
VIDA EM PRIMEIRO LUGAR

Em 2018, na 24ª edição do 
Grito dos/as Excluídos/as, com o 
lema Desigualdade gera violên-
cia. Basta de privilégios!, tome-
mos três referências que trazem 
um pouco de luz à evolução so-
cial, política e econômica do país: 
a distância cada vez maior entre 
o vértice e a base da pirâmide 
social, a “violência instituciona-
lizada” e a figura emblemática 
e profética do Papa Francisco. É 
desnecessário acrescentar que as 
três se unem para, de um lado, 
tecer o cenário sombrio da in-
justiça, no contexto globalizado 
das assimetrias internacionais 
e, de outro, iluminar as mentes 
e projetos, os caminhos e passos 
de uma ação socio-política trans-
formadora.

De início, tendo presente a 
imagem da pirâmide social, vale 
ilustrar com uma observação do 
jurista, advogado e escritor bra-
sileiro, Fábio Konder Compa-
rato. Segundo ele, “o primeiro e 
mais importante dos vícios con-
gênitos na formação da socieda-
de brasileira foi o predomínio 
absoluto do interesse privado 
sobre o bem público” (Cfr. Arti-
go publicado por Carta Capital, 
21/02/2018). Estimativas recen-
tes apontam que, no Brasil de 
hoje, um punhado de super-ricos, 
poderosos e privilegiados, possui 
o equivalente à metade mais po-
bre da população. Numa palavra, 
o crescimento econômico sofre de 
uma distorsão que produz, si-
multaneamente, concentração 
de renda e exclusão social. Disso 
resulta um tecido social e político 
extremamente poroso e permeá-

anúncio que pressupõe 
a necessidade de pre-
servar o planeta como 
“nossa casa comum”, de 
“construir pontes e não 
muros” e de consolidar a 
“cultura ou globalização 
da solidariedade”.

Diante dessas três 
referências assinaladas 
– discrepância crescente 
da pirâmide social, “vio-
lência institucionaliza-
da” e o profetismo evan-
gélico do Papa Francisco 
– levanta-se o Grito dos/
as Excluídos/as. Levan-
ta-se, em sinergia com a 
Campanha da Fraterni-
dade deste ano, para re-
colher os gemidos indivi-
duais num grito coletivo 
e uníssono. Convida os 
brasileiros e brasileiras 
a um patriotismo crítico 
e, ao mesmo tempo, ativo 
e comprometido, onde a 

participação popular possa fluir 
através de novos canais e novos 
instrumentos de organização 
e de luta. Para isso, é necessá-
rio levar em consideração que 
as mudanças nascem do solo 
em que pisamos, do trabalho de 
base, do retorno aos grupos e aos 
movimentos sociais. Depois, é 
urgente unir as forças fragmen-
tadas e dispersas, apáticas e de-
sencantadas, na certeza de que a 
prática pastoral, social e política 
segue sendo uma forma, entre 
outras, de exercer a justiça e a 
solidariedade.

     
 A Coordenação Nacional

vel à corrupção.
Em segundo lugar, no 

que diz respeito à “violên-
cia institucionalizada”, 
podemos retomar dois tex-
tos praticamente contem-
porâneos: o documento de 
Medellín (1968), para a 
América Latina e Caribe, 
e a carta encíclica Populo-
rum Progressio (1967), em 
âmbito mundial. No caso 
de Medellín, algumas ex-
pressões proféticas põem a 
nu tal violência. Por exem-
plo, “um surdo clamor bro-
ta de milhões de homens”; 
“vigência de estruturas 
inadequadas e injustas”; 
“injustiça que clama aos 
céus”; por fim, “situação 
de injustiça que pode ser 
chamada de violência ins-
titucionalizada”.

No quadro do mer-
cado progressivamente 
globalizado, a Populorum 
Progressio, do então Papa Paulo 
VI, alertava para uma evolução 
em que a técnica, o progresso e o 
crescimento econômico caminham 
dissociados de uma justa e equita-
tiva distribuição de renda. Num de 
seus subtítulos, o documento su-
blinha que “o desenvolvimento é o 
novo nome da paz”. Não basta um 
aumento quantitativo das rique-
zas, e sim de um “desenvolvimen-
to integral”, onde a qualidade se 
mede pelo respeito à dignidade da 
pessoa humana e aos seus direitos 
fundamentais. Aqui se mesclam e 
se entrelaçam a realidade brasilei-
ra, latino-americano-caribenha e 
mundial.

