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“Caminhando se
abre caminho

“

Os movimentos sociais em geral, e
em especial o Grito dos/as Excluídos/
as, estão vivendo um processo de
articulação que vem se aprofundando
nos últimos anos. A partir da primeira
Semana Social Brasileira, iniciada em
1991, temos dado muitos passos em
conjunto. Não é a toa que chegamos a
realizar a 1ª Assembléia Popular
Nacional no ano de 2005. Antecederam
a ela as Semanas Sociais, o surgimento
do Grito, a Campanha Jubileu Brasil e
os Plebiscitos da Dívida e da Alca.

A realização da Assembléia Popular
em 2005, foi fruto não só do desejo de
superar as divisões e os
protagonismos, às vezes exacerbados,
mas também de uma vontade política
de juntos construirmos um outro
projeto, um Projeto Popular para o
Brasil; vontade sintetizada na frase: “O
Brasil que Nós Queremos”.

Neste ano, temos pela frente um
grande desafio. Mais uma vez nos
propomos a construir de forma
conjunta e articulada um outro
plebiscito: desta vez, pela anulação do
leilão da Companhia Vale do Rio Doce.

Razões para isto temos muitas:
trata-se de um patrimônio do povo
brasileiro que foi de forma fraudulenta
passado para as mãos da elite que está
enriquecendo às nossas custas. Temos
inclusive respaldo jurídico, já que uma
juíza deu parecer dizendo que a
avaliação do valor da companhia para a
realização do leilão não valeu.

O Grito dos/as Excluídos/as deste
ano tem como lema: “Isto não Vale:
Queremos Participação no Destino da
Nação”. Este sugestivo lema nos leva a
refletir como Grito, o que vale, o que
tem valor e o que não vale, o que não
tem valor para a construção de um
projeto popular para o Brasil.

Com certeza não vale o
neoliberalismo que continua concentrando
riqueza e poder nas mãos de uma
pequena minoria; não vale a atual política
econômica que de um lado dá toda a
garantia ao capital financeiro e ao
pagamento das dívidas; por outro lado
não apresenta nenhuma alternativa para
milhões de jovens sem emprego e sem
perspectivas de futuro; não realiza a
reforma agrária tão necessária e obriga a
milhões de brasileiros/as a emigrarem
para outros países em busca de
oportunidades de trabalho.

Enfim, não vale a crescente exclusão
social, a fome, a privatização do público

em benefício de um pequeno grupo de
privilegiados,  em detrimento do povo
brasileiro. Não vale este modelo
econômico que cresce, mas não resolve
nossos problemas, não vale a
corrupção, a impunidade, a guerra, a
violência, as ocupações militares como
no Iraque e no Haiti.

Mas o que é então que vale? O que é
que tem valor?

Na perspectiva e na continuidade dos
últimos gritos, vale o protagonismo
popular, valem os grupos de base que
discutem os seus problemas e de forma
articulada buscam as soluções. Só com
a mobilização e a luta do povo é que
podemos de fato fazer acontecer
mudanças, como dizíamos: “mudanças
pra valer, o povo faz acontecer”.

Tem valor a generosidade, a confiança,
a solidariedade, a ética, a transparência, a
amizade, partilha, a alegria, enfim o que
vale é a dignidade da vida.

É neste sentido que os movimentos,
pastorais sociais, entidades e pessoas
estamos desafiados a construir um
novo processo pedagógico, apaixonante
e  envolvente, o Plebiscito Popular pela
Anulação  do Leilão da Vale. Neste
processo queremos rediscutir as
privatizações, a redução das taxas de
energia e fazer as lutas do dia a dia. Não
nos faltam capacidade, vontade e
clareza política sobre o que queremos.

Enfrentar o desafio que temos pela
frente significa realizar a formação,
organizar pequenos grupos na base,
realizar assembléias locais e municipais,
enfim construir de forma pedagógica um
caminho onde o povo seja o sujeito
principal que debate os problemas,
planeja ações, age de forma articulada e
avalia suas práticas.

A Coordenação

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



Expediente
Setor Pastoral Social/CNBB
SE/SUL, Quadra 801 - Conj B
70401-900 - Brasília - DF
Fone: (0xx61) 313 83 23 - Fax (0xx61) 313 83 03
Assessora: Ir. Delci Franzen
Pastorais e Organismos: CPO - SPM - CPT -
SMM - CPP - P.Nômades - P. Criança -P. povo da

rua - P. Afro -  P. Menor - P. Carcerária - P. Saúde - CERIS
- CÁRITAS - IBRADES.

