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“Vida em primeiro lugar, Pela vida grita a Terra... Por direitos, todos nós”

Os mutilados da
A Terra está mu-

tilada. Fonte 
e garantia da       

biodiversidade, vem 
perdendo passo a 
passo essa capaci-
dade de gerar vida. 
Junto com ela, são 
muitos os mutilados 
na face do planeta. 
E o são nas mais va-
riadas dimensões. 
Mutilados no corpo e 
na alma, mutilados 
na integridade fami-
liar ou cultural, mu-
tilados nos direitos 
elementares ou na 
dignidade humana. 
Mutilados desde a 
infância, na força da 
vida adulta ou no ou-
tono da existência. 
Mutilados cuja única 
resposta, não raro, é 
um grito de socorro. 
Por isso é que, como 
nos alerta o lema da 
17ª edição do Grito 
dos Excluídos, Pela 
vida grita a TERRA... 
Por direitos, todos 
nós!

Aos milhares e mi-
lhões, os cidadãos do 
planeta se veem ba-
nidos de um modelo 
político e econômico 
que, a um só tempo, concentra e mar-
ginaliza, agrega e segrega. Um sistema 
baseado na velocidade e voracidade da 
produção e consumo que cria uma porção 
de filhos robustos e saudáveis, ao lado de 
uma imensidão de excluídos. De fato, o 
modelo neoliberal vigente mutila não so-
mente os habitantes da terra, berço da 
vida em todas as suas formas. Retira dela 
a função milenar de perpetuar o ciclo de 
reprodução da vida. Priva a mãe terra de 
seu direito mais primordial: gerar e nu-
trir seus numerosos filhos. Em lugar do 
carinho e do cuidado, ela se vê forçada 

a abandoná-los e eliminá-los, através da 
poluição do ar e das águas, da devastação 
e desertificação do solo, do desequilíbrio 
dos vários ecossistemas.

Como reverter semelhante quadro? O 
que fazer para que o planeta azul siga 
sendo mãe e berço da vida? Como acu-
dir ao grito da terra e de sua multidão de 
mutilados? Eis as perguntas que o Grito 
dos Excluídos de 2011, junto com outras 
forças da sociedade organizada,  põe em 
pauta. Numerosos cientistas, ambienta-
listas, movimentos sociais e organizações 
de base se empenham cada vez mais em 

TERRA

buscar alternativas a 
esta civilização mar-
cadamente mercanti-
lista. Impõe-se hoje o 
combate, sem tréguas, 
à exploração exaustiva 
dos recursos naturais, 
da força de trabalho hu-
mano e do patrimônio 
cultural de toda huma-
nidade.

Se é verdade que, 
por toda parte, multi-
plicam-se as ameaças à 
vida, também é certo 
que, por outro, cresce e 
se amplifica a consciên-
cia dos riscos de catás-
trofes provocadas pela 
agressão humana à na-
tureza. Esta, com a mes-
ma violência que sofre, 
reage e agride, mutila 
e mata várias espécies 
de vida, em proporção 
crescente. As ameaças e 
a consciência delas cor-

rem paralelas, mas 
torna-se urgente que 
tal consciência se 
converta em organi-
zação e mobilização.

A responsabilida-
de desse processo de 
devastação e morte é 
de todos, mas o é em 
forma diferenciada. 
A grande empresa, o 

agronegócio, as obras faraônicas, a políti-
ca dos países centrais e de nossos governos 
concentram maior poder de destruição. 
Da mesma forma que a responsabilidade, 
também a tarefa de reverter esse cenário 
compete a todos. Mas tanto uma como a 
outra desenvolvem-se em graus distintos. 
Cada um tem sua parte de culpa e o dever 
de reconstrução, mas de pouco valerão as 
ações individuais ou grupais, se os grandes 
conglomerados empresariais e as grandes 
potências não fizerem sua parte.

