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SEM DIRE ITOS :  O  ROSTO DA  EXCLUSÃO
SOCIAL  NO BRASIL
65% dos brasileiros não têm seus direitos básicos garantidos

Quase dois terços da população brasileira não têm pelo menos um dos seguintes direitos
garantidos: à educação, à aposentadoria ou Bolsa Família, à moradia adequada, à coleta de
esgoto, ao abastecimento de água, à coleta de lixo e à internet. Os dados foram extraídos a
partir das pesquisas Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE 2017 e 2018. Com tais números,
ficará cada vez mais difícil para o Brasil atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável estabelecidos pela ONU até 2030. Nesta série de reportagens, conheça as
estatísticas de exclusão social e os rostos por trás delas. Para dar vida aos dados, o Projeto
#Colabora se uniu aos sites Amazônia Real e Ponte Jornalismo e percorreu três regiões
brasileiras.
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Os brasileiros sem direitos

por Adriana Barsotti 25 de março de 2019

'Quem não tem banheiro, usa o mato', diz dona Júlia

por Adriana Barsotti 25 de março de 2019
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Uma casa da Barbie sem cama nem banheiro

por Catarina Barbosa 25 de março de 2019

'Minha escola era a enxada', diz analfabeto de 87 anos

por Edu Carvalho 25 de março de 2019
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Uma família sem internet nem crédito no celular

por Adriana Barsotti 25 de março de 2019

'Só nunca roubei nem me prostituí', diz ambulante

por Adriana Barsotti 25 de março de 2019
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por Adriana Barsotti 25 de março de 2019

A história de mãe de um sem direito à vida

por Carolina Moura 25 de março de 2019
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EQUIPE  RESPONSÁVEL
 

Adriana Barsotti Carolina Moura

Catarina Barbosa Daniel Arroyo

Edu Carvalho Fausto Salvadori

Pedrosa Neto Yuri Fernandes
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COLABORADORES
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