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GGRITORITO E
O c e n á r i o  q u e 

acolhe o vigésimo 
s e x t o  G r i t o 
dos Excluídos e 
E x c l u í d a s  é 
verdadeiramente 

dramático.  Não só porque 
agora eclodiu a pandemia do 
coronavírus, mas porque esta 
calamidade natural vem se 
juntar a outras, talvez menos 
notórias e mais sutis, que atacam 
e destroem a vida, derrubam todo 
e qualquer princípio humano de 
convivência social. Que destroem 
e aniquilam saberes, crenças, 
tradições milenárias, gerando 
o caos e alimentando-se das 
falsas notícias disseminadas nas 
modernas e sofisticadas redes 
da comunicação pós-moderna. 
Falsas notícias vendidas a 
peso de ouro como verdades de 
um “messianismo” ao alcance 
de poucos, classificados como 
“pessoas do bem”.

Todos os anos o Grito tem um 
programa e um tema que perpassa 
a sua história de mais de duas 
décadas de caminhada: «A vida 
em primeiro lugar». A ameaça 
contra a vida é constante em 
suas diversas formas, entre elas, 
as mais evidentes: a da violência 
do Estado e de suas instituições 
com os altíssimos índices de 
assassinato de jovens negros, 
pobres, periféricos, favelados; 
a violação dos direitos básicos 
como água, moradia, saúde e 
educação de qualidade, lazer, 
cultura, trabalho, transporte. O 
que fomenta o crescimento de 
uma economia elitista e exclusivista que 
produz uma minoria dos «ricos cada vez mais 
ricos» e a crescente miséria, inchando as 
periferias e jogando uma multidão de seres 
humanos no olho da rua, com consequências 
sociais dramáticas e assustadoras.

A tudo isso junta-se, nestes últimos anos, 
uma tendência que parece não ser apenas 
brasileira e latino-americana, mas mundial, 
em que as grandes movimentações de massa, 
de luta por direitos, foram enfraquecendo 
juntamente com a garantia dos Direitos 
adquiridos. A mudança na própria estratégia 
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partidário-ideológica foi se conformando às 
exigências do mercado, alimentando um forte e 
incontrolado populismo. 

Isso acabou gerando uma “pandemia” sócio-
política que transformou o ambiente político em 
negócio e o próprio Estado em empreendimento, 
dando vida a Trump, nos Estados Unidos; Macron, 
na França; Berlusconi, na Itália; Bolsonaro, no 
Brasil, entre outros. Em nível nacional, a Doria, 
em São Paulo; Zema, em Minas Gerais; Wilson 
Witzel, no Rio, entre outros.

Estas mudanças radicais e antidemocráticas 
têm hoje um terreno favorável na desestruturação 

dos movimentos sociais, neste 
momento incapazes de organizar e 
motivar as grandes massas para uma 
oposição e resistência ao processo de 
demolição e esvaziamento de todo 
e qualquer programa de políticas 
sociais. Exemplos concretos disso, 
em nosso país, são as reformas 
trabalhista e da Previdência, 
levadas adiante após o golpe de 
2016, uma verdadeira obra de arte 
do neoliberalismo e do capitalismo 
financeiro. Sistemas cuja principal 
preocupação é a mercantilização 
e neutralização dos direitos e que 
encontram eco e apoio em executivos 
de  d i re i ta ,  embeb idos  pe lo 
imaginário sagrado do militarismo e 
neopentecostalismo, fenômenos que 
garantem estabilidade e cativam 
a simpatia das massas, mesmo as 
mais periféricas e lascadas que 
acabam legitimando as ações de 
seus próprios algozes.
     Diante desse grande dilema de 
desconstrução e pulverização da or-
ganização e movimentação social e 
da descrença nas instituições, esva-
ziadas de credibilidade, agravado 
pela incerteza de qual será o uni-
verso do pós coronavírus - queremos 
e devemos levantar um grande gri-
to. O clamor que vem das ruas, dos 
rincões, das periferias, dos recantos 
mais longínquos: “ Basta de miséria, 
preconceito e repressão! Queremos 
trabalho, terra, teto e participação!”.

