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“Vida em primeiro lugar” 

São gritos que se multiplicam. Sementes lançadas à terra 
que já começam a brotar do solo aparentemente estéril 
da crise. O deserto se revela fecundo. O clamor que sai 
da multidão dos “sem”: sem terra, sem teto, sem docu-

mentos, sem saúde, sem escola, sem segurança... Ou da orga-
nização das mulheres, do povo negro, dos povos indígenas, dos 
quilombolas, dos camponeses, dos grupos urbanos... E ainda das 
pastorais que descem aos porões da sociedade: presídios, prostí-
bulos, assentamentos e acampamentos, favelas e cortiços, lixões, 

Vamos às ruas 
para construir um 

projeto
popular

becos, ruas e praças para estender a mão a pessoas que buscam 
um fio de esperança para continuar acreditando e sonhando com 
justiça, dignidade e anseiam por ser protagonistas, sujeitos da 
transformação.
Enfim, o projeto popular para o Brasil está em curso e nasce dessa 
história. Organizado ou não, o povo levanta a cabeça e grita. Grita, 
sonha e busca. Busca e se mobiliza. Para além da via parlamentar e 
da política partidária, os excluídos constroem seus canais de partici-
pação viva e ativa, e se fortalece a sociedade civil organizada.

Onde estão nossos 
    direitOs ?

Bom Conselho/PE

Campinas/SPDourados/MS
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Gritos de esperança

Três temáticas marcam o Grito dos 
Excluídos de 2010: a questão dos di-
reitos, o ato de sair às ruas e o con-

ceito de projeto popular. O núcleo dessa 
tríplice preocupação encontra-se na par-
ticipação popular. Isso ficou evidente tan-
to nas manifestações do Grito quanto no 
Plebiscito pelo limite da propriedade da 
terra. Quando chamado à luta, o povo se 
faz presente, desce das arquibancadas, 
toma seu posto no campo de jogo e apon-
ta para um novo projeto popular.

Nesta perspectiva, após as eleições 
majoritárias, surge no horizonte sócio-
político um novo grito. Um grito de espe-
rança que reaviva o sonho de um projeto 
popular para o Brasil. São inúmeras as 
expressões desse grito: umas silencio-
sas, outras explícitas; umas em gestação, 
outras já em curso; umas locais, outras 
articuladas em termos nacionais, regional 
ou até internacional. Vale a pena deter-se 
em algumas delas.

Comecemos com a “campanha nacio-
nal contra a violência e o extermínio de 
jovens”, promovida pelas pastorais da ju-
ventude do Brasil - PJB. A campanha pre-
vê uma formação permanente, ações de 
massa e o monitoramento da mídia. Esta, 
como sabemos, busca espetáculos e, com 
exageros evidentes, veicula juventude e 
violência. A campanha mostra que os jo-
vens são antes de tudo vítimas e não pro-
tagonistas da violência.

Depois temos a “campanha pela erra-
dicação do tráfico de pessoas”, promovi-
da pela rede “um grito pela vida”, de re-
ligiosos/as consagrados, inserida na rede 
internacional Talitha Kum. Trata-se, em 
síntese, de combater a exploração sexual, 
o trabalho escravo e a venda de órgãos. 
O tráfico de pessoas está hoje entre as 
fontes criminosas de maior rentabilida-
de, junto com o tráfico de drogas e de 
armas.

Há também o grito do usuário de ál-
cool e drogas. É um campo minado onde 
tais usuários, contados aos milhões, fa-
zem a violência recair sobre aqueles que 

mais amam, multiplicando o número de 
vítimas. Na raiz de tudo está o desempre-
go e subemprego, a falta de perspectivas 
para a juventude, o abandono por parte do 
Estado, o rompimento dos laços familia-
res, etc. Junto vem a violência doméstica 
que atinge milhares de mulheres e crian-
ças dentro do lar, mais um grito silencioso 
clamando por socorro e pelo nosso olhar.

Não podemos ignorar o grito também 
silencioso, e muitas vezes silenciado, do 
povo de rua. São vítimas que se transfor-

mam em sujeitos, fazendo da reciclagem 
e das relações amigáveis a fonte de novas 
práticas solidárias. Quem é capaz de re-
ciclar o desperdício do luxo, também será 
capaz de reciclar as relações humanas, a 
convivência com a mãe terra e as próprias 
relações econômicas, políticas, culturais e 
sociais.

Temos, ainda, o movimento dos imi-
grantes e emigrantes, em luta constante 
para romper fronteiras. O próprio ato de 
migrar gera novos espaços de cidadania, 
na medida em que denunciam as assime-
trias entre países e regiões e anunciam a 
necessidade de mudanças urgentes. A mo-
bilidade dos deslocamentos humanos de 
massa, consciente ou inconscientemente, 
faz com que o binômio migração e violên-
cia seja superado pelo binômio migração e 
paz. Quem se põe em marcha faz mover a 
história para horizontes de justiça, solida-
riedade, paz e gera novas formas de viver 
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e inculturar-se e inculturar.
Gritam a terra e o meio-ambiente, gri-

tam os movimentos ambientalistas e os 
estudiosos, gritam contra a poluição do ar 
e das águas, a desertificação do solo, o 
lançamento de gás carbônico na atmosfe-
ra; contra o uso indiscriminado dos recur-
sos naturais – e por um desenvolvimento 
justo, solidário e sustentável. As soluções 
verdadeiras nascem das comunidades 
onde estas sabem a real necessidade da 
terra, das águas e da vida que as rodeia. 
Devemos combater as falsas soluções que 
o mercado, agora do ‘capitalismo verde’ 
quer nos impor.