       
                    A Coordenação

Grito  nacional
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E
mbora os noticiários tentem defender a idéia de 
um Brasil que cresce e se torna uma “potência”, 
o sistema capitalista em que vivemos não se sus-
tenta e, mais cedo ou mais tarde, o país será 

atingido pela crise que se alastra. 
Os números tentam justificar esse crescimento 

econômico, porém isto não representa a superação da 
miséria. Há 511 anos este país se constrói sobre os ali-
cerces da exploração do povo brasileiro. 

Esse ciclo se sustenta através da pressão das eli-
tes exploradoras, junto com empresas transnacionais, 
sobre os diversos governos, que acatam suas regras. 
Assim se cria uma multidão de pessoas jogadas nas 
calçadas (único lugar que este sistema capitalista lhes 
reserva) e os/as trabalhadores/as e o povo perdem sua 
qualidade de vida. 

Os/as trabalhadores/as e o povo não podem reser-
var tempo para o lazer, a cultura e não têm segurida-
de social. Sob o discurso do déficit da previdência se 
escondem as manobras do desvio da verba destinada 
a esse fim utilizada para pagar juros da dívida, aumen-
tando os lucros de empresas do sistema financeiro.

É nesta mesma lógica que se assiste o aumento 
constante da dívida pública que, associada aos gran-
des empreendimentos do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e das obras para os grandes eventos 
esportivos (Copa e Olimpíadas), financiados através de 
um banco público (BNDES) as remoções de famílias e 
deixa como saldo ao povo os impactos sociais, cultu-
rais e ambientais.

Por isto, se faz mais do que necessário sair às ruas, 
denunciar as mazelas deste sistema, defender direitos 
e exigir um projeto popular para o Brasil que atenda 
aos anseios dos/as trabalhadores/as e do povo e res-
peite a vida em todas as suas formas.

1 - CAMPANHA PERMANENTE CONTRA 
OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA

Você sabia que todos os dias quando almoçamos e 
jantamos ingerimos uma quantidade enorme de vene-
nos? Nossos alimentos estão contaminados porque as 
lavouras em todo o Brasil são pulverizadas com grande 
quantidade de agrotóxicos.

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do 
mundo desde 2009, são 5,2 litros/ano por habitante. 
Mais de um bilhão de litros de venenos foram jogados 
nas lavouras, de acordo com dados oficiais. 

Os agrotóxicos contaminam a produção dos alimen-
tos que comemos e a água (dos rios, lagos, chuvas e os 
lençóis freáticos) que bebemos!

Mas os venenos não estão só no nosso prato. Todo 
o ambiente, os animais e nós, seres humanos, esta-
mos ameaçados!

Os agrotóxicos causam uma série de doenças muito 
sérias, que atacam os trabalhadores rurais, comunida-
des rurais e toda a população. 

MAS, POR qUE TANTO VENENO?
No Brasil, segundo dados divulgados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foram encon-
trados agrotóxicos em excesso nos seguintes produtos 
agrícolas:

80% - Pimentão; 56,4% - Uva; 54,8% - Pepino; 50,8% 
- Morango; 44,2% - Couve; 44,1% - Abacaxi; 38,8% - Ma-
mão; 32,6% - Tomate; 27,2% - Arroz; 24,8% - Cenoura

A CULPA é DO AGRONEGÓCIO! 
Esse é o nome dado ao modelo de produção agrícola 

que domina o Brasil e o mundo. Esse jeito de produzir 
se sustenta nas grandes propriedades de terra (o lati-
fúndio), grande quantidade de máquinas (que levam 
à expulsão das famílias do campo e à superpopulação 
das cidades), no pagamento de baixos salários (inclu-
sive, trabalho escravo), muito lucro para as grandes 
empresas (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Du pont, 
Basf, entre outras) e na utilização de uma enorme 
quantidade de agrotóxicos. A expansão desse modelo 
de produção agrícola é responsável pelo desmatamen-
to, envenenamento de alimentos e contaminação da 
população.