Vo l tando  ao  coronav írus 
e  r e f l e t i n d o  c o m o  a l g o  t ã o 
insignificante, tão pequeno qual 
um “vírus”, esteja fazendo entrar 
em colapso um sistema econômico 
planetário, que parecia ser invencível 

e intocável - também nós, com um mutirão de 
grandes e pequenos gritos, possamos chegar 
a criar uma verdadeira “pandemia social 
pela vida”. Criando uma nova ordem social, um 
novo modelo cultural que, vencidos a miséria, o 
preconceito e a repressão, contemple Terra, Teto 
e Trabalho. E, porque não, ousar mais, levando 
adiante o grande sonho e tesouro dos povos 
nativos da “terra sem males”, em que o grande 
modelo socioeconômico é o “bem viver” e o modelo 
cultural, a “civilização do amor”.

                                                       
   A Coordenação
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1 - MISÉRIA, PRECONCEITO E REPRESSÃO!

O Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas em situ-
ação de pobreza extrema, que sobrevivem com até R$ 145,00 
mensais. Esses números vêm crescendo desde 2015, segun-
do dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Essa miséria é visível em todo país, sobretudo nas 
grandes cidades, dos centros às periferias, com destaque nas 
regiões norte e nordeste, atingindo principalmente a popu-
lação negra e com baixa escolaridade. As consequências são 
graves, afetam a qualidade de vida como um todo, alimen-
tação, drástica evasão escolar de adolescentes, entre outras.

A situação de miséria dói não apenas na fome ou na 
saúde, mas sangra profundamente a alma, o sentimento mais 
profundo e por vezes invisível, por conta do preconceito ra-
cial, territorial e de gênero. Uma cultura que ainda carrega 
resquícios fortes da escravidão, expressa na população po-

bre, encarcerada, nas manifestações 
de conservadorismo da população 
branca que se posiciona contrário 
às questões raciais, ou mesmo na 
violência contra as religiões de 
matrizes africanas. Para além da 
questão racial, as pessoas que mo-
ram nas favelas, comunidades, 
ocupações, periferias e bairros, em 
que a mídia acentua a violência, são 
rotuladas com preconceitos destrui-
dores. Jovens que precisam omitir 
seu endereço em currículos para que 
sejam chamados/as para entrevistas 
de emprego; ou mesmo apresentar 
“ficha de antecedentes criminais” 
durante os processos seletivos para 
uma vaga de trabalho.

O preconceito de gênero vai 
do feminicídio à uma menor remu-
neração das mulheres, que são mi-
noria nas posições mais altas na hierarquia das organizações. 
É também uma das principais causas de assassinato e suicí-
dios de pessoas LGBT(s), sobretudo de transexuais excluídos/
as ou com acesso restrito ao mercado de trabalho.

Para conter a reação dos miseráveis, ou daqueles/as que 
defendem a superação da desigualdade social e do precon-
ceito, a repressão do Estado é avassaladora. Nas periferias 
do Brasil o sistema repressor, por meio da polícia, é a única 
presença do Estado. Recorda-se a chacina de Paraisópolis-
SP, em que a PM matou nove adolescentes e jovens, entre 14 
e 23 anos, que voltavam de um baile funk, na madrugada do 
1º de dezembro de 2019. Somente no Rio de Janeiro, estado 
com 17 milhões de habitantes, em 2019, houve 1.810 mortes 
pela polícia do Estado.

Não podemos deixar de mencionar a repressão com as 
organizações e manifestações populares. Em greves de pro-
fessores, de estudantes, trabalhadores em geral, a PM tem ag-
ido com violência letal, com tiros, bombas, gás lacrimogêneo, 
sem qualquer respeito ao direito das pessoas de se manifestar-
em pacificamente. Também a repressão aos povos do campo: 
indígenas, comunidades tradicionais, trabalhadores/as sem 
terras que são despejados, têm suas plantações arrancadas, 
casas destruídas com retroescavadeiras, armas apontadas para 
mulheres, crianças, idosos/as, sem a menor consideração à 
prioridade por lei. Faz-se necessário ressaltar que a repressão 
pelo Estado no Brasil não é característica de um ou outro gov-
erno. Tem sido característica do Estado, e portanto de todos os 
governos, sejam eles de direita ou esquerda.