São gritos que se multiplicam. Se-
mentes lançadas à terra que já começam 
a brotar do solo aparentemente estéril da 
crise. O deserto se revela fecundo. Pode-
ríamos, também, falar do clamor que sai 
da multidão dos “sem”: sem terra, sem 
teto, sem documentos, sem saúde, sem 
escola, sem segurança... Ou da organi-
zação das mulheres, do povo negro, dos 
povos indígenas, dos quilombolas, dos 
camponeses, dos grupos urbanos... E 
ainda das pastorais que descem aos po-
rões da sociedade: presídios, prostíbulos, 
assentamentos e acampamentos, favelas 
e cortiços, lixões, becos, ruas e praças 
para estender a mão a pessoas que bus-
cam um fio de esperança para continuar 
acreditando e sonhando com justiça, dig-
nidade e anseiam por ser protagonistas, 
sujeitos da transformação.

Enfim, o projeto popular para o Brasil 
está em curso e nasce dessa história. Não 
nasce em laboratório, mas ressurge das 
cinzas, dos escombros, das ruínas. Orga-
nizado ou não, o povo levanta a cabeça 
e grita. Grita, sonha e busca. Busca e se 
mobiliza. Para além da via parlamentar e 
da política partidária, os excluídos cons-
troem seus canais de participação viva e 
ativa, se fortalece a sociedade civil orga-
nizada.

A coordenação
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Manaus/AM

AMAZONAs

Manaus: O Grito aconteceu 
no dia 7/09. Depois da con-
centração no terminal cidade 
Nova, os participantes saíram 
em caminhada de três quilô-
metros chamando a atenção 
aos problemas sociais urbanos 
e rurais. Gritaram por melho-
rias no sistema de transporte e 
saúde públicos, pelo limite da 
propriedade da terra, por jus-
tiça e pelo tombamento do En-
contro das Águas. Ao longo da 
caminhada realizaram três pa-
radas: a 1ª em frente ao PAC 
Cidade Nova, onde denuncia-
ram a exploração do trabalho 
infantil e abuso sexual; a 2ª 
em frente a Caixa Econômica, 
refletindo sobre a temática da 
moradia e voto ético; a 3ª no 
Centro de Convivência da Fa-
mília, teve por tema a questão 
da ficha limpa e o tombamento 
do encontro das águas. A pas-
seata ganhou as ruas entoan-
do cantos, com falas denúncias 
da degradação das condições 
de vida e propostas reais de 
defesa dos direitos humanos. 
Os gritos dos jovens e adoles-
centes, das pessoas idosas que 
denunciavam os maus tratos 
da sociedade de maneira artís-
tica. Ao longo da manifestação 
foram disponibilizadas diver-
sas urnas para coleta de votos 
para o Plebiscito pelo Limite da 
Propriedade e coleta de assina-
turas para o abaixo assinado. 

O Grito ecoou também 
nas cidades de são Gabriel 
da Cachoeira, Manacapuru, 
Manaquiri, entre outras.      

AMAPÁ

Macapá: O Grito foi rea-
lizado em 07/09, com muita 
mística e animação, percorren-
do vários pontos da cidade. O 
bispo Dom Pedro reiterou a im-
portância do limite da proprie-
dade da terra pedindo a todos 
que votassem no plebiscito. Na 
abertura o destaque foi a ce-
lebração dos mártires da luta 
contra o latifúndio. No clima 
penitencial foram lembrados a 

campanha contra a violência 
e o extermínio de jovens e o 
que significa a falta de mora-
dia para as crianças. Foi feita 
uma parada na esquina entre 
a baixada Pará e a cidade alta, 
local tristemente famoso por 
situações graves de violência 
e mortes.  A bíblia e um globo 
terrestre gigante se encontra-
ram, passando pelas mãos de 
todos. A palavra de ordem: “A 
vida do planeta está em nos-
sas mãos” nos comprometeu 
a todos com os cuidados com 
nossa mãe terra. Retomando a 
caminhada, os representantes 
das CEBs nos ajudaram a re-

afirmar nossos compromissos 
com a vida dos mais pobres e 
excluídos. Uma segunda para-
da foi realizada refletindo sobre 
as Eleições Limpas do Amapá 
e uma grande urna passou de 
mãos em mãos dos participan-
tes. A celebração final foi na 
sombra das árvores ao lado 
da Igreja de São Benedito, pa-
droeiro do bairro Laguinho e 
do povo negro de Macapá. Os 
tambores e uma roda de Mara-
baixo, dança de tradição afro, 
acolheram e animaram a to-
dos.

Amapá: Em 11/09, o Gri-

to aconteceu na cidade que fica 
a 303 km da capital, sendo um 
dos mais antigos municípios do 
estado. À noite foi realizada a 
caminhada nas ruas com várias 
faixas. Na Praça Central foi pro-
jetado num data show imagens 
da várias realidades do estado 
que são geradoras de morte: 
desmatamento, agronegócio, 
mineradoras, falta de políticas 
públicas nos assentamentos e 
nas comunidades tradicionais, 
presença da AMCEL/Amapá 
Celulose, que expulsa famílias 
de agricultores para ampliar o 
plantio de eucaliptos. Teve ain-
da a participação de uma pasto-
ra da Assembléia de Deus, com 
representantes da sua igreja.  

Calçoene: No dia 12/09, 
pela manhã, durante a missa, 
na procissão de entrada foram 
levadas as bandeiras do Brasil, 
do Estado e Município e no ato 
penitencial foram queimados os 
“pecados” que oprimem o povo. 
Na entrada da bíblia, as crianças 
abrindo caminhos lançaram pé-
talas de flores. Durante o ofer-
tório foram apresentados vá-
rios documentos que ajudaram 
a melhorar e sustentar a vida 
do povo; carteira profissional; 
documento da terra; licença 
de ocupação; além de frutos e 
produtos da terra e do trabalho, 
junto com pão, vinho e cartaz 
do Grito, tudo colocado sobre e 
ao redor do altar. No abraço da 
paz, as bandeiras da paz foram 
levadas por duas jovens, ao re-
dor da igreja num abraço aos 
presentes. Após a missa houve 
caminhada ao redor da Praça, 
com todos os símbolos e falas 
sobre o Plebiscito, o Grito e a 
realidade do município. Numa 
roda todos se deram as mãos e 
foi dado o Grito. 