“Desigualdade gera violência: 
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O terceiro elemento traz à 
tona a postura profética do Papa 
Francisco na Igreja. Não se trata 
somente da Carta encíclica Lau-
dato Si, da Exortação apostólica 
Evangelii Gaudium ou de suas 
mensagens simples e profundas, 
precisas e pontuais. Trata-se, so-
bretudo de uma série de atitudes 
que compõem um verdadeiro tra-
tado evangélico. Gestos que valem 
uma encíclica, dizem alguns. Duas 
características se evidenciam de 
imediato. De um lado, a denúncia 
corajosa que aponta o dedo sobre 
“economia que mata”, “a devasta-
ção do planeta terra”, “a violência 
e a migração forçada” e a “cultura 
da indiferença”. De outro lado, o 

BASTA DE PRIVILÉGIOS”!
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Promover a vida e anun-
ciar a esperança de um mundo 
justo, valorizando e construin-
do ações a fim de fortalecer e 
mobilizar a classe trabalha-

dora, os povos indígenas e quilombolas nas lutas 
populares, denunciando a estrutura opressiva e 
excludente da sociedade e do sistema capitalista.

Defender a vida dos/
as excluídos/as, assegu-
rar os seus direitos, voz 
e lugar. 

- Construir espaços 
e ações organizadas politicamente a fim de fortale-
cer e mobilizar a classe trabalhadora, povos indí-
genas e quilombolas e o povo em geral, a construir 
um novo projeto de sociedade  igualitária;

- Denunciar as estruturas opressoras da so-
ciedade, as injustiças cometidas pelo atual modelo 
econômico neoliberal, como a concentração de ren-
da, a criminalização dos movimentos, dos defenso-
res e defensoras dos direitos humanos e das lutas 
populares;

- Ocupar os espaços públicos e exigir do Es-
tado a garantia do acesso e a universalização dos 
direitos básicos como educação, segurança públi-
ca, saúde, transporte, alimentação saudável, sane-
amento básico, moradia; 

- Cobrar dos governantes uma auditoria in-
tegral da dívida pública (interna e externa) que 
consome aproximadamente 45% do nosso dinheiro 
(orçamento federal) pagando juros e amortizações 
aos especuladores.

1. DEMOCRATIZAÇÃO 
DA COMUNICAÇÃO

No Brasil, quem detém a 
mídia tem poder sobre a opinião das pessoas. Em-
bora a comunicação social seja um bem público 
cedido pelo Estado, ela está nas mãos de um pe-
queno grupo de famílias que se utiliza dela para 
atender seus interesses de classe e de lucro. 

O oligopólio familiar das emissoras de tele-
visão, rádios, jornais, revistas, portais de internet 
dificultam a entrada de outros canais comprometi-
dos com o  interesse público. A mídia conservadora 
teve um papel importante no golpe “democrático” 
no Brasil, em 2016, e estabeleceu uma agenda de 
retrocessos nos direitos da classe trabalhadora. 

Denunciamos esse modelo concentrador de 
mídia e comunicação e exigimos a regulamentação, 
assim como um processo transparente e democrá-
tico na concessão de canais por parte do Estado. 

2. NENHUM DIREITO A MENOS

As elites no Brasil sempre usaram de artima-
nhas para garantir o domínio, acúmulo de rique-
zas e lucro à custa do povo. Vivemos um momento 
de total desrespeito aos direitos fundamentais à 
vida e à dignidade. Nossa história é marcada pela 
violência e dominação através da guerra e exter-
mínio dos povos originários (indígenas, negros e 
quilombolas), dos pobres, das mulheres e das ju-
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ventudes. O acesso, ampliação 
e universalização dos direitos 
fundamentais conquistados e 
garantidos na Constituição Fe-
deral de 1988, e que não foram 
plenamente implementados 
e universalizados, hoje estão 
sendo ameaçados e retirados 
pelo endividamento público.

