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Clamor da terra 

• Brasil abriga 60% da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia.  

o desmatamento da Amazônia destrói e põe em perigo uma multidão 

o de espécies vegetais e animais, além de prejudicar a vida de comunidades 

indígenas inteiras.  

• Se os níveis de desmatamento da floresta tropical ultrapassarem um limite crítico, a 

região irá experimentar secas severas e flutuações pluviais com potencial de impacto 

global. 

• comércio ilegal de animais selvagens, caça ilegal 

• poluição do ar e da água no Rio de Janeiro, São Paulo e em outras grandes metrópoles. 

• degradação da terra e poluição da água causadas por atividades de mineração. 

• degradação das redes de tratamento de esgoto. 

• poluição por derramamento de óleo.  

Clamor do pobre 
• Alguns policiais matam ilegalmente, torturam detidos e maltratam crianças, agindo 

contrariamente às leis estabelecidas.  

• Muitos presídios brasileiros estão superlotadas e a falta de controle adequado, por parte 

do Estado, deixa os presos aptos à violência, extorsão e recrutamento por parte das 

facções criminosas  

• Outros problemas relacionados à não garantia dos direitos humanos incluem violência 

contra mulheres, assassinatos de jornalistas e blogueiros em atividade e violência 

contra ativistas rurais e indígenas envolvidos em conflitos territoriais.  

• Aqueles que praticaram abusos durante o regime militar (1964 a 1985) continuam 

protegidos da Lei da Anistia, sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo, em 

1979. 

• A desigualdade entre ricos e pobres continua bastante acentuada.  

Compromissos 
 

1. Abolir os descartáveis em nossos encontros da USGCB e 

reforçar esse compromisso nas Regionais da CRB 

2. Reforçar os grupos já existentes da Rede "Um grito pela 

Vida". Liberar Irmãs e provocar dentro das nossas 

Congregações para que Irmãs participem dos grupos 

existentes na CRB  (Conferência das/os Religiosas/os do 

Brasil) ou ajudem a criar novos grupos. 

3. Trabalhar os descartáveis em nossos espaços de missão. 

 