Outras Pastorais: Pastoral da Juventude do Brasil
Entidades: CMP - MST - CUT - CNTE - MAB
Endereço da Secretaria do Grito dos Excluídos
Rua Caiambé, 126 - Ipiranga

04264-060 - São Paulo - SP
Tel/Fax - (0xx11) 272 06 27
Correio Eletrônico: gritonacional@ig.com.br
Tiragem: 60 mil exemplares

Colaboração
Núcleo de Jornalismo Social/FAJORP/

Universidade Metodista de Sao Paulo - Diretora
da FAJORP: Maria Aparecida Ferrari. Coordenação
de Jornalismo: Rodolfo Carlos Martino (Mtb 11.421).
Edição: Margarete Vieira (Mtb 16.707).
Projeto Gráfico:  Alexandre Nobeschi e José
Reis Filho. Diagramação: José Reis Filho e
Adriano Plesskott.

Isto não Vale! Queremos Part

     O Grito dos/as Excluídos/as tem
como objetivo geral:

�  Denunciar todas as formas de
exclusão e as causas profundas que
levam o povo a viver em condições
de vida precárias e muitas vezes
sem perspectivas de futuro;

� Desmascarar a atual política
econômica dependente que privilegia
o capital financeiro, o pagamento da
dívida e o superávit primário;

� Construir alternativas dos/as
excluídos/as que tragam esperanças
e perspectivas de vida para o povo.

�Lutar por uma política econômica
que respeite os direitos políticos,
sociais, culturais e ambientais do
povo brasileiro.

�Apoiar todas as formas de luta contra
as Dívidas, o imperialismo, os Tratados
de livre comércio e a militarização.

�Construir relações de gênero,
raça/etnia, que respeitem a
igualdade de direitos, a
reciprocidade, a pluralidade, e
valorize as diferenças.

�Ser um espaço que possibilite
fazer ouvir os Gritos do dia a dia do

povo, em defesa da dignidade da
vida.

�Lutar em defesa da Amazônia e
dos demais biomas, do solo, das
águas e do Rio São Francisco,
porque a natureza não suporta este
padrão de consumo.

Democracia Direta e
Participativa: a verdadeira
democracia abre possibilidades em
todas as dimensões da vida do
povo. Além de votar, queremos
participar também das decisões
políticas e econômicas e poder
decidir sobre o que fazer dos bens e
recursos do nosso país.

Controle Social: Já conquistamos
alguns mecanismos para controle
do Estado e demais instâncias
públicas de poder, como Conselhos.
Entretanto, é preciso que
aprendamos coletivamente como
exercer o controle, como funciona o
ciclo orçamentário e a quem são
distribuídos os recursos públicos.
Precisamos criar novos espaços e
mecanismos de participação direta.

Soberania Nacional: A soberania
acontece e se concretiza quando
todo o povo vai se esclarecendo e
compreendendo quais os rumos que
o Pais deve tomar! Não temos
soberania enquanto ficarmos
submissos ao capital financeiro

internacional, pagando dívidas
ilegítimas, gerando superávit
primário altíssimo! Não temos
soberania, enquanto não se realizar
uma auditoria pública da dívida!
Construímos soberania, quando
fazemos trabalho de formação nas
bases e nos organizamos para
influir nas decisões nacionais.

Projeto Popular – Poder
Popular!
Nos últimos anos caminhamos
construindo as bases para “O Brasil
que queremos”. O modelo de
desenvolvimento que está sendo
realizado no País não é sustentável
e não responde aos problemas
enfrentados pela sociedade,
precisamos nos organizar e garantir
cidadania.

Ouvir os gritos: O povo fala e grita o
tempo todo. É preciso estar sensível e
atento, para continuar ouvindo os
clamores do Povo! O trabalho de base
é um compromisso fundamental! Não
podemos fugir dele!

Mística, Esperança e Utopias!
Precisamos alimentar a nossa
esperança, pois cremos na força e
organização das/os Excluídas/os.
Com o povo organizado queremos
construir saídas viáveis para uma
vida digna para todos/as e para
uma nação livre e soberana! Esta é
nossa utopia, que nos empurra para
frente, mesmo quando as vitórias
são pequenas! A memória histórica
e os sonhos nos levam a abrir
sempre novos caminhos!