Em nome da crise econô-
mica, o governo golpista de Mi-
chel Temer ataca direitos básicos dos trabalhadores 
e trabalhadoras, através de  corte e congelamento 
por 20 anos dos investimentos sociais, beneficiando 
ao sistema financeiro transnacional; das reformas 
da previdência e trabalhista, que abrem um leque 
para privatizações dos serviços básicos, privilegian-
do as empresas que vão operar tais  serviços, em um 
verdadeiro assalto aos direitos sociais.

Vamos nos juntar e fortalecer a luta e a re-
sistência contra qualquer retrocesso e ameaça aos 
nossos direitos. Nenhum direito a menos! A rua é 
o nosso lugar!

 
3. ESTADO FOMENTADOR 
       DE VIOLÊNCIAS

A política do Estado mínimo imposta pelo 
sistema capitalista fomenta as várias situações de 
violência, porque  busca a acumulação de capital, 
em detrimento das políticas sociais. A primeira 
situação de violência refere-se ao descaso com a 
qualidade dos serviços oferecidos (água, sanea-
mento, educação, saúde, transporte,etc), por vezes 
terceirizados e precarizados. A segunda é quando o 
Estado destrói nossos territórios, degrada e mata, 

gera violência e criminaliza as 
lutas e os lutadores/as, como 
no desastre de Mariana/MG. A 
terceira situação é a criação de 
estratégias para acabar com as 
poucas leis ou mecanismos es-
pecíficos de proteção: Estatuto 
da Criança e do Adolescente, do 
Idoso; Estatuto da Juventude; 
Lei Maria da Penha, políticas 
afirmativas, que indicam clara-

mente as desigualdades sociais e vulnerabilidades 
existentes, numa espécie de “epidemia de indife-
rença”. A violência é justificada como forma para o 
Estado funcionar, ela é “silenciosa” e seletiva com 
os setores vulneráveis da sociedade a fim de contê-
-los. O sistema capitalista exclui a juventude ne-
gra, pobre e da periferia, degrada o meio ambiente 
e mata negros, mulheres, índios, quilombolas, os 
(i) migrantes e pessoas LGBT(s). Sem contar ou-
tras inúmeras vítimas como: os trabalhadores com 
deficiência, os trabalhadores rurais, os sem terra e 
sem teto, os desempregados, acidentados no traba-
lho, os idosos... como bem denuncia a Campanha 
da Fraternidade deste ano de 2018, com o tema 
“Fraternidade e superação da violência”. E, como 
sinal de “vergonha nacional” todas estas situações 
são agravadas pela parcialidade do Judiciário. 

 
4. QUE PROJETO DE PAÍS DESEJA -      
      MOS? QUE ESTADO QUEREMOS?

O Estado sempre foi alvo de assédio e dis-
puta pelos donos do  capital para lhes garantir  
acessos, facilidades e proteção. Por isso, a corrup-

OBJETIVO
GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

EIXOS
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ção não é uma novidade, nem no Brasil, nem em 
lugar algum do mundo, ela faz parte do sistema. 
Portanto, não basta apostarmos somente em elei-
ções, devemos nos desvencilhar desta armadilha 
e refletir sobre: Que Estado queremos? Que país 
desejamos?

Queremos uma nação que sustente um pro-
jeto comum, que garanta o desenvolvimento eco-
nômico, não dos grandes empresários, das insti-
tuições milionárias, mas sim do povo trabalhador. 
Com distribuição de renda de forma igualitária, 
garantia de fato dos direitos a todos e todas, espe-
cialmente os/as mais vulneráveis e excluídos/das. 
Um Estado que olhe com atenção aos pequenos/
as produtores, à agricultura familiar, à indústria 
nacional, à educação pública, gratuita e de qua-
lidade. Que fortaleça, promova e universalize o 
SUS, desenvolva a pesquisa e a ciência; facilite o 
acesso à cultura, à habitação, à terra, ao trabalho, 
à alimentação. 