AGROTÓXICO: ATé qUANDO VAMOS ENGOLIR ISSO? 
 Ao contrário do que dizem as grandes empre-
sas, é possível uma produção em que todos comam ali-
mentos saudáveis e diversificados. A saída é fortalecer 
a agricultura familiar e camponesa:

•  No lugar dos latifúndios, pequenas propriedades 
e Reforma Agrária;

• Desmatamento zero, acabando com devastação 
do meio ambiente;

• Em vez da expulsão do campo, geração de traba-
lho e renda para a população rural;

•Novas tecnologias que contribuam com os traba-
lhadores e acabem com a utilização de agrotóxicos;

• Proibição do uso dos venenos;

Participe dessa campanha para acabar com os agro-
tóxicos! contraosagrotoxicos@gmail.com

Assista ao documentário da Campanha (O veneno 
está na mesa), feito pelo diretor Silvio Tendler:

Parte  1 - http://www.youtube.com/
watch?v=WYUn7Q5cpJ8

Parte 2 - http://www.youtube.com/watch?v=NdB
mSkVHu2s&feature=related

Parte 3 - http://www.youtube.com/watch?v=5EBJ
KZfZSlc&feature=related

Parte 4 - http://www.youtube.com/watch?v=AdD3
VPCXWJA&feature=related

2 - “NOVO” CÓDIGO FLORESTAL
Depois de longos meses de batalhas e debates, den-

tro e fora do Congresso Nacional, foi votado e aprovado, 
pela Câmara dos Deputados, no dia 25/05, o projeto de 
alteração do Código Florestal. Dentre os pontos polêmi-
cos estão:

Área consolidada: é toda a área desmatada até 2008, 
inclusive áreas não cultivadas;

Área consolidada em Área de Preservação permanen-
te: permite que os estados regularizem as áreas consoli-
dadas em APP (Área de Preservação Permanente);

Recomposição de Reserva Legal em propriedades até 
04 módulos fiscais: as propriedades rurais com até 04 
módulos não precisam recompor a reserva legal que des-
mataram, têm que apenas manter o que já existe hoje;

Compensação da Reserva Legal: um latifundi-
ário poderá compensar a sua RL comprando ou-
tra propriedade em qualquer parte do bioma; 
Sem contar a confusão feita com a proposta para as ma-
tas  ciliares.

Desmatamento liberado pelos estados: o desmata-

mento pode 
ser autori-
zado exclu-
s ivamente 
pelo esta-
do;

Anistia: 
Quem aderir 
e cumprir as 
exigências 
do Cadastro 
Ambiental 
Rural, que 
foi criado 
pelo projeto 
aprovado, 
terá todas 
as suas mul-
tas e crimes 
suspensos;

Carcino-
cultura: re-
tira da Área 
de Preserva-
ção Permanente as áreas que hoje são de criação de 
camarões emviveiros.

Agora está no Senado a possibilidade de salvar o 
Código Florestal, que foi modificado na Câmara dos 
Deputados. Precisamos denunciar e gritar contra esta 
proposta, que favorece o desmatamento e põe em ris-
co as reservas naturais e, ao mesmo tempo, favorece a 
impunidade dos desmatadores de áreas de preservação 
do nosso país. 

 
DERRUbANDO áRVORES, MATANDO GENTE!
 “O que está em jogo não são apenas alguns quilos 

de soja ou algumas cabeças de boi, mas o futuro das 
gerações” Gogó (CPT).

3 – REFORMA PREVIDENCIáRIA
A ideia que sempre se passa é que a previdência 

está em déficit. Não é verdade. O governo brasileiro 
está retirando até 20% dos recursos da previdência 
para pagar banqueiros e agiotas. Só para se ter uma 
idéia, em 2008, foram 39 bilhões de reais. Com este 
dinheiro daria para pagar 71.559.618 salários mínimos 
de R$ 545,00. 

Assim, propomos que antes de mexer no direito dos 
trabalhadores/as, parem de pagar os agiotas com o 
dinheiro dos mesmos. Se, depois disto, ainda houver 
déficit, vamos negociar as alternativas.