Porto Grande: Dia 7/09, à 
noite, aconteceu o Grito no mu-
nicípio que fica a 100 quilôme-
tros da capital. Durante a mis-
sa, na entrada, foram trazidos 
o globo terrestre, uma urna e 
uma televisão, acompanhados 
por um grupo de Marabaixo 
dançando.  No ofertório foram 

ecos do norte
Amapá/AP
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apresentados bombons e mel, 
frutos e produtos da região. 
Foram recolhidas assinatu-
ras para o abaixo assinado da 
Campanha pelo limite da pro-
priedade.

Pracuuba: O Grito rea-
lizou-se no dia 05, à tarde, a 
cerca de 250 quilômetros da 
capital. Os participantes reuni-
ram-se na comunidade de Fle-
xal, de pequenos agricultores 
e assentados, situada na beira 
da BR 156. Alí realizaram uma 
celebração na capela local, eco-
aram a reivindicação de melhor 
condição de vida e a coleta de 
assinaturas do Plebiscito pelo 
Limite da propriedade da terra.

O Grito também aconteceu 
na cidade de Jari.

“Dia 7 de setembro, unidos 
para gritar, 
No Grito dos Excluídos, vamos 
votar pra lutar,
Por igualdade e justiça,
Também aqui no Amapá

Recebemos aqui no Laguinho, 
Toda a sociedade,
Que pede às autoridades,
Respeito e honestidade

Onde estão nossos direitos,
É preciso respeitar,
A todos garantir vida,
Em primeiro lugar!

(Versos do Marabaixo, criados 
pelo grupo da Infância Missio-
nária da Paróquia – Macapá/
AP)

PArÁ

Belém: Dia 07/09, a con-
centração foi em frente ao CAN 
em Nazaré, na abertura houve 
uma celebração inter-religiosa, 
depois um ato que contou com 
a presença de cerca 300 pes-
soas e várias entidades e mo-
vimentos sociais. Saíram em 
caminhada pelas ruas da cida-
de, realizando 3 paradas, a 1ª 
em frente à uma secretaria da 
Prefeitura onde os moradores 
atingidos pelo Portal da Ama-
zônia denunciaram os abusos 
que vêm sofrendo com a im-
posição do projeto turístico no 
bairro de Jurunas; a 2ª foi em 
frente às organizações Rômu-

lo Maiorana, filiada da Rede 
Globo, onde os participantes 
repudiaram o posicionamen-
to dos meios de comunicação 
de massa que defendem em 
seus programas pseudo-jorna-
lísticos os interesses de quem 
paga mais e tratam diariamen-
te os movimentos sociais como 
criminosos. A 3ª parada lem-
brou a questão da terra abor-
dada pelo Plebiscito, em frente 
à Federação de Agricultura e 
Pecuária do Estado, os mani-
festantes gritaram em solida-
riedade ao MST que no último 
3/9 perdeu um dos integran-
tes vitimado numa embosca-
da, José Soares.  Ao final da 
caminhada chegaram na  Pra-
ça da República, onde houve 
apresentação do Grupo de Te-
atro do Instituto Universidade 
Popular que contou a saga da 
expulsão das famílias campo-
nesas pelos grileiros de terra, 
apontando que a campanha 
pelo limite da propriedade de 
terra é uma estratégia de luta 
popular pela reforma agrária e 
soberania alimentar.

Marabá: Foram realizadas 
duas atividades do Grito, uma 
no dia 05/09, na Praça da Li-
berdade e a outra no 07/09, na 
Praça Duque de Caxias, onde os 
manifestantes saíram em cami-
nhadas pelas ruas da cidade.

santarém: Aconteceram 
dois gritos. Um no dia 04/09, 
os participantes concentraram-
se na Praça da Matriz, saindo 

em caminhada pelas ruas da 
cidade, quando alguns gritos 
ecoaram “Não às barragens no 
Tapajós!”; “Não a Belo Mons-
tro!”; “Tapajós vivo pra sem-
pre”. Outros gritos foram contra 
o impacto das Hidrelétricas na 
Amazônia; a presença ilegal da 
Cargill ; a situação da educa-
ção pública; a exclusão viven-
ciada por milhares de jovens e 
trabalhadores; os problemas 
de falta de água e saneamento 
básico; a falta de assistência às 
famílias que moram no campo; 
conflitos por terra; invasão de 
multinacionais na região; além 
de questionamentos sobre de-
cisões e falhas do poder judici-
ário e dos governos; pela Éti-
ca na política e nas eleições: 
a campanha “Ficha Limpa” e 
pelo Plebiscito Popular pelo li-
mite da propriedade da terra. 
O ato se encerrou  na Praça da 
Bandeira, com várias apresen-
tações de músicos da região, 
de grupos de teatro popular e 
de carimbó.  No dia 05/09, o 
bloco do Grito entrou no desfi-
le das escolas públicas do Es-
tado, tentando conscientizar 
os estudantes de que eles não 
eram obrigados a desfilar nem 
marcharem. Os manifestantes 
gritavam: “quem marcha é sol-
dado e quem desfila é modelo, 
deixem de ser cabeças de pa-
pel e junte-se a nós!” 

O Grito aconteceu também 
nas cidades de Afuá, Eldorado 
dos Carajás, Jacundá, Óbidos, 
Castanhal, entre outras comu-
nidades.

rONdÔNiA

Porto Velho: Em 07/09, 
foi realizada a Celebração do 
Grito na Comunidade Nossa 
Senhora da Conceição. 

