
CARTA ABERTA DO V FÓRUM SOCIAL SUL 

Realizou-se de 30 de Outubro a 01 de Novembro o V Fórum Social Sul. Foi um 

espaço aberto de reflexão, uma praça de ideias e troca de experiências, na região 

sul de São Paulo. 

Na noite de abertura aprendemos a sonhar embasados no sonho do Profeta Isaías, 

de Matin Luther King Jr e também de Santo Dias da Silva que há 34 anos teve a 

vida interrompida e nos deixou a coragem de continuar a lutar por uma sociedade 

justa. Mas o sonho que se sonha só é apenas um sonho, e quando se sonha junto 

se torna realidade. 

Nos dias seguintes discutimos sobre a cidade que temos e a cidade que queremos 

no âmbito da educação, cultura, juventude, família, segurança pública, saúde, 

cultura, meio ambiente, segurança alimentar. As discussões ocorreram em 

plenárias e oficinas diversas nos mais variados locais: CEU Guarapiranga, CIEJA, 

CEU Canto do Amanhecer, Parque Ecológico Guarapiranga, Reciclaangela, Jardim 

Angela e outros. Participaram aproximadamente, 1.200 pessoas animadas, 

participativas e corajosas. 

A apresentação do III Mapa de Exclusão nos assustou. Por exemplo, quase 25% 

da população do Distrito do Jardim Angela é formado por crianças de 00 a 11 anos. 

Isso nos faz pensar: “ Que futuro estamos preparando para elas?” 

Mas as plenárias e debates diversos nos animaram a afirmar que podemos 

construir a cidade do bem viver lutando: 

1. Pela implantação das Bases Comunitárias da Polícia nos bairros, 

2. Pela efetivação da Lei de Criação das Subprefeituras, 

3. Por uma Cultura justa, popular e acessível, 

4. Por um Ensino de qualidade, 

5. Por Espaços de diálogo nas famílias, 

6. Por Qualidade de Vida para TODOS e não apenas privilégios para alguns, 

7. Pelo fim do genocídio dos jovens pobres e negros de nossas periferias, 

Enfim, uma cidade participativa somente é possível se a administração pública for 

efetivamente descentralizada e orçamentária. 

Vamos lutar juntos por uma cidade humanizada onde a exclusão não tenha vez e 

ao invés de resmungar... vamos lutar pelo direito de ter direitos. 

Coletivo V Fórum Social Sul em 02 de novembro de 2013. 