4 – COPA DO MUNDO, OLIMPÍADAS    
     E A DÍVIDA PÚbLICA, O qUE VOCÊ 

TEM A VER COM ISSO?
Em janeiro de 2011, o Brasil possuía uma dívida pú-

blica (interna e externa) que ultrapassava os R$ 2,837 
trilhões, valor que pode aumentar com um novo ciclo 
de endividamento que vem sendo gerado pelas obras 
da Copa do Mundo de Futebol em 2014 e das Olimpí-
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...ir as ruas
adas de 2016 
(megaeven-
tos) que são 
um braço das 
grandes obras 
( m e g a - p r o -
jetos) como 
Belo Monte, 
Jirau, trans-
posição do Rio 
São Francisco, 
obras de me-
trô, trem, es-
tádios e ave-
nidas, em 12 
cidades bra-
sileiras (Belo 
H o r i z o n t e , 
Rio de Janei-
ro, São Pau-
lo, Curitiba, 
Porto Alegre, 
Natal, Recife, 
Salvador, For-

taleza, Manaus, Cuiabá e Brasília), causando enormes 
impactos sociais, culturais, ambientais e afetando mi-
lhares de pessoas com remoções forçadas. 

Qual será o benefício social destes megaeventos/
mega-projetos para o povo brasileiro?

Tudo está sendo financiado, em mais de 70%, com 
dinheiro público, principalmente, do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), 
banco público. E para gerar capital para financiar tudo 
isso, está sendo capitalizado com a emissão de novos 
títulos da dívida pública brasileira. 

E, quem continuará pagando pelo enriquecimento 
ainda maior dos banqueiros, empreiteiros e especula-
dores, somos nós, o povo. 

Com as obras da Copa do Mundo de Futebol o valor 
estimado de gastos, inicialmente, foi de R$ 24 bilhões 
(10 vezes mais que o orçamento do Ministério dos Es-
portes por um ano) e muito mais do que está previsto 
para ser investido no Bolsa Família num ano, de  R$ 
13 bilhões. 

“Muitos vão sorrir, mas alguns vão chorar.” Temem 
que o futuro seja ainda pior que o presente, porque 
sofrerão impactos das remoções forçadas.

 POR OUTRO LADO....
O programa federal para tirar 16 milhões de brasi-

leiros da miséria custará cerca de um quarto do juro da 
dívida (R$ 54 milhões por dia). Com a quantia já empa-
tada no superávit primário, seria possível pagar 366 mil 
aposentadorias de um salário mínimo, todos os dias. 

 Com o valor de R$ 635 bilhões de juros e amortiza-
ções pagos da dívida pública, somente em 2010, seria 
possível aumentar o salário mínimo de R$ 545,00 para 
R$ 2.660,00; ou contratar, por um ano, 2,5 milhões de 
médicos com salário de R$ 10 mil por mês cada um.

5 – IMIGRANTES/REFUGIADOS/ 
       MIGRANTES TEMPORáRIOS
Segundo a Comissão Nacional de Direitos Humanos 

(CNDH), anualmente, 300 mil imigrantes centro-ame-
ricanos, sem documentos e 400 mil mexicanos percor-
rem entre mil e 4 mil km para chegarem aos Estados 
Unidos.  Mais de 200 mil imigrantes são seqüestrados 
anualmente.

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou 
que, atualmente, mais de 43,7 milhões de pessoas fo-
gem de seus países de origem. Desses, 15,4 milhões 

são refugiados; 27,5 milhões são fugitivos dentro do 
próprio país, nos conflitos internos, e 850 mil são re-
querentes de asilo político.

Agente do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados – Acnur, Antonio Gutierres, consi-
derou “particularmente angustiante” a informação de 
que 15,5 mil pedidos de Asilo são apresentados por me-
nores de idade, boa parte deles somalis e afegãos.