O ano de 2020 começou nos apresentando um grande 
desafio. A pandemia da COVID-19 (coronavírus) vem para 
evidenciar o que já gritamos há anos. Hoje está difícil es-
conder a miséria e desigualdade social e a pandemia expôs 

algumas situações fundamentais para refletir:

a) Os/as trabalhadores/as são essenciais na máquina do sis-
tema capitalista, mas não sabem a força que têm, e somente 
uma minoria deles/as estão organizados/as;

b) A solidariedade com os miseráveis vem com mais 
força dos pobres, dos que ganham menos, são os que mais 
partilham;

c) O Estado (políticas públicas) é necessário. O Sistema 
Único de Saúde (SUS) precisa ser defendido e melhorado, ao 
contrário do que os burgueses e neoliberais defendem: a pri-
vatização e um Estado mínimo;

d) A burguesia rica é egoísta e imoral até mesmo em tem-
pos de pandemia em que a vida está em risco. Ela prefere ex-
por trabalhadores/as à doença, demitir quando poderia dispor 
do lucro que os/as trabalhadores/as produzem para garantir a 
segurança da vida.

E nós, como vimos e agimos diante de toda essa miséria?

Que experiência de unidade, vimos nesse tempo de 
coronavírus?

Que situações de preconceitos já passamos ou presen-
ciamos perto de nós?

O que pensamos sobre a repressão do Estado/Governos 
sobre as periferias, manifestações populares, ocupações de 
trabalhadores rurais, etc?

OBJETIVOS:
    Discutir com a sociedade o atual momento que vivemos 
no Brasil e no mundo, denunciando as estruturas opres-
soras e excludentes e as injustiças cometidas pelo sistema 
capitalista;

4Refletir coletivamente que este modelo de “desenvolvi-
mento”, baseado no lucro e na acumulação privada, não 
serve para o povo, porque destrói e mata;

4Promover espaços de diálogo e troca de experiências 
para construir as lutas e a mudança, através da organi-
zação, mobilização e resistência popular;

4Lutar contra a privatização dos recursos naturais, bens 
comuns e contra as reformas que retiram direitos dos/as 
trabalhadores/as;

4Ocupar os espaços públicos e exigir do Estado a garan-
tia e a universalização dos direitos básicos;

4Promover a vida e anunciar a esperança de um mundo 
justo, com ações organizadas a fim de construir um novo 
projeto de sociedade;

4Realizar mutirões em defesa da vida, por terra, teto e 
trabalho;

4Motivar as comunidades, movimentos populares e gov-
ernos locais a se empenharem na construção de um novo 
pacto econômico, a partir do chamado do Papa para a Eco-
nomia de Francisco;

4Fortalecer o mutirão da 6ª Semana Social Brasileira.

EIXOS:

Dourados/MS

PASTORAIS E ORGANISMOS: PO – 
SPM – PPR – PAB – PCR – CPT -  PJ – PJMP 
- CB – CNLB

ENTIDADES: CMP – MST – CNTE – MAB – 
Jubileu Sul Brasil – Romaria dos Trabalhadores – 
JOC – Rede Rua – SEFRAS – CEBs

Correio eletrônico- gritonacional@gmail.com
https:/www.facebook.com/grito.dosexcluidos/ 
Site: www.gritodosexcluidos.com
                                      Tiragem: 40 mil exem-OMI (Congregação dos Padres Oblatos de 

Maria Imaculada) – CNBB SUL 1 - Congregação 
das Irmãzinhas da Imaculada Conceição

Apoio: 
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2 - QUEREMOS TRABALHO, TERRA, 
TETO E PARTICIPAÇÃO!

A tríade terra, teto e trabalho, defendida pelo Papa 
Francisco, são conceitos sociais daquilo que é essencial para 
a sobrevivência humana. Acrescentamos a essa lista a partici-
pação como um direito fundamental na democracia.