 
5. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA É 
EMANCIPAÇÃO POPULAR

Sob um governo golpista e ilegítimo, as ex-
periências coletivas estão em xeque.  Podemos 
ver nestes últimos anos um grande grito de ur-
gência que tem ecoado entre nossos movimentos 
populares e sociais, partidos, sindicatos e grupos 
que lutam pela vida, contra as desigualdades e os 
privilégios. Precisamos  retornar às nossas bases, 
formando e construindo caminhos coletivos para 
enfrentar este sistema que nos oprime violenta-
mente.

Reconstruímos o país com as Diretas Já, 
elaboramos uma avançada Constituição Cidadã, 

conquistamos vários direitos 
que hoje estão ameaçados. 
Isso indica que não há um 
modelo pronto. Devemos re-
pensar os métodos, a peda-
gogia do trabalho de base e, 
principalmente, retomar com 
nova linguagem, novo jeito de 
dialogar, nos apropriando dos 
instrumentos de comunicação 
que dispomos.

Devemos romper com a 
lógica de pensar a participa-
ção a partir de processos de 
representação eleitoral, de 
cargos públicos eletivos, sem 
descartá-la, mas dando a ela 
um novo significado. Sabe-
mos que o trabalho de base 
de pequenos grupos é de vital 
importância para o processo 
de emancipação, formação 
de lideranças populares e 
construção da participação 
política efetiva do povo tra-
balhador na sociedade. Então, 

vamos reforçar este trabalho. Precisamos ressig-
nificar os espaços de participação históricos: os 
plebiscitos, referendos, conselhos gestores, orça-
mento participativo e etc. 

A participação política é fundamental para 
provocar processos de mudanças estruturais, na 
construção de uma sociedade, de um estado e um 
país verdadeiro soberano, justo e equitativo.

 
 

6. UNIR GENEROSAS/OS NAS RUAS

A rua traz consigo dois sentidos: pode ser 
um ambiente de acolhimento, mas também de 
abandono e perigo. Toda a violência sofrida pela 
periferia, sobretudo a policial, provoca o medo das 
pessoas de frequentar a rua como um espaço de 
convivência e de uso coletivo, o que nem sempre 
é uma preocupação em alguns bairros de classe 
média.

Com muita persistência, alguns coletivos, 
indivíduos e organizações vêm ressignificando o 
que é ocupar a rua e os sentidos que isso implica 
na vida cotidiana das pessoas. O que acontece com 
diversos grupos que atuam a partir de linguagens 
artísticas e mostram seu trabalho, conseguindo se 
organizar politicamente e transformar a realidade 
local. Mostrando a arte como resgate da cultura, 
das tradições, das raízes e de nossa identidade de 
povo brasileiro e também como expressão de uma 
linguagem rica, forte e universal.

 Vamos para as ruas não só para lutar, mas 
também para celebrar as vitórias que conquista-
mos, em nível nacional e mundial. Ocupar a rua 
é vivenciar, é resgatar  nossas lutas, é sentir, é 

olhar o outro sem (pré)conceitos, racismo, machis-
mo, homofobia, é olhar o outro na sua integralida-
de e como companheiro/a de trincheira.

Não deixemos mais o sistema incorporar e 
abrir um abismo entre nós e nossos companheiros 
e companheiras de caminhada, nos alerta o Papa 
Francisco.Vamos nos misturar todos de novo, por-
que, juntos, generosas e generosos vão conseguir 
pensar um projeto de sociedade mais democrático, 
em que todos e todas tenham voz, vez e lugar.

7. MÃE TERRA: NOSSA CASA COMUM  

Ainda sentimos os ecos da Campanha da 
Fraternidade de 2017 que trouxe para a reflexão 
os biomas brasileiros, as ameaças a que estão sub-
metidos e a convocação para lutar em sua defesa. 
Falar de bioma não é só falar de plantas, animais, 
fungos e as relações entre si, mas também inclui 
os seres humanos. Cada bioma é um grande con-
junto de pequenos ecossistemas que reúne uma 
comunidade de seres vivos de todo o tipo em um 
único território.