Em 1995, existiam cerca de 25 milhões de “migran-
tes climáticos ou ambientais”, hoje, estima-se em 50 
milhões e as projeções para o ano 2050 são de 200 mi-
lhões. Entre os anos 2000 e 2004, cerca de 262 milhões 
de pessoas foram afetadas por desastres climáticos, 
sendo que 98% destes viviam em países em desenvolvi-
mento (PNUD, 2008).

Estimativas da Pastoral do Migrante apontam que 
50 mil trabalhadores deixam o Vale do Jequitinhonha, 
anualmente, para a safra da cana em São Paulo. Muitos 
enfrentam condições subumanas de trabalho, mas o 
fim da colheita manual traz, por outro lado, a ameaça 
do desemprego. O coordenador do setor de migração 
temporária da Pastoral do Migrante, José Carlos Pe-
reira, argumenta que a mecanização do corte de cana 
já surte efeito sobre o trabalho na região. Em 2005, 
segundo ele, eram 100 mil trabalhadores nessa ativida-
de. No entanto, o fim da atividade não será súbito. “Na 
região de Ribeirão Preto, em São Paulo, a mecanização 
está prevista para até 2014. Porém, os trabalhadores 
estão indo para outros estados e outras regiões”, afir-
ma. É necessário reivindicar investimentos para a agri-
cultura familiar e abastecimento de água, para que o 
cortador de cana tenha opções de geração de renda em 
sua própria região.

6 - bARRAGENS PELO bRASIL
O governo pretende construir 1.440 barragens nos 

próximos 30 anos no país. Há estudos governamentais 
indicando que cerca de 100 mil famílias serão atingi-
das. No entanto, de acordo com o Movimento por Atin-
gidos por Barragens (MAB), pode-se triplicar para 300 
mil o número dessas famílias. Desde a década de 1990, 
há um forte processo de criminalização do movimento, 
assassinatos de suas lideranças, coerção e outras for-
mas de violência através da presença do Serviço Nacio-
nal de Inteligência e mesmo do Exército.

 

7 – A CONCENTRAÇÃO DA 
      TERRA NO bRASIL
O Brasil ganhou nos últimos anos 720 hectares por 

dia de plantações de eucalipto. A quantidade, estima-
da pela Associação Brasileira de Produtores de Flores-
tas Plantadas, equivale a 4,5 parques Ibirapuera ou a 
960 campos de futebol.

Dados do agronegócio: Cerca de 300 mil fazendei-
ros, médios e grandes estão atrelados ao modelo do 
agronegócio.  Em geral, são propriedades maiores de 
200 ha, e que se modernizaram, usam máquinas, ve-
nenos, e monocultivos. Eles dão trabalho para apenas 
1,6 milhões de trabalhadores rurais assalariados (en-
tre permanentes e temporários). Tiveram acesso ao 
crédito rural, cerca de 90 bilhões de reais. Produzi-
ram aproximadamente 120 bilhões de reais (o Produto 
Interno Bruto Agrícola do Agronegócio), concentrando 
nas culturas da soja, milho, cana  e na exploração ex-
tensiva da  pecuária bovina de carne de corte. 

Dados da agricultura familiar: Há cerca de 4,5 mi-
lhões de agricultores familiares/camponesas no Brasil.  
Em geral, com áreas menores de 100 ha.     Geram 
trabalho para  16 milhões de pessoas. Tiveram dispo-

níveis  12 bilhões de reais do Pronaf, porém apenas  
1,2 milhões de agricultores se interessaram e fizeram 
contratos, que resultaram em um volume de  8 bilhões 
de reais concedidos. Estima-se que o PIB agrícola da 
agricultura familiar tem sido ao redor de 60 bilhões 
de reais. 

De acordo com o Atlas Fundiário do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a área 
ocupada pelos estados de São Paulo e Paraná juntos 
está nas mãos dos 300 maiores proprietários rurais, en-
quanto 4,8 milhões de famílias estão à espera de chão 
para plantar.