TERRA
A desigualdade social passa pela concentração de ter-

ras, pelo êxodo forçado, pela produção do agronegócio em 
detrimento da agricultura familiar e seus produtos saudáveis. 
Estudos da Oxfam Brasil mostram que 45% de toda a área 
rural do país estão nas mãos de somente 0,91% de proprie-
tários. Enquanto estabelecimentos com menos de 10 hectares 
e que estão em posse de 47% dos estabelecimentos rurais 
representam apenas 2,3% da área rural brasileira. Nesses 
poucos hectares de terras, as atividades de aproximadamente 
4,4 milhões de famílias são responsáveis pela renda de 70% 
da população que vive no campo.

A ONU estima ainda que 80% da alimentação em todo 
o planeta venha desse tipo de produção. Segundo o IBGE 
(censo agropecuário 2017), 77% dos estabelecimentos do 
campo são classificados como agricultura familiar. Por outro 
lado, os conflitos no campo por causa da terra crescem a cada 
dia, sendo que a especulação latifundiária sobre as terras indí-
genas, povos tradicionais, pequenos camponeses é alarmante.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT), no seu caderno 
de conflitos 2019, aponta um crescimento de 14% no número 
de assassinatos no campo naquele ano, passando de 28 para 
32 mortes; cresceu em 7% os casos de tentativa de assassi-
nato e 22% nas ameaças de morte, que passaram de 165 para 
201. Os dados também destacam que 2019 registrou o maior 
número de assassinatos de povos indígenas em 11 anos. 
Foram 9 assassinatos de indígenas em conflitos no campo. 
E como territórios é muito mais que terra, pois incluem as 
águas, mares, rios, o conflito pela água, que em 2018 bateu o 
recorde de 276 ocorrências, em 2019 cresceu em 77%.

Ficamos a perguntar: quando será que os pobres herd-
arão a terra (Mt 5, 5)? Quando teremos a “terra que corre leite 
e mel” (Ex 3, 8)?

TRABALHO
As relações de trabalho, redefinidas pela Reforma Tra-

balhista, desencadearam uma informalidade que impôs maior 
precarização do trabalho, mostrando-se ineficaz para resolver 
o problema do desemprego e crise econômica. A pandemia 
veio tornar mais grave a situação - se não trabalha, não gan-
ha, não come, não vive. O pobre sem moradia adequada, sem 

saneamento básico, sem emprego digno, não tem o direito de 
proteção e isolamento social.

Os novos postos de trabalho gerados no país, desde 
a reforma trabalhista, são, em sua maioria, empregos in-
termitentes, sem garantias de direitos. O trabalho informal 
abrange 41,1% da população economicamente ativa, o que 
equivale a 38,4 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. 
O desemprego que estaria na casa dos 12% (13 milhões) no 
início do ano, deve crescer largamente e ficar entre 16% e 
19% no próximo período. 

A situação agora é mais dramática no emprego informal, 
onde os trabalhadores não têm acesso a vale-alimentação, fé-
rias remuneradas, décimo terceiro salário e seguridade social. 
A ausência desses direitos podem tomar proporções desas-
trosas, custando a vida de milhares de trabalhadores e suas 
famílias. Há empresas em que trabalhadores receberam ap-
enas a metade do salário.

Nesse momento nós vimos a força que têm as trabal-
hadoras e os trabalhadores, que muitas vezes não sabem que 
a tem. Os patrões vão às ruas em seus carros de luxo para 
que a classe pobre volte a trabalhar, sem lhes oferecer nada 
de proteção. Patrões de grandes redes de comércio, como é 
o caso do restaurante Madeiro, fazendo campanha pelo fim 
do isolamento social e demitindo 600 funcionários em meio 
à pandemia.

TETO
A sobrevivência dos sem tetos é outro desafio que está 

presente em todas as épocas, denunciamos isso ano após ano, 
mais nunca imaginamos chegar em uma crise pandêmica. E 
agora, a regra é: “fique em casa!” Que casa? “Cuide de sua 
higiene pessoal, lave bem as mãos!” Onde lavar as mãos e 
tomar banho? “Se alimente bem, fique forte!” Que alimento? 
O governo tem apresentado algumas respostas para o enfren-
tamento desta situação, porém as medidas ainda são insufi-
cientes diante da demanda.

Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontam 
que o déficit por moradia cresceu 7%, entre 2007 e 2017, 
e em 2019 é de 7,78 milhões de casas. A redução no orça-
mento do programa Minha Casa Minha Vida revela que o 
auxílio para este fim fica cada vez mais difícil. O Rio de 
Janeiro é uma das cidades com metro quadrado mais caro, 
(R$ 9, 455,00), em bairros, como Leblon, chegam a R$ 
21.012,00. Há locais com valores mais baixos, R$ 2.266,00. 
O preço exagerado da terra nas cidades torna cada vez mais 
distante o sonho da casa própria. A especulação do mercado 
imobiliário é um absurdo para o direito ao teto. O resultado 
disso são milhares de pessoas vivendo em situação de rua, 
famílias em ocupações irregulares, que trazem também con-

sequências ambientais e sociais.
O povo trabalhador é quem constrói a riqueza desse 

país e precisa ser respeitado, ter seus direitos garantidos. Lu-
tar por direitos é o que nos coloca de cabeça erguida nas ruas, 
nos conselhos de direitos, nas câmaras legislativas, nos tribu-
nais, diante de autoridades políticas, econômicas, jurídicas. 
Direitos não se negociam, os exigimos na integralidade, na 
universalidade. Lutar por direitos não é crime! Mas, é pre-
ciso também construir uma consciência de direitos, de classe 
trabalhadora, a partir de relações de vida, de solidariedade, 
de comunhão, de equidade, de valores humanos acima de 
tudo. Quando falamos de direitos, nos referimos aos direi-
tos básicos (alimento, moradia, terra, água, saúde, educação, 
transporte) de todas e todos para sobreviver com o mínimo de 
dignidade. Direitos que nos co¬locam em situação de igual-
dade social numa sociedade democrática.

PARTICIPAÇÃO
As mudanças chegam e precisamos nos reorganizar, a 

participação popular é a nossa aliada nesse processo. Temos 
que denunciar as estruturas injustas e opressoras, reinven-
tar o modelo de desenvolvimento, promover mais e mais 
espaços para diálogos, trocas e construções coletivas. Ocu-
pando os espaços públicos, exigindo a garantia e a univer-
salização dos direitos básicos, anunciando esperança de um 
mundo justo e fraterno.

Não há democracia sem participação, em todos setores 
da sociedade. É preciso defender esse direito, mas também é 
urgente construir uma educação para isso, desde a família (no 
orçamento doméstico) até às esferas públicas, no orçamento 
participativo. Assim como o acesso dos/as trabalhadores/as 
no lucro das empresas e nas decisões. O exercício da partici-
pação nos ajudará edificar uma cultura de vigilância, defesa 
e garantia de direitos.

SOLIDARIEDADE
A pandemia da Covid-19 nos mostrou o rosto da soli-

dariedade no Brasil. O modo como as pessoas se compor-
taram nos bairros, comunidades, condomínios, o cuidado 
com idosos, população em situação de rua, seja com doações 
materiais, financeira ou o próprio voluntariado. Ações muito 
presentes entre os pobres.

Um grande mutirão, sobretudo diante da ausência de 
posicionamento político em favor do combate à pandemia 
por parte do governo federal. Assistimos a ineficiência do 
Estado para com os mais pobres. Quanta arrogância da 
classe burguesa, de parte do empresariado, manifestando-se 
pelo fim do isolamento social. Quanta prepotência, despre-
paro de muitos municípios para implementar ações de com-
bate à doença.

Todavia, essa solidariedade não pode ficar apenas na 
ajuda mútua e generosidade, mas é preciso que se transforme 
em luta por direitos, pela construção de um Estado forte, ca-
paz de enfrentar e buscar soluções para as questões sociais, 
pandemias, epidemias, enchentes, estiagens e outros acon-
tecimentos que possam surgir.