Objetivo Geral

Objetivos Específicos

Eixos
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icipação no Destino da Nação
Integração Regional:
A América Latina está passando por
um momento especial! Se por um
lado as conquistas não são as
esperadas, temos esperança que
neste momento podemos dar
passos concretos para uma
integração regional baseada na
solidariedade latino-americana e
não na exploração de uma nação
sobre a outra. A construção de um
Projeto Popular para o Brasil sairá
fortalecido também, se
conseguirmos uma integração
latino-americana,  em outros
moldes.

Comunicação: Este é um campo
ainda pouco ocupado pela sociedade
civil organizada. Precisamos lutar
pela descentralização e pelo
controle dos meios de comunicação
social, exigindo que cumpram sua
função social e estimulando a
criação e o uso de mídias
alternativas.

�Onde não há uma equipe
coordenadora/animadora
contribuir para sua criação;

�Reunir  as Pastorais,
Movimentos Sociais e entidades
afins para organizar uma equipe
que coordene e anime os debates
sobre a Vale, o Plebiscito e o
Grito, nas cidades, dioceses,
regiões;

�Trabalhar conjuntamente a
organização do Plebiscito da
Vale, e do Grito dos/as
Excluídos/as com a Assembléia
Popular, 4ª Semana Social,
Consulta Popular e campanha
pela redução da tarifa de
energia, as campanhas contra
ALCA, Dívida Externa,
Militarização e as lutas que no
dia a dia, proporcionam debates
nos bairros, escolas, paróquias;
associações...

�Que os/as Excluídos/as sejam
de fato protagonistas na
organização, divulgação e
realização do Grito;

�Incentivar a criatividade para o
debate sobre o lema do Grito
dos/as, promovendo concursos
de redação, gincanas, exposição
de fotos, programas de rádio,
festivais de música, teatro,
poesia, danças.

�Priorizar a linguagem simbólica
aos discursos.

O que não vale

�A corrupção, a impunidade e o
mau uso dos recursos públicos;

�Os grandes projetos hídricos que
beneficiam as grandes empresas;

�A redução da maioridade penal;

� As reformas neoliberais que
prejudicam e retiram direitos dos
trabalhadores/as;

� A concentração de terra, renda e
dos meios de comunicação;

� As privatizações, o pagamento
da divida pública e os tratados de
livre comércio - OMC, Alca.

�A política econômica vigente no
País.

�Exploração infantil, o trabalho
escravo e o trafico de seres
humanos.

�O fechamento de fronteiras para
os migrantes.

O que vale

�Democracia direta com a participação
popular no destino da Nação;

�Economia a serviço da vida
humana, solidária e que respeite o
meio ambiente e a biodiversidade;

�Reforma Agrária com incentivo a
agricultura familiar e a regularização
fundiária das comunidades
tradicionais, garantindo soberania
alimentar para o País;

�Uma nova cultura do trabalho como
fonte da realização da pessoa humana;

�Incentivo aos pequenos projetos
hídricos como por exemplo as cisternas;

COMO CONSTRUIR
O GRITO E O

PLEBISCITO DA VALE

�Reforma urbana profunda que
ofereça moradia digna para todos
e todas;

�Valorizar o patrimônio cultural
afirmando a importância da arte e
da cultura popular nas suas diversas
expressões;

�Valorização na relação de gênero e
o respeito a diversidade;

�Auditoria pública das dívidas:
financeira, ecológica, histórica e
cultural.
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2) Romaria dos/as Trabalhadores/as

No dia 7 de setembro, em Aparecida/SP,
acontece junto com o 13º Grito dos/as
Excluídos/as a 20ª Romaria dos/as
Trabalhadores/as, que neste ano trabalhará
com o lema: “20 anos em Romaria lutando
junto com Maria”.

3) Plebiscito Popular

“A Vale é nossa”.
Engrossando o mutirão por um novo Brasil, a
Assembléia Popular e as várias lutas e
movimentos sociais, vamos construir uma
verdadeira semana de cidadania de 1º a 7 de
setembro. O desafio é realizar um processo
pedagógico de informação, formação e
mobilização para um grande Plebiscito
Popular pela anulação do Leilão de
Privatização da Campanha Vale do Rio Doce.
Na semana da Pátria, cada urna, cada voto
será um pré-Grito e que no dia 7 de setembro
o 13º Grito possa ser um grande impulso para
a mobilização popular na luta por democracia
direta e participativa. Por isso o primeiro passo
é organizar e animar os comitês locais,
municipais e estaduais para tocar o processo.