Denunciar e lutar contra a destruição dessa 
comunidade é lutar por nossa casa comum, pela 
vida em toda a sua integralidade, pelo Planeta, 
“que sofre em dores de parto”. O agronegócio em-
pobrece o solo, polui as águas e leva perigo a todo 
o ecossistema. O monocultivo, os agrotóxicos, os 
transgênicos, a exploração irracional das florestas 
e a atividade mineradora podem causar desastres 
criminosos - como o de Mariana (MG) e toda a Ba-
cia do Rio Doce e, mais recentemente, da Zona da 
Mata, que poluiu o Ribeirão Santo Antônio, tam-
bém em Minas Gerais, e o vazamento de rejeitos 
da empresa Hydro Alunorte, em Barcarena, no 
Pará – deixam críticas as condições de vida e con-
tribuem para a mudança climática.

A destruição faz parte do sistema ganan-
cioso de acumulação e lucro do capital. A vida, as 
abelhas, as plantas, tudo vira uma mercadoria. 

Temos que destacar também os inúmeros 
casos de mercantilização da água que se multipli-
cam  no Brasil há décadas, porém feitos à revelia 
do Estado. Atualmente é o próprio Estado que pa-
trocina a visão monetária sobre a água através da 
privatização e de políticas de concessão de admi-
nistração das empresas distribuidoras, retirando 
dela o seu caráter público e de um direito humano 
inalienável. 

O Bem Viver é parte de uma longa busca 
de alternativas forjadas no calor das lutas indí-
genas e populares. São propostas invisibilizadas 
por muito tempo, que agora convidam a romper 
com conceitos assumidos como indiscutíveis. São 
ideias surgidas de grupos marginalizados, excluí-
dos, explorados e até mesmo dizimados.

Por tudo isto, devemos lutar pelas mudan-
ças desse sistema que exclui, degrada e mata, 
assim como lutam os diversos movimentos de re-
sistência ecológica para a vida em abundância. É 
preciso resistir: pela nossa história, pela vida do 
Planeta, por “Vida em primeiro lugar” na nossa 
Casa Comum!
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  “Mataram minha mãe e mais 46 mil eleitores. Nós seremos resistência
 porque você foi luta! 

(Luyara Santos, filha de Marielle Franco, 
vereadora do Rio de Janeiro, executada em 14/03/2018)

Enquanto houver Marielles, Dorothys, Nicinhas, Roselis, Margaridas, Amarildos, Ander-
sons, Josimos, Chicões e tantas outras vozes caladas à força não podemos silenciar. Preci-
samos gritar: Basta de violência, injustiças, corrupção!!!!... Basta deste sistema que exclui, 
degrada, mata!!!!!!
                                

         1
        DESIGUALDADE GERA VIOLÊNCIA
 

Dados divulgados pela ONG britânica OXFAM, em janeiro de 2018, 
indica que:

No mundo, 61 pessoas/empresas bilionárias detêm uma riqueza/ren-
da igual a 50% da humanidade (mais ou menos 3,5 bilhões de pessoas).

No Brasil, 5 bilionários têm riqueza/patrimônio equivalente ao que 
tem metade da população brasileira (+ ou - 103 milhões de pessoas).

 
Nenhum direito a menos! Fora o ajuste! 
Basta de concessões! 
Não à reforma da previdência! Basta 
de privilégios e violência!

Jornal tabloide ..........................................R$  0,15
Cartaz........................................................R$  0,50
Camiseta................................................  R$ 15,00
DVD 21º Grito.....................................Contribuição 
voluntária
Roteiro de celebração...............................R$  0,20
Livro 10 anos...........................................R$ 10,00

***Para animar o Grito também teremos as 
Rodas de Conversa, com três encontros, que 
vamos disponibiliar pela internet. Aguarde!