Dicas de leitura:

Participação e democracia no Brasil – 
Maria da Glória Gohn

Comunicação nos movimentos populares: a partici-
pação na construção da cidadania – Cicilia K Peruzzo

Filmes:

Parasita - Direção: Bong Joon Ho
O poço – Direção: Galder Gaztelu-Urrutia
Eu, Daniel Blake - Direção: Ken Loach
As sufragistas - Direção: Sarah Gavron

Americana- Nova Odessa/SP Bragança/PA
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2)  CORONAVÍRUS: EXCLUÍDOS E INVISÍVEIS 

A pandemia do Covid-19 escancara um quadro 
preocupante: milhões de pessoas no Brasil, além 
de excluídos, são invisíveis. Com a novela dos R$ 
600 para os setores da população em condições mais 
precárias, emergem os que, em lugar de morar, se 
escondem. Em tempos de vírus e de máscaras, a 
pandemia ajudou a desmascarar a hipocrisia e a 
falsidade das democracias ocidentais. Mas, pan-
demia e quarentena nos trazem juntas outra luz, 
ajuda-nos a distinguir o que é essencial e inego-
ciável daquilo que é supérfluo e secundário. Isso 
significa priorizar relações justas e igualitárias, 
seja entre nós, seja com outras forças vivas, seja 
com a natureza. Vários gestos de solidariedade, du-
rante o isolamento social, apontam na direção de 
novos rumos e novas alternativas para o sistema de 
produção e consumo. Em vez de crescimento, lucro 
e acumulação do capital, a primazia socioeconômica 
e político-cultural deve recair sobre uma igualitária 
distribuição do fruto do trabalho de todos.

Num mundo “oprimido pela pandemia, que coloca uma dura prova à nossa 
grande família humana”, é preciso responder com o “contágio da esperança” 

(Papa Francisco em sua mensagem pela Páscoa) 

12)   MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Jornal tabloide ..................................................R$0,15 
Cartaz...............................................................R$0,50 
Camiseta....................................................... R$15,00 
Roteiro de celebração......................................R$0,20 
DVD 25º Grito..........................Contribuição voluntária 

Os pedidos devem ser feitos com antecedência para 
chegar a tempo 
Rua Caiambé, 126, Ipiranga, SP, CEP: 04264-060 
Fone/Fax: (11) 2272-0627 
Correio eletrônico: gritonacional@gmail.com

11) COMO CONSTRUIR O 26º 
GRITO? SUGESTÕES:

4Diante da pandemia do Covid 19, buscar formas 
criativas de divulgação e realização do 26º Grito 
dos/as Excluídos/as;

4Garantir que os excluídos tenham participação 
efetiva na organização, divulgação e formas de 
manifestação/realização do Grito; 

4Buscar as Pastorais Sociais, Movimentos Soci-
ais e demais entidades para organizar uma equipe 
para coordenar, animar e dinamizar o processo de 
construção do Grito;

4Que cada pastoral, movimento e entidade par-
ticipante assuma a proposta e a construção do 
Grito na sua agenda, motive e divulgue em seus 
veículos de comunicação; 

4Incentivar as lutas diárias pela vida e por direi-
tos, como forma de melhor organizar e preparar o 
Grito dos Excluídos; 

4Que os Gritos ecoados se tornem pautas de 
reivindicações junto aos poderes locais...

1) PEC 95: A PEC DA MORTE

A drástica redução do orçamento da Saúde, 
em nome do ajuste fiscal, provocou o sucatea-
mento do SUS. Segundo a Fiocruz, o Brasil per-
deu 34,5 mil leitos entre 2009 e 2020, caindo 
de 460,92 mil para 426,38 mil, entre a crise 
do H1N1 e a atual. É urgente que a sociedade 
pressione o governo para revogar a Emenda 
Constitucional número 95/2016, a do teto de 
gastos, que impede políticas sanitárias, hu-
manitárias e econômicas para salvar os 60 mil-
hões de brasileiros que sobrevivem abaixo da 
linha da pobreza (fonte: “Covid19 desmoraliza 
o Estado mínimo”, artigo de Frei Betto).

10) NO CAMINHO DE ASSIS

A Articulação Brasileira para Economia de 
Francisco e Clara - ABEFC é uma organi-
zação que motiva o grande mutirão para 
construir um novo pacto econômico a partir 
do chamado do Papa para re-almar a econo-
mia. O grande encontro de Assis, a princípio 
marcado para março de 2020, com data a ser 
redefinida, será ponto de partida que propõe 
tecer alianças e construir pontes para novas 
economias ecológicas, comunitárias, criativas, 
feministas e populares em direção à Terra 
sem Males, na superação das desigualdades, 
da concentração e da degradação ambiental. 

