5ª SSB quer ser um espaço 
oportuno para repensarmos o Estado que temos e 
o Estado que queremos, considerando o bem viver 
como um critério espiritual e social.

A proposta é que neste ano de 2012 aconteçam 
os debates locais e, em 2013, seja realizado o mo-
mento nacional. 

Todos estamos convidados a participar.

25ª romaria doS/aS 
TrabalhadoreS/aS

No dia 07 de setembro, acontecem juntos, no San-
tuário em Aparecida/SP, o 18º Grito dos/as Excluídos/
as e a 25ª Romaria dos/as Trabalhadores/as. A Romaria 
é organizada pela Pastoral Operária e pelo Serviço Pas-
toral dos Migrantes, mobilizando romeiros/as de SP, 
RJ, MG e ES e terá como lema: “MÃE, 25 ANOS SEME-
ANDO SAÚDE, MORADIA E TRABALHO DIGNO!”

 

      maTerial diVulgaÇÃo

Jornal Tabloide                                 – R$ 0,10
Cartaz                                              – R$ 0,25
Camisetas                                      – R$ 10,00
DVD do 17º Grito                            – R$ 20,00  
Livro do Grito 10 anos                     – R$ 10,00

Os pedidos devem ser feitos, com antecedên-
cia, diretamente na Secretaria Nacional, para 
evitar maiores gastos com correios.
Rua Caiambé, 126, Ipiranga, SP, 
CEP: 04264-060
Fone/Fax: 11-2272-0627
Correio eletrônico: gritonacional@ig.com.br 
ou gritonacional@terra.com.br
 

“Quem não se movimenta, não conhece as correntes que o prende.”.
 (Rosa  Luxemburgo)

VoCê Sabia

4 Há 80 anos, no dia 24/02 de 1932, 
através da assinatura do Decreto nº 21.076, a 
mulher passou a ter direito ao voto.

4 O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos 
do mundo. Em média, cada brasileiro/a conso-
me 5,2 litros de veneno a cada ano, através dos 
alimentos, terra, água e ar.

4Segundo o Centro Nacional de Defesa dos Di-
reitos Humanos, de abril de 2011 até março de 
2012, 165 moradores de rua foram mortos no 
Brasil.

4 Pelos dados do Censo de 2010 publicados em 
jornais de 22/12/2011, só em São Paulo tem 2 
milhões e 162 mil pessoas morando em favelas. 
No Brasil são 11 milhões e 400 mil pessoas nes-
tas condições.

 

hiSTóriCo do griTo:

A proposta do Grito surgiu no Brasil 
no ano de 1994 e o 1º Grito dos Excluídos 

foi realizado em setembro de 1995, com o objetivo 
de aprofundar o tema da Campanha da Fraternida-
de do mesmo ano, que tinha como lema “Eras tu, 
Senhor”, e aprofundar os desafios levantados na 2ª 
Semana Social Brasileira, cujo tema era “Brasil, al-
ternativas e protagonistas”. Em 1999, o Grito rom-
peu fronteiras e estendeu-se para as Américas.

O Grito dos Excluídos é uma manifestação po-
pular carregada de simbolismo, é um processo de 
construção coletiva que compreende um tempo de 
preparação, com formas múltiplas e variadas, de 
acordo com a criatividade dos envolvidos: caminha-
das, desfiles, celebrações, romarias, atos públicos, 
procissões, pré-Gritos, cursos, seminários, pales-
tras. É um espaço de animação e profecia, sem-
pre aberto e plural de pessoas, grupos, entidades, 
igrejas e movimentos sociais comprometidos com 
as causas dos excluídos.

n SugeSTÕeS de Como  orgaNiZar o griTo:  

4  - Onde não há uma equipe organizadora/animadora, contribuir para sua 
criação, juntando pastorais, igrejas, movimentos sociais e entidades afins;

4 Favorecer e garantir o protagonismo dos/as Excluídos/as na organização, 
realização do Grito;

4 Trabalhar, conjuntamente, a organização do Grito dos/as Excluídos/as 

1

2

3

4

5

6

7 em memória de dom 
ladiSlau bierNaSki: 

Homem que viveu e celebrou a sua 
fé junto aos empobrecidos do campo e da 
cidade.

com a 5ª Semana Social Brasileira, Campanha da Fraternidade, Assembléia Pop-
ular, Rede Jubileu Brasil, Consulta Popular e campanhas contra uso de Agrotóxi-
cos e as lutas diárias; 

4 Incentivar a criatividade, promovendo concursos de redação, gincanas, 
exposição de fotos, programas de rádio, festivais de música, teatro, poesia, 
danças, feiras dos/as excluídos/as;

4 Priorizar uma linguagem simbólica aos discursos.
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