Terras em mãos de estrangeiros: Cerca de 20% do 
território do Mato Grosso estão nas mãos de estran-
geiros. Este percentual corresponde a 180,58 km2 dos 
903.357 km2 da área total do território Matogrossen-
se. Depois do Mato Grosso, os estados com mais terras 
nas mãos de estrangeiros é São Paulo, com 13,48%, 
seguido do Mato Grosso do Sul (11,70%), Bahia (9,41%), 
Minas Gerais (7,73%), Paraná (7,59%) e Goias (6,23%).

8 - MORADIA NAS CIDADES
Há cerca de 5 milhões de imóveis vazios e o  nú-

mero estimado do déficit habitacional é de 6 milhões 
de moradias, segundo dados divulgados pela relatora 
especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para 
o direito à moradia adequada e urbanista, Raquel Rol-
nik, em fevereiro de 2011.

Dados do próprio governo federal dão conta que 
mais de 5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco 
de alagamento ou deslizamentos, o que deve ser alvo 
de investimento do Programa Minha Casa Minha Vida.

9 – TRAbALHO INFANTIL
Segundo o último relatório global sobre o traba-

lho infantil, da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), estima-se que existam no mundo cerca de 2,5 
milhões de crianças em situação de trabalho.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), realizada pelo IBGE, mostrou que em 2009, 
havia no Brasil 4,3 milhões de trabalhadores na faixa 
etária de 5 aos 17 anos, com rendimento médio mensal 
de R$ 278,00.

12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Traba-
lho Infantil 

 

10 – DADOS DA FOME
Segundo a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), organização respon-
sável pela segurança alimentar e nutrição da comuni-
dade internacional, existe hoje no mundo mais de 1 
milhão de pessoas passando fome.

A fome mina a vida e acaba com a capacidade pro-
dutiva, enfraquece o sistema imunológico, impede o 
trabalho e nega à esperança.

11 – DADOS DA EDUCAÇÃO 
Os  índices de repetência e de abandono da escola 

no Brasil foram apontados em relatório de Monitora-
mento de Educação para Todos de 2010, da Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco). O estudo aponta que a qualidade da 
educação no Brasil é baixa, apesar da melhora apre-
sentada entre 1999 e 2007.

 O índice de repetência no ensino fundamental bra-
sileiro (18,7%) é o mais elevado na América Latina e 
fica, expressivamente, acima da média mundial (2,9%).   
O alto índice de abandono nos primeiros anos de educa-
ção também alimenta a fragilidade do sistema educa-
cional do Brasil. Cerca de 13,8% dos brasileiros largam 
os estudos já no primeiro ano no ensino básico. 
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1) SÍMbOLO PARA O 17º GRITO

No 13º Encontro de Articuladores/as, que ocorreu 
de 1º a 3 de abril, houve boa discussão com destaque 
para toda a linguagem simbólica utilizada nos vários Gri-
tos. E para este ano as sugestões de símbolos foram:

•Um globo ou os quatro elementos da natureza 
(água, terra, fogo e ar), ou somente a água; ou ainda 
uma muda de planta...

•Além disso, que cada local use com criatividade 
símbolos próprios.

2) DIA “D” DO GRITO

Achamos que é interessante fazer uma atividade 
chamada o dia “D” do Grito. Pode ser uma panfletagem 
ou outra ação que anime e convoque para o Grito. É 
algo diferente dos pré-Gritos. Alguns locais já nos infor-
maram que programaram para o dia 1º de setembro o 
dia “D” do Grito.

Cada local pode ver a melhor data para fazê-lo.

3) COMUNICAÇÃO DO GRITO

É importante que em cada local ou Estado se organi-
ze uma equipe, com quatro ou três pessoas,responsável 
por comunicar como está o processo dos gritos locais e 
também se preocupe em informar a programação e as 
atividades do dia 7 de setembro.

Companheiros/as que animam e articulam os Gri-
tos por este imenso Brasil. Indiquem nomes e telefones 
de pessoas de referência para informarem à Secretaria 
Nacional, até dia 25 de agosto, as programações locais, 
pré-Gritos, coletivas de imprensa e, no dia 7, como foi o 
Grito e a avaliação posterior.