Os pedidos devem ser feitos com antecedên-
cia para evitar maiores gastos com correios:
Rua Caimbé, 126, Ipiranga, SP, CEP: 
04264-060
Fone/Fax: 11-2272-0627
Correio eletrônico: 
gritonacional@gmail.com.br 
Facebook: gritonacional@ig.com.br
Site: www.gritodosexcluidos.org
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2
   É BOM SABER

    3
VIOLÊNCIA SELETIVA

7
 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

5
 AUXÍLIO MORDOMIA?

6
ROMARIA DOS/AS TRABALHADORES/AS

No dia 07 de setembro acontece em Aparecida 
– SP, a 31ª Romaria dos/as trabalhadores/as, 
que é organizada pela pastoral Operária em 
parceria com Serviço Pastoral dos Migrantes. 
O lema para este ano é “Mãe Negra Apareci-
da! O povo trabalhador, com esperança fé e 
ação, derruba o sistema de maldade e explora-
ção”. Participe.

4 Levantamento feito pela Universidade Federal de São Carlos (UFS-
CAR), indica que, de 2002 até o 1º semestre de 2017, cerca de 30 mil 
escolas rurais foram fechadas.
4 A taxa média anual de desemprego subiu de 11,5% em 2016, para 
12,7% em 2017. O Brasil tem 13,2 milhões de desempregados (IBGE 
31/01/2018).
4 Segundo o DIEESE, o salário mínimo de março/2018 deveria ser de 
R$ 3.706,44 para atender as necessidades básicas de uma família de 4 
pessoas (moradia, saúde, educação, alimentação, vestuário, lazer, higie-
ne, transporte e previdência social), de acordo com o que prevê a Cons-
tituição Federal de 1988. E pensar que o salário mínimo para 2018 será 
de R$954,00. Tem muita gente que faz milagre todo dia para sobreviver.
4 Com 726 mil pessoas presas, o Brasil é o terceiro país no mundo com 
mais encarcerados, depois dos EUA e China. Destes, 64% têm entre 18 e 
29 anos de idade e 40% são presos provisórios, sem condenação judicial. 
O Brasil é o 5º país no mundo com mais mulheres aprisionadas, num 
total de quase 40 mil detentas.
4 Em 2017, os pedidos de refúgio somaram 33.865, a maioria vem da 
Venezuela, Cuba, Angola, Haiti  e China (UNISINOS).
4 O Brasil possui cerca de 12% de toda a água doce supercificial (rios e 
lagos) e cerca de 30% da água doce subterrânea (aquíferos Alter do Chão 
e Guarani) do Planeta Terra. De acordo com a Constituição Federal 88, 
a água pertence à união ou aos Estados, seu uso é outorgado pelo poder 
público. Água é vida, não deve ser privatizada e muito menos vendida.
4 Segundo a ANA (Agência Nacional de Águas), cerca de 72% da água 
doce captada no Brasil é consumida na produção agrícola; em torno de 
20% na indústria e menos de 10% é para o consumo humano. 

      É mais uma violência contra os/as traba-
lhadores/as empobrecidos/as desse país: juízes 
que recebem salários maiores que R$30 mil se 
manifestam para garantir mais um privilégio, o 
auxílio-moradia de R$ 4.377, 73. Enquanto, nes-
se mesmo país, 92% dos brasileiros/as recebem 
um salário inferior  a este e milhares de pessoas 
estão sem teto, sem trabalho, sem salário.  

4O Mapa da Violência 
de 2016 mostra que, no 
Brasil, cinco pessoas 
são mortas por hora, 
com arma de fogo, ou 
seja, 120 por dia.

    4
LEMBRE-SE

4Michel Temer se apo-
sentou em 1999, com 58 
anos, como Procurador do 
Estado de SP. Você sabe 
com quantos anos vai se 
aposentar se a malfadada 
reforma da previdência 
for aprovada?
Por que não se divulga 
os resultados da audi-
toria pública da previ-
dência feita por par-
lamentares, em 2017, 
para que a população 
conheça de fato os ver-
dadeiros causadores do 
déficit?

4Não esqueça de ver 
como os parlamentares 
de sua região vota-
ram nas reformas que 
tiraram nossos direitos:  
Reforma Trabalhista, 
Terceirização... Eles vão 
voltar com promessas 
para ganhar seu voto 
em outubro.

Outras Pastorais: Pastoral da Juventude e PJMP
Entidades: CMP - MST - CNTE - MAB - Jubileu Brasil - Sefras - JOC - Rede Rua - 
Romaria dos Trabalhadores
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