O Grito ecoou também nas 
cidades de Ji-Paraná, Jaru, 
Santa Luzia do Oeste, Arique-
mes, Guajará Mirim, Corum-
biara e em Cacoal, onde a ju-
ventude mais uma vez saiu às 
ruas para realizar o Grito por 
direitos, contra a corrupção e 
a favor da Ficha Limpa.

rOrAiMA

Boa Vista: Dia 07/09, a 
concentração foi em frente 
à Feira do Produtor, o Grito 
aconteceu com a participação 
dos movimentos sociais, po-
pulares, sindicais e eclesiais. 
Durante a caminhada houve 
votação do Plebiscito Popular 
pelo limite da propriedade da 
terra. Gritaram por uma eco-
nomia solidária e a serviço da 
vida; pelos direitos sociais, 
civis, políticos, econômicos e 
culturais, pela delimitação da 
posse da terra e outras situ-
ações. O Grito é a expressão 
de uma visão diferente da re-
alidade, e de pessoas que não 
acreditam que o amor à “pátria 
amada” possa ser reduzido, a 
palanques, desfiles bélicos, de 
corporações policiais, envolvi-
do num aparato de guerra que 
ostenta poderio, violência e 
dominação.  O ato foi encerra-
do em frente à Praça do Centro 
Cívico, ao som de gritos pela 
Lei Ficha Limpa, Democracia e 
luta contra a corrupção e a im-
punidade no País; Em nossas 
mãos a mudança. 

tOCANtis

Araguaina: O Grito dos 
Excluídos aconteceu no dia 
07/09.

Palmas: A Casa 8 de Mar-
ço e o Movimento de mulheres 
juntamente com outras organi-
zações que compõem a coorde-
nação do plebiscito e do Grito 
realizaram ações do Plebiscito 
sobre o Limite da propriedade 
da terra e o Grito, durante a 
semana de 1 a 7/09. 

Santarém/PA
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Montes Claros/MG 

ecos do sudeste
esPÍritO sANtO

Vitória: Em 07/09, concen-
tração do Grito foi no Sambão 
do Povo, na Grande Santo An-
tonio, seguida de caminhada do 
Parque Tancredo Neves em dire-
ção ao Palácio Anchieta, sede do 
governo do Estado. No trajeto 
os manifestantes gritaram pelo 
limite da propriedade da terra, 
com faixas e cartazes com de-
núncias de torturas, esquarteja-
mentos e tratamento degradante 
dentro dos presídios capixabas. 
As  mulheres com caixões na 
mão; na ala da juventude uma 
faixa de cerca 200m com os no-
mes dos jovens assassinados 
nas comunidades. Nas escada-
rias do Palácio do Governo pe-
diram o fim do extermínio da 
juventude negra. Ao final houve 
um ato público pedindo respeito 
aos direitos individuais e denun-
ciando os abusos e os políticos 
oportunistas que distribuíam 
santinhos durante o evento. Na 
caminhada, todos puderam par-
ticipar do Plebiscito do limite da 
propriedade da terra. A comu-
nidade LGTB participou levando 
cor e brilho ao ato.

Os ecos do Grito chegaram  
também em Linhares, Nova 
Venécia, Vila Velha, são Ga-
briel da Palha, Cachoeiro de 
itapemirim, são Mateus, Vila 
Valério e outras. 

MiNAs GerAis:

Belo Horizonte: Em 07/09, 
a concentração começou na Pra-
ça da Assembléia Legislativa, de 
onde os participantes saíram 
em caminhada, cantando o Hino 
Nacional e ecoando os gritos da 
região até à Praça Sete, onde 
ocuparam o Pirulito, que é o 
monumento obelisco que marca 
o centro geográfico da cidade, 
denunciando o descumprimen-
to dos direitos estabelecidos 
pela Constituição e reivindican-

do mais justiça e igualdade para 
a sociedade e reforma agrária. 
Durante a manifestação foram 
colhidas assinaturas e votos 
pelo limite de propriedade da 
terra. “A Sociedade precisa de 
exercícios educativos e solidá-
rios como o Grito e o Plebiscito” 
(Dom Walmor O. Azevedo)

 
Betim: A cidade realizou o 

Grito pela segunda vez. Reuni-
ram-se na Praça do Senai, per-
correram a Avenida Amazonas, 
Avenida Governador Valadares e 

concentração final foi em Frente 
à Igreja São Francisco, onde as 
pessoas se reúnem para defen-
der seus direitos e denunciar os 
abusos contra a população. Nes-
te ano o Grito teve ênfase na 
questão do limite de terra, com 
o plebiscito popular.

Campo do Meio: Em 07/09, 
aconteceu o Grito com a parti-
cipação  de oito municípios da 
região sul de Minas, com mais 
de 700 pessoas que saíram em 
marcha pelas principais ruas da 

cidade, com cartazes elabora-
dos por estudantes do ensino 
fundamental. Ornamentaram os 
espaços e retrataram o lema do 
Grito. Durante a manifestação o 
Plebiscito Popular pelo Limite da 
Propriedade recebeu destaque 
com palavras de ordem exigin-
do a desapropriação da área da 
antiga Usina Ariadinópolis, ocu-
pada hoje por 300 famílias. Área 
de 4.000 hectares, cujo antigo 
dono deve mais de R$200 bi-
lhões à União.

Caxambu: De 1 a 7/09 foi 
realizada a Semana Nacional da 
Ação Católica, com a divulga-
ção da Carta Pastoral publica-
da por Dom Inocêncio Engelke 
em 1950, sendo esta a primeira 
manifestação pública da Igreja 
Católica sobre a questão da ter-
ra, chamando a atenção para a 
necessidade de implementação 
da reforma agrária como instru-
mento de diminuição das desi-
gualdades e injustiças sociais do 
pais.  

Congonhas: Em 07/09, 
cerca de 2.000 pessoas parti-
ciparam das atividades do Gri-
to, concentraram-se na Praça 
da Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição onde realizaram uma 
missa e saíram em caminhada, 
terminando com um só grito pela 
vida, pelos direitos humanos e 
por terra para todos, e com a re-
alização do Plebiscito pelo limite 
da terra.

ipatinga: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, com a concentra-
ção na Gamileira seguida de ca-
minhada até o centro da cidade. 
Os manifestantes gritaram pela 
educação pelos direitos da  ju-
ventude, por inclusão social e 
por reforma agrária, e participa-
ram do plebiscito popular.

itabira: Em 07/09 houve a 
concentração do Grito em frente 

Vitória/ES
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Rio de Janeiro/RJ
à Igreja São João Batista, com 
apresentações culturais seguidas 
de passeata cívica, celebração e 
ato público. De 28/08 a 06/09, 
aconteceu o Fórum Social  Itabi-
rano e o Plebiscito pelo Limite da 
Propriedade da Terra, que mobi-
lizou muitas pessoas das pasto-
rais e movimentos sociais para 
coleta de votos.