4) VOCÊ SABIA?

Em 2002 quando a União, o Estado e Município
do Rio de Janeiro divulgaram a projeção de
gastos para organizar a realização dos jogos
Panamericanos em 2007, o orçamento
apresentado foi de R$ 409 milhões. Hoje,
março de 2007, passados 3 anos, o evento já
custa aos cofres públicos R$ 3,2 bilhões.
Isto significa um aumento de 684%.
Será que uma diferença destas é só
incompetência? O que você acha? Será que
alguém vai para cadeia?

5) MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Jornal tablóide                           - R$ 0,07
Cartaz                               - R$ 0,25
Camisetas                                  - R$ 9,00
DVD do 12º Grito                     - R$ 15,00
Solicitem seus materiais com antecedência,
evitando assim maiores gastos com correios.

6) BRASIL DE FATO

Se você ainda não fez, faça sua assinatura, leia
e divulgue o jornal Brasil de Fato. A esquerda
precisa de uma ferramenta de comunicação
séria e em âmbito nacional que ajude a expandir
as idéias e propostas para um Projeto Popular
para o Brasil. - Fone: 11-2131.08.08 e correio
eletrônico: assinatura@brasildefato.com.br

FIQUE POR DENTRO
“Contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres. Não se
deixar cooptar. Não se deixar esmagar. Lutar sempre”

(Florestan Fernandes)

1) Agende-se

DATA ATIVIDADE     LOCAL           CONTATOS

23 a 25/03          9º Encontro Nacional dos Articuladores/as do
                           Grito dos/as Excluídos/as

   São Paulo 11-2272-0627

18 a 20/05         Seminário Latino Americano de Teologia
                           (Cristianismo e Igreja no Século XXI)

Conselho Nac.
 Leigos

Pindamonhangaba/SP

07/09                 13º Grito dos/as Excluídos/as e 20ª Romaria dos/as
                         Trabalhadores/as

11-2272-062711-
6695-0404

 Aparecida/SP

12 a 17/03          Acampamento Permanente em defesa do Rio São Francisco        Brasília - DF 61-33231770

21/03                  Dia de Luta contra a discriminação racial       Todos

21 e 22/03         Plenária Nacional Assembléia Popular        São Paulo 11-3112-1524

08/04                 Domingo de Páscoa

19/04                 Dia de Luta dos Povos Indígenas       Locais 61-21061650

01 a 09/05         45ª Assembléia Geral da CNBB       Itaici/SP 61-2103-8323

09 a 12/05          Visita do Papa Bento XVI ao Brasil       São Paulo

13 a 31/05         5ª Conferência de Aparecida - CELAM        Aparecida/SP 61-2103-8323

19 e 20/05         Romaria das CEBs        Aparecida/SP

07/06                 Corpus Cristi       Cidades

11 a 15/06         5º Congresso Nacional do MST       Brasília – DF 11-3361-3866

17 a 24/06         22ª Semana do Migrante       Estados/Locais 11-6163-7064

09 a 11/07          Acampamento Nacional pela Reforma Agrária        Brasília – DF 61-3323-1770

22 a 27/07         15ª Assembléia Nacional da PJB       Brasília – DF 61-3447-7342

25/07                 Jornada de Luta Camponesa

09/08                 12 Anos do Massacre dos Sem Terra – Corumbiara - RO

Até Agosto          Realizar as Assembléias Populares       Estaduais 11-3112-1524

01 a 07/09          Plebiscito Popular sobre a Companhia Vale do Rio Doce       Todos 11-3112-1524

21/09                  Dia Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência

Em Outubro        Realizar a 2ª Assembléia Nacional Popular 11-3112-1524

04 a 07/10        Congresso Nacional CMP       Brasília – DF 11-5583-8051

12/10                  9º Grito dos/as Excluídos/as Continental       Países 11-4127-4262

20/11                 Dia Nacional da Consciência Negra       Cidades/locais

Abril                   Realizar Encontros de Formação sobre a Vale,
                          Livre Comércio e direitos sociais

  Todos
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