4) CONSTRUÇÃO COLETIVA DO DVD DO 
GRITO DOS EXCLUIDOS 2011

Vamos aproveitar o material em vídeo, produzido 
nos diferentes lugares onde o “Grito” é realizado no 
Brasil, para que seja incluído dentro da proposta de 
comunicação ampliada, na forma do vídeo documen-
tário sobre o Grito. Seguem sugestões aos realizadores 
locais, regionais:

a) Que o material contenha recorte de problemá-
tica local; b) Que tenha uma apresentação com os se-
guintes dizeres: Entrada: Aqui... (nome da pessoa que 
fala, repórter popular) diretamente da ... (localizando 
a cidade de onde está acontecendo o Grito) para todo o 
Brasil nesse 17º Grito dos Excluídos... (pode pensar uma 
palavra de ordem para fechar a apresentação); Saída: 
17º Grito dos Excluídos: Pela Vida Grita a TERRA... Por 
direitos, todos nós! Retornamos com São Paulo; ou ain-
da: Agora é com vocês...

5) EIXOS E ObJETIVOS DO GRITO

No 13º Encontro Nacional de Articuladores/as do 
Grito foram sugeridos alguns acréscimos nos objetivos 
e eixos do Grito:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar alternati-
vas de manifestação popular que tragam esperança 
para o povo e praticar valores como: solidariedade, 
generosidade, transparência...

•Mostrar que as crises, geradas pelo sistema ca-
pitalista, retiram direitos dos/as trabalhadores/as, 
aumentam o trabalho precário, o desemprego e as dí-

vidas sociais e financeiras;
•Fortalecer as lutas dos povos em busca da sobe-

rania dos países e apoiar as lutas populares em favor 
da transformação;

•Construir espaços de unidade dos movimentos 
do campo e da cidade, promovendo a organização e a 
luta popular;

EIXOS (acrescentar):

 Projeto Sustentável - que priorize a defesa de to-
das as formas de vida no planeta. Não um projeto capi-
talista baseado no consumo, no lucro e na exploração 
desenfreado e irresponsável. Pondo um fim em todas as 
formas de desigualdade e exploração, sejam elas fruto 
das classes dominantes, da questão de gênero, étnica 
racial, de orientação sexual ou do lugar onde moramos.

Exercer a democracia vai além do voto, temos o 
direito de participar das decisões econômicas, políticas 
sobre o que fazer dos bens e recursos naturais do nosso 
país, avançando na  construção do projeto popular para 
o Brasil. 

Soberania Nacional e Internacional - Construímos 
soberania quando participamos nas decisões municipais, 
estaduais,  nacional. Por isto hoje lutamos por soberania 
energética,  onde o povo tenha o acesso justo e direito à 
energia, por soberania alimentar compreendendo a pro-
dução de alimentos saudáveis: pelo  limite da proprieda-
de da terra – urbana e rural; para que as riquezas do solo 
e subsolo, minérios, água, petróleo estejam a serviço 
das necessidades do povo. Soberania é não pagar juros 
sobre juros da dívida pública (interna e externa), que 
hoje já atinge a cifra de 2,8  trilhões de reais,  em de-
trimentos dos direitos sociais. Por isso é preciso apoiar 
a Campanha que tem como lema: “A Dívida Não Acabou! 
Você paga por ela! Auditoria Já!

Integração das lutas - Acreditamos numa integra-
ção concreta entre os povos, baseada na solidariedade e 
não na exploração de uma nação sobre a outra. 

No atual modelo de integração, as mercadorias têm 
livre circulação, ao contrário das pessoas. A integração 
dos povos, para a qual lutamos, está baseada nos direi-
tos dos povos, a livre circulação das pessoas e em um 
mundo sem muros, e não no mercado, nas fronteiras e 
nas armas. É preciso dizer não ao avanço da militariza-
ção e exigir a retirada de todas as bases militares de 
nosso continente.