Juiz de Fora: A marcha do 
Grito pelas ruas da cidade acon-
teceu no dia 07/09. A população 
levou seus gritos: “Povo Organi-
zado não é enganado; O preço da 
Luz é um roubo, tira a comida do 
povo; Moradia, ocupar e resistir 
para morar; Moradia digna, direi-
to de todos e dever do Estado”.

 Montes Claros: Em 07/09, 
a concentração da 17ª edição do 
Grito na cidade se deu na Praça 
da Catedral, onde houve a cele-
bração ecumênica presidida por 
Dom José Alberto Moura, segui-
da de caminhada pelas ruas com 
faixas e cartazes de protestos, 
reivindicando por saúde, direito 
das crianças e adolescentes, de-
nunciando a situação degradante 
vivida pelos 400 mil habitantes 
do município. O bloco do Grito 
desfilou numa avenida parale-
la ao desfile oficial, simbolizan-
do a contramão da história para 
serem atendidos e compreendi-
dos, assim como o mestre Jesus 
Cristo. Como a prefeitura está 
denunciada por conta de funcio-
nários fantasmas, os jovens es-
tudantes se vestiram de fantas-
mas, para protestar de maneira 
criativa e alegre. Outro ponto 
alto foi que quando o bloco dos 
Excluídos passou na avenida ao 
lado, o povo que assistia o desfi-
le oficial voltou-se todo para ver 
e aplaudir os manifestantes.

salinas: No dia 04/09, pela 
manhã, foi realizada a Plenária 
de formação sobre o Plebiscito, 
a realidade das mineradoras na 
região e em seguida aconteceu 
o Grito pelas ruas centrais da ci-
dade encerrando-se no mercado 
central.

são João del rei: Em 
07/09, realizou-se o Grito pa-
ralelo ao desfile oficial, com de-
núncias sobre a superlotação 
da cadeia pública; reivindica-
ção ao direito à terra, à reforma 
agrária; melhor atendimento às 
gestantes feita pela Pastoral da 
Criança; reforma sindical e tra-
balhista; acabar com o desres-
peito da perícia médica da cida-
de com os trabalhadores; contra 
os cartéis da saúde. 

O Grito ecoou também nas 
cidades de Araçuaí, salto da 
divisa, Cambuquira, Formi-
ga, Governador Valadares, 
Coronel Fabriciano, Januária, 
são João do Manhuaçu, João 
Monlevade, Leopoldina, Mu-
tum, Piuhmi, riacho dos Ma-
chados, ribeirão das Neves, 
Uberlândia, Teófilo Otoni, 
Venda Nova, Vazante, Unai, 
Corinto, Uberaba, Baependi, 
Curvelo, Caratinga, entre ou-
tras comunidades.

riO de JANeirO

rio de Janeiro: No dia 
07/09, os participantes do Gri-
to concentraram-se na Av. Pre-
sidente Vargas, saíram em ca-
minhada escoltados pela Polícia 
Militar e do Exército, gritando 
contra a criminalização da po-
breza, contra as remoções for-
çadas nas comunidades cario-
cas, repúdio à ação policial em 
comunidades, o direito à saúde, 

educação, moradia digna e pelo 
limite da propriedade da terra; 
defesa das ocupações urbanas, 
moradia digna, saneamento e 
por uma reforma urbana. O ato 
encerrou-se na Praça XI/Monu-
mento à Zumbi dos Palmares, 
com a apresentação dos Filhos 
de Ghandi, Charanga Musical do 
Quilombo da Pedra do Sal e Co-
letivo da Maré com o bloco “Se 
benze que dá”. 

Campos dos Goitacazes: 
Realizaram o Pré-Grito, com a 
participação de 450 pessoas no 
Seminário Regional sobre Limite 
da propriedade e Trabalho Escra-
vo e como gesto concreto 120 
urnas foram assumidas por pes-
soas, entidades e comunidades.

Macaé: De 1 a 7/09, foi rea-
lizado o Plebiscito Popular sobre 
o limite da Propriedade da Terra 
e no dia 07/09 encerraram a se-
mana da pátria com a realização 
do Grito.

Volta redonda: No dia 
07/09, foram realizaram várias 
atividades na Praça da Prefeitu-
ra, com uma banca cívico-ética, 
local onde ocorre o desfile mili-
tar e houve também coleta para 
o abaixo assinado pelo Limite da 
Terra. Algumas pessoas da Dio-
cese de Barra do Pirai/Volta Re-
donda se somaram ao Grito em 
Aparecida/SP.

O Grito ecoou ainda nas cida-

des de Nova Friburgo, Niterói, 
rio das Flores e várias cara-
vanas do estado foram até 
Aparecida, onde participaram 
da 23ª Romaria dos Trabalhado-
res e do Grito dos Excluídos, jun-
to ao Santuário. 

sÃO PAULO

sÃO PAULO: Na capital 
paulista acontecem pelo menos 
dois Gritos no dia 07/09: um 
que está na  3ª edição, que con-
centrou os participantes na Pra-
ça Princesa Isabel, saindo em 
marcha até o Anhembi, gritan-
do pelas condições de moradia 
na região central da cidade. O 
outro, na 13ª edição, iniciou-se 
com a Celebração na Catedral 
da Sé, mas que em virtude da 
chuva teve a caminhada até o 
Ipiranga cancelada. O ato acon-
teceu nas escadarias da Cate-
dral, reivindicando mais atenção 
dos governos federal, estadual e 
municipal para os vários proble-
mas da população e o estabele-
cimento de um limite de tama-
nho para as propriedades rurais, 
e encerrou-se com apresentação 
de um cordel sobre o Grito e a 
importância para a democracia 
do país. A Juventude Francisca-
na estendeu um grande painel 
nas escadarias da catedral com 
a inscrição: “Chega de violência 
e extermínio de jovens”.