9)  33ª ROMARIA DOS/AS TRABALHADORES/AS

O lema desse ano é “Mãe negra Aparecida, com a sua 
proteção, nós povo de Deus, resistimos e seguimos 
em missão!”. A Romaria, promovida pela Pastoral 
Operária e Serviço Pastoral dos Migrantes, acontece 
todos os anos em Aparecida, no dia 7 de Setembro, 
juntamente com o Grito dos/as Excluídos/as.

8)  6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA 

Com o tema Mutirão pela Vida: por Terra, Teto e 
Trabalho, a Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), juntamente com os Movimentos Sociais, 
Organizações da Sociedade Civil, Igrejas, Povos Indí-
genas e Comunidades Tradicionais, realizará de 2020 
a 2022 a 6ª Semana Social Brasileira. Nesse período, 
serão realizados mutirões de reflexão sobre a con-
juntura e os principais desafios na concretização do 
direito à Terra, Teto e Trabalho. 

7) POPULAÇÃO CARCERÁRIA

O Brasil tem a terceira maior população 
carcerária do mundo, com 748.009 pessoas pri-
vadas de liberdade. Dessas, 222.558 em prisão 
provisória, sem julgamento na Justiça. No en-
tanto, o país dispõe de apenas 442.349 vagas 
em presídios. Entre os encarcerados, 64% são 
negros; 35%, brancos e 1%, amarelos (fontes: 
MNPCT; INFOPEN/DEPEN 19). O país ocu-
pa a quarta posição em número de mulheres 
encarceradas no mundo (em 2016, eram 42 
mil), sendo quase a metade sem condenação. 
A maioria jovens entre 18 e 29 anos (50%) e 
negras, 62% (fonte: Infopen Mulheres).

4). SALÁRIO MUITO MÍNIMO

O salário mínimo em vigor é de R$1.045,00. Segundo 
o DIEESE, um salário mínimo necessário para sus-
tentar uma família de quatro pessoas, conforme pre-
visto na Constituição Federal, em março 2020, deve-
ria ser de R$ 4.483,20.

5) VIDA x DÍVIDA  

A dívida pública no Brasil (endividamento in-
terno e externo do país) é uma herança maldita 
deixada pela ditadura militar, que agravou a 
desigualdade social e favoreceu a concentração 
da renda e da terra. Além de beneficiar os mais 
ricos e impor uma sobrecarga às classes médias e 
pobres. Nesses 21 anos, a dívida externa cresceu 
cerca de 35 vezes. A dívida pública brasileira al-
cançou, em janeiro de 2020, o maior valor da série 
histórica, chegando a cifra de R$4,248 trilhões. 
O povo não pode ser responsabilizado pelo paga-
mento de uma dívida que não fez. 

6). SP TEM UM CASO DE ESTUPRO POR 
DIA EM ESCOLAS

No estado de São Paulo, a polícia registra, em mé-
dia, um caso e ou tentativa de estrupo de vulnerável 
por dia dentro de estabelecimentos escolares públi-
cos e privados, incluindo berçários. De janeiro a 
outubro de 2019, há registros de 307 ocorrências. 
A maioria envolve crianças de zero a 11 anos (191 
casos); na faixa de 12 a 17 anos, são 77 casos. Em 
2018, de janeiro a dezembro, houve 391 ocorrências 
policiais, o que corresponde a dois casos por dia, con-
siderando-se o ano letivo com 200 dias (fonte: Luiza 
Souto – Universa).

3)  PARA UNS TUDO, PARA A MAIORIA NADA

Em 2019, segundo a OXFAM, existiam no mun-
do 2.153 bilionários, que tinham mais dinheiro 
do que 4,6 bilhões de pessoas (60% da popu-
lação) do planeta. Este enorme abismo é conse-
quência de um sistema econômico falido e sex-
ista, que valoriza mais a riqueza de uma elite 
privilegiada, em sua maioria homens. 