Defesa e promoção da Juventude - A juventude 
brasileira é uma das parcelas mais afetadas pelo modelo 
econômico das últimas décadas.  As conseqüências da 
exclusão social e das desigualdades econômicas atingem 
diretamente as esperanças e expectativas de novos ca-
minhos para nossos jovens. Os quais são as maiores ví-
timas de várias formas de violência. A probabilidade de 
um jovem negro morrer assassinado é 2,6 vezes maior 
em relação a um branco.  

Queremos um país onde se reconheça o jovem, o 
adolescente e a criança como sujeitos de direitos e ga-
ranta sua participação efetiva na sociedade através de 
programas, capacitações e políticas públicas que con-
tribuam com o seu desenvolvimento pessoal e social, 
garantindo a melhoria na qualidade de vida e a redução 
da violência.

6) 24ª ROMARIA DOS/AS 
 TRAbALHADORES/AS

A 24ª Romaria dos/as Trabalhadores/as, com o 
lema: “Mãe proteger a vida é cuidar da natureza!”, 
reúne romeiros/as vindos  de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo, para participar das ati-

vidades da Romaria e do Grito, na cidade de Aparecida/
São Paulo.  

7) JORNADA DE LUTAS E 
ACOMPANHAMENTO

A Jornada Nacional de Lutas da Via Campesina será 
de 21 a 27 de agosto, por todo o Brasil, envolvendo o 
conjunto de organizações, deste campo político, para 
denunciar as mazelas da sociedade brasileira, resultado 
das contradições de um projeto de país que serve às 
elites e à burguesia, deixando a massa de trabalhado-
res/as e do povo à margem. Anunciar ao povo brasileiro 
a necessidade de pautarmos e defendermos um proje-
to popular para o Brasil e nos exercitar para construir 
a unidade necessária para avançarmos nesse sentido. 
Acontece ainda no mesmo período em Brasília  o Acam-
pamento Nacional, que terá um espaço destinado ao 
debate do Projeto Popular.

 
8)  ASSINATURA DO bRASIL DE FATO

Leia, assine e divulgue esta ideia. Vamos ampliar o 
número de leitores e assinantes, ajudar a manter e me-
lhorar esta importante ferramenta para a construção do 
projeto popular de Brasil. Para assinar ligue: (11) 2131-
0800 ou assinaturas@brasildefato.com.br

Carta de apoio ao 
Grito dos Excluídos

Irmãos e Irmãs! 

A Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço 
da Caridade, da Justiça e da Paz - CNBB mani-
festa seu apoio ao Grito dos Excluídos Nacional, 
que se realiza em todos os Estados do nosso País, 
por ocasião das comemorações do dia da inde-
pendência do Brasil.

O Grito dos Excluídos é um espaço democrá-
tico de mobilização popular nacional na Semana 
da Pátria, buscando construir um projeto popular 
para o Brasil. Neste ano tem como tema: Pela 
vida grita a terra... Por Direitos, todos nós! 

Com os excluídos este evento pretende mo-
bilizar pessoas, comunidades, Igrejas, religiões e 
sociedade para assumir o protagonismo na cons-
trução de alternativas que tragam a eles espe-
rança e perspectivas de vida para as comunida-
des locais; promover a pluralidade e igualdade 
de direitos, bem como o respeito nas relações de 
gênero, raça e etnia; denunciar todas as formas 
de injustiça que, em nosso país, causam a des-
truição e a precarização da vida do povo e do 
Planeta. 

Diante de situações de exclusão, Jesus de-
fende os direitos dos fracos e o direito a uma vida 
digna para todo o ser humano. O compromisso 
com esta causa nos compromete no esforço de 
superação da exclusão em nosso país, participan-
do da construção de uma sociedade justa, soli-
dária e de cuidado da vida do planeta e do ser 
humano.

Dom Guilherme Werlang, Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para O Serviço 
da Caridade, da Justiça e da Paz