A 13ª Romaria a Pé, em São 
Paulo, saiu no dia 06/09, do Jar-
dim Damasceno, região Brasi-
lândia, passando por cinco CEBs. 
Chegaram à noite na Casa de 
Oração do Povo de Rua e junto 
aos moradores em Situação de 
Rua participaram da celebração 
e partilharam o jantar e a per-
noite. No dia 07/09 se uniram à 
Celebração do Grito na Catedral 
da Sé.

Aparecida: Em 07/09, a 
concentração dos romeiros foi 
no Porto Itaguaçú, de onde os 
participantes saíram em cami-
nhada de 2 km até a Basílica, 
onde aconteceu o momento do 
Grito. Com a chegada da ima-
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Aparecida/SPgem de Nossa Senhora e uma 
benção aos romeiros, os pre-
sentes foram motivados a dar 
gritos por moradia, saúde, edu-
cação, melhores condições de 
vida. Havia um microfone aber-
to no meio do povo, pelo qual 
os participantes manifestaram 
seus gritos. Uma apresentação 
teatral refletiu sobre a ausên-
cia de direitos, e a corrupção. 
Por fim, como gesto concreto 
foi realizado o Plebiscito Popu-
lar quando votaram um repre-
sentante de MG, SP, ES, RJ, e 
ainda o voto símbolo Dom La-
dislau, presidente da CPT. O ato 
encerrou-se com o Hino Nacio-
nal e a bandeira do Brasil que 
passou de mão em mão, simbo-
lizando a união dos excluídos. 
As atividades terminaram com 
a Celebração da 23ª Romaria, 
na Basílica.

Americana: O Grito acon-
teceu no dia 07/09 debaixo de 
chuva, com faixas, cartazes, 
guarda chuva, os manifestan-
tes saíram em caminhada pelas 
ruas da cidade. Uma faixa dizia: 
“Nós devemos ser a mudança 
que queremos no mundo”. No 
Grito de Americana participa-
ram também grupos da região 
Sul da Diocese de Limeira. 
Houve grande participação da 
juventude.

Baixada santista: Em 
07/09, o Grito foi realizado nas 
44 paróquias da Diocese com 
celebrações, seminários, entre 
outras atividades. Neste ano 
uma das preocupações do Grito 
foi  voltar-se para as comuni-
dades.

Bauru: Em 04/09 o Grito, 
aconteceu na Praça Rui Barbo-
sa, na abertura houve apresen-
tação da história do Grito, com 
grupos de dança, teatro e mú-
sica.

Campinas: Houve no dia 
02/09 o pré-Grito na zona do 
bairro Jardim Itatinga, marcha 
em defesa dos direitos do povo 
em situação de exploração se-

xual: crianças, adolescentes e 
mulheres. No dia 07/09, apesar 
da chuva, os participantes do 
Grito concentraram-se no Lar-
go Pará, os blocos das  crian-
ças, pessoas  com deficiência, 
idosos, entidades  e pastorais  
tomaram a avenida logo após a 
última escola entrar no desfile 
oficial. Dentre as bandeiras dos 
direitos defendidas: “Os mortos 
e desaparecidos da Ditadura Mi-
litar aguardam Justiça” e a rei-
vindicação da Praça Frei Tito.

Cananéia: Em 06/09, reali-
zou-se o pré-Grito no Centro de 
Eventos, onde foram apresen-
tadas propostas nas áreas da 
juventude, chamando atenção 
à Campanha “Chega de Violên-
cia e Extermínio dos jovens”; 
na Educação pediu-se seguran-
ça aos alunos na entrada e saí-

da das escolas e transporte aos 
alunos da área rural; na Saúde 
reivindicou-se o cumprimento 
da Constituição Federal e a apli-
cação da Lei Orgânica da Saúde 
que prevê alimentação, mora-
dia, saneamento básico, meio 
ambiente, trabalho, renda, edu-
cação, transporte, lazer e acesso 
aos bens e serviços essenciais e 
ainda apresentação da carta fa-
lando das necessidades da co-
munidade local.  No dia 07/09, 
os participantes somaram-se ao 
Grito em Sete Barras. 

Franca: Em 07/09, os ma-
nifestantes do Grito saíram em 
caminhada pelas ruas da cida-
de e encerraram a atividade 
com uma missa na Catedral de 
Nossa Senhora da Conceição, 
presidida por Dom Pedro Luiz 
Stringhini. Teve boa participa-

ção das pastorais sociais e mo-
vimentos, houve também urnas 
para a coleta de votos do ple-
biscito popular.

são Carlos: Houve duas 
atividades. No dia 07/09, foi 
celebrada uma Missa na Cate-
dral de São Dimas; em 11/09, a 
concentração para o Grito foi na 
Praça Santa Cruz, seguida de 
caminhada até a Praça na fren-
te do mercado. Os participantes 
gritaram: “Economia Solidária 
como uma política de Estado é 
direito do Trabalhador!”; “So-
mos pela redução de jornada, 
sem redução salarial, 40 horas 
já!”; “em defesa do SUS públi-
co, gratuito e de qualidade!”; 
“por uma política que pense e 
inclua a juventude!”; “Contra o 
preconceito e a favor da resso-
cialização do egresso na socie-
dade, diminuindo a criminalida-
de!” e por Reforma Agrária.

são José dos Campos: Em 
07/09, concentração do Grito 
foi na Praça Padre João/Igreja 
Matriz, de onde saíram em  ca-
minhada pelas ruas da cidade, 
com trio elétrico e encerraram 
com uma Missa na Catedral de 
São Dimas, Praça Mons. Ascâ-
nio Brandão.

sete Barras: Em 07/09, a 
Diocese de Registro realizou o 
Grito na cidade de Sete Barras, 
em favor dos direitos e de um 
projeto popular. Os manifestan-
tes saíram em caminhada da 
ponte até a Igreja Matriz, onde 
terminaram com celebração e 
almoço solidário. Representan-
tes do Fórum regional recolhe-
ram assinaturas para uma lei 
sobre política nacional de eco-
nomia solidária.

