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Brasília-DF, 20 de julho de 2010 
 

Carta nº 0444/2010 
 

Plebiscito sobre o limite da propriedade 
 

 
Esclarecimento e recomendação da Cáritas Brasileira 

 
 

Como é do conhecimento público, na Semana da Pátria deste ano será 
promovido um Plebiscito sobre o limite da propriedade rural no Brasil. 

 

Este plebiscito é promovido por mais de quarenta entidades sociais, entre as 
quais está a Cáritas Brasileira. 

 

É uma iniciativa que nasceu do exercício da cidadania, que não possui força 
de lei, não constrange ninguém a aderir, simplesmente convida as pessoas a 
manifestarem sua opinião em torno de uma causa de evidente importância social 
para o país, como é a complexa questão da propriedade rural. 

 

O plebiscito conta com a recomendação expressa da Campanha da 
Fraternidade deste ano, que tinha caráter ecumênico, e que entre as sugestões de 
ação concreta recomendou a participação neste plebiscito, como expressão de livre 
exercício da cidadania.  

 

Em recente reunião das Pastorais Sociais da CNBB, elas também 
recomendaram a participação neste plebiscito, em sintonia com a recomendação da 
Campanha da Fraternidade.   

A Cáritas Brasileira, como integrante das entidades promotoras do plebiscito, 
e parceira das Pastorais Sociais, recomenda aos seus membros que participem 
deste plebiscito, e que na medida do possível divulguem o evento, estimulando a 
participação de outras pessoas, como exercício consciente de cidadania por ocasião 
da Semana Pátria, em consonância com o que há anos vem sendo feito com a 
promoção já tradicional do “Grito dos Excluídos”, que desde o seu início contou com 
a aprovação da CNBB.  

 

O debate aberto e franco em torno de questões sociais, no respeito mútuo 
entre as diferentes posições, é salutar para a democracia de um país. Na 
participação livre neste plebiscito temos uma boa oportunidade para fortalecer nossa 
prática democrática.  Cada qual pode expressar sua opinião, na esperança de que 
assim se esclareçam melhor os critérios que estão em jogo.  

 

 
Desde já, reafirmamos nossa alegria com a sua participação. 
 
Cordialmente,  
 

 
DOM DEMÉTRIO VALENTINI 

Presidente da Cáritas Brasileira 