O Grito aconteceu também 
nas cidades de Amparo, Be-
bedouro, Cosmópolis, Gua-
rujá, iacri, Lins, Presidente 
Prudente, ribeirão Preto, 
santa Bárbara do Oeste, sal-
to, são José do rio Preto, 
sorocaba, Limeira, Araras, 
Promissão e muitas outras 
comunidades. 

São Paulo/SP
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dePOiMeNtOs
Após participarmos do 16º Grito dos Excluídos, 
um momento de reivindicação por direitos que 
nos são negados - mas também um momento de 
reafirmar nossa esperança de que mais pessoas 
se conscientizem de que não podemos cruzar 
nossos braços - é preciso fazer acontecer a mu-
dança nos pequenos gestos e atitudes. O Grito 
nos reanima, revigora nossas forças para con-
tinuar a caminhada na busca de um mundo mais 
justo”. 

(Graça Ferreira -  Carpina/PE)

“Realizar o Grito na cidade de Montes Claros/
MG, bem como incentivar a realização em ou-
tros municípios de nossa região é um desafio 
e, ao mesmo tempo, uma dádiva, ou tempo de 
graça. Desafio porque a conjuntura política re-
gional revela traços de uma tradição coronelista 
muito arraigada, que torna comum uma prática 
política baseada na troca de favores, na corrup-
ção, no abuso de poder e no desvio do dinheiro 
público. A biodiversidade presente nos sistemas 
culturais de produção, tradicionais e agroecoló-
gicos, encontra-se sob ameaça pela expansão do 
agronegócio, do monocultivo do eucalipto e da 
criação do gado bovino que pretende atingir to-
dos os rincões do sertão norte mineiro. As águas 
estão sendo represadas ou sendo utilizadas in-
tensivamente pela irrigação, contaminando, 
secando rios e nascentes e expulsando milhares 
de famílias de camponeses. Êxodo rural, exter-
mínio de jovens, ausência de políticas públicas, 
déficit habitacional muito grande, violência sexu-
al, tráfico de drogas e exploração de menores é 
uma realidade presente aqui no segundo maior 
entroncamento rodoviário do País. Levar para as 
ruas estes gritos por si só são um desafio, mas 
também uma graça.” 

(Sônia Gomes de Oliveira -  Montes Claros/MG)

“
Macapá/AP

Parelhas/RN
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“É o grito
Não é gemido não
Não é simples passeata
É Momento de reflexão
É o grito pela terra
É o grito da criança
Sem saúde e educação
É o grito do carrinheiro
Catando papel no chão
Andando de casa em casa
Reciclando, transformando mudança essa nação
Cuidando da natureza
Buscando a união
É o grito da mulher 
Contra a exploração
É o grito do negro
Contra a discriminação
É o grito do professor
Que quer ser valorizado em sua profissão
É o grito dos garis
E empregadas domésticas
É busca é profecia e muita manifestação”

(Trecho poema extraído http://negrafo-s9gomesgmailcom.
blogspot.com/2010/09/grito-dos-excluidos_10.html), utili-
zado no Grito de Curitiba/PR)

9Grito dos/as Excluídos/as

MeNtOs
“Foi muito bonito e impressionante. Pes-
soalmente pude fazer a ponte entre o pri-
meiro Grito e o Grito deste ano, me encon-
trando lá na Amazônia. Pois 15 anos atrás, 
quando surgiu a idéia de fazermos o “Grito 
dos Excluídos”,  naquela época já havia o 
“Grito da Amazônia”, e foi este “Grito da 
Amazônia”  que propiciou a inspiração de 
fazermos, por que não, o Grito dos Excluí-
dos. Me dei conta melhor de como agora o 
Grito dos Excluídos se tornou a expressão 
de todos os gritos que nosso povo sente 
a necessidade de fazer! O Grito se tornou 
uma plataforma política de inestimável 
valor para o exercício da cidadania”.  
(Dom Demétrio Valentini – Bispo de Jales/SP) 

“É difícil identificar os gritos, porque 
surgem dos cantos, das periferias, das 
profundezas, de lá onde não se costuma 
olhar muitas vezes, ou abafado para não 
atrapalhar belos discursos. O incômodo 
que causa é porque quando se concentram 
gritos anônimos passam a se multiplicar, 
provocam ecos. Em Cuiabá/MT, há mais de 
uma década chamamos a semana de 1 a 7 
de setembro de semana da cidadania, com 
o chamado chá com pão, em praça pública. 
O Grito como espaço de denúncia também 
possibilita percebermos a necessidade de 
cobrarmos direitos e a construção de políti-
cas públicas que dêem respostas aos direi-
tos negados”. 

(Inácio Werner –  Cuiabá/MT)

“
Sinop/MT

Mossoró/RN
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Durante o percurso havia urnas 
para a coleta de votos do plebis-
cito popular. 

O Grito também ecoou em 
Delmiro Gouveia, Arapiraca, Pal-
meira dos Índios, Messias, entre 
outras cidades.

BAHiA

salvador: Em 07/09, o Grito 
dos Excluídos reuniu milhares de 
pessoas, a concentração foi no 
Garcia, de onde os participan-
tes saíram em caminhada logo 
após o desfile oficial. De Campo 
Grande até a Praça Castro Al-
ves, o Grito dos Excluídos pas-
sou pela avenida animado por 
um trio elétrico, também havia 
urnas para as pessoas votarem 
no plebiscito popular. Entre os 
grupos participantes estavam a 
Associação Baiana de Cegos e 
um grupo de radiologistas que 
cobravam convocação de con-
curso público.

Cipó: No dia 07/09, a popu-
lação foi para as ruas para co-
memorar o Grito. O grupo do 
MST do assentamento Mocó 
participou pela primeira vez no 
ato, gritaram pela agricultura 
familiar e contra a concentra-
ção de terra, os agrotóxicos, às 
queimadas e à compra de votos 
e pelo apoio à cooperativa dos 

produtores de caju da região.

itapetinga: Com ativa parti-
cipação do povo, o Grito foi rea-
lizado no dia 07/09, com o apoio 
da rádio comunitária que veicu-
lou um programa diário durante 
os oito dias que antecederam a 
manifestação, bem como foram 
distribuídos os boletins informa-
tivos nas celebrações das comu-
nidades.

Jequié: Em 07/09, os par-
ticipantes do grito saíram em 
caminhada na Av. Rio Branco, 
ponto de saída do desfile oficial, 
protestaram contra os sinais de 
exclusão, o aborto, e a violência 
que atinge a juventude, canta-
ram o Hino Nacional e prosse-
guiram até a Praça Ruy Barbosa 
para a realização do Plebiscito e 
assinatura do abaixo assinado. 
“Onde estão nossos direitos? 
Marchamos contra a violência, 
na luta pelos direitos sociais.”, 
dizia uma das faixas.

Mundo Novo: No dia 07/09 
aconteceu o Grito na Paróquia 
de Jequitibá, o grito das crian-
ças, jovens e do povo. Foi distri-
buído material que falava sobre 
a realidade do dia a dia. O ponto 
alto foi o Plebiscito e o abaixo 
assinado pelo Limite da Proprie-
dade da Terra. Trabalhamos o 

material do Grito na paróquia e 
nas escolas, isso foi muito bom 
porque fizemos cartazes para 
apresentar no dia do Grito.

Porto seguro: No dia da in-
dependência a passeata do Gri-
to dos Excluídos saiu às ruas em 
protesto contra o descaso da 
prefeitura com a educação pú-
blica. Professores e estudantes 
empunhando faixas e cartazes 
cobraram reajuste salarial, me-
lhoria das condições de trabalho 
e reforma das escolas “Hoje, em 
Porto Seguro, existem escolas 
funcionando em casas alugadas 
e lava-jato, só não vê quem não 
quer”. 

ribeira do Amparo: Em 
07/09, os manifestantes grita-
ram, mesmo debaixo da chuva, 
o povo não desistiu de gritar e 
apitar, pela agricultura familiar e 
contra a concentração de terra, 
contra o uso de agrotóxicos, às 
queimadas e à compra de votos. 
Em Ribeira também se destacou 
a participação de representan-
tes do assentamento Mocó do 
MST, pela primeira vez.

O Grito ecoou ainda em Ubai-
taba, Piraí do Norte, reti-
rolândia,  Bom Jesus da Lapa, 
Alcobaça, Camaçari, santo 
Amaro, Guanambi, Feira de 
santana, Vitória da Conquis-
ta, Medeiros Neto, itabuna, 
Alagoinhas, Barro Alto, Ja-
cobina, Senhor do Bonfim, 
Ourolândia,Pindobaçu, ruy 
Barbosa, Guajeru,  entre ou-
tras cidades.

CeArÁ

Fortaleza: O Grito aconteceu 
no dia 06/09, e teve dois focos: 
vida e direitos e a realização do 
plebiscito. A concentração foi no 
Passeio Público seguida de ca-
minhada com 3.000 pessoas pe-
las ruas da cidade, até à Praça 
do Rosário/Praça dos Mártires, 
com um momento por justiça 
ao povo negro, historicamente 
excluído da sociedade brasilei-
ra. O Comitê da Trilha trabalhou 
a “Questão da Remoção das fa-

RIBEIRA DO AMPARO/BAALAGOAs

Maceió: A Arquidiocese de 
Maceió realizou a 2ª Semana 
Social Zilda Arns, de 1 a 7/09, 
encerrada com a realização do 
Grito na cidade de Murici, esco-
lhida para o ato porque foi um 
dos municípios mais atingidos 
pelas enchentes.

Murici: Em 07/09, o Grito 
aconteceu pela primeira vez. Os 
participantes concentraram-se 
na rodoviária e em caminhada 
passaram na área onde as fa-
mílias atingidas pelas enchentes 
foram alojadas pela defesa civil. 
De lá percorreram várias ruas 
até o centro na Praça Padre Cí-
cero, onde aconteceu o encerra-
mento. Refletiram sobre a con-
tradição entre o chamado grito 
da independência e a situação 
de exclusão social; exigiram das 
autoridades a reconstrução ime-
diata das cidades devastadas 
pelas cheias e a construção de 
casas decentes, dentro do pro-
jeto de habitação popular, com 
abastecimento de água, sanea-
mento, eletricidade, serviços de 
saúde, educação e assistência 
social. “Esse povo ainda está 
escravo, porque não tem o que 
fazer, não podem plantar e está 
sem suas casas”.

União dos Palmares: Após 
quatro anos, com animação e 
incentivo da Jufra, PJMP e diver-
sas organizações e movimentos 
sociais, no dia 07/09, o Grito foi 
retomado na cidade. Os mani-
festantes concentraram-se em 
frente ao ginásio de esportes, 
saindo em caminhada pelas 
principais ruas, com apitos, fai-
xas, nariz de palhaço, bandei-
ras. Desabrigados batiam em 
suas panelas vazias, cantando 
“Nosso direitos vêm, nosso di-
reitos vêm, se não vem nossos 
direitos o Brasil perdem tam-
bém”. O ato encerrou-se com 
uma missa na igreja matriz de 
Santa Maria Madalena. O Grito 
que estava adormecido ecoou 
nas ruas, terra de Zumbi dos 
Palmares, terra da liberdade. 

ecos do nordeste
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mílias por causa da Copa 2014”. 
O encerramento foi na Praça do 
Ferreira, com distribuição de 
pães. Faixas: “Reforma urbana 
com moradia digna. Minha casa 
minha vida, já!”, “Lutar não é 
crime”.

No dia 03/09, as mulheres 
realizaram manifestação em 
frente à Secretaria de Seguran-
ça Pública na defesa do cumpri-
mento da Lei Maria da Penha, 
para denunciar a polícia que não 
cumpre a lei, com a participa-
ção de vários movimentos que 
lutam em defesa da mulher. 

Aracati: Em 07/09, no litoral 
leste do Estado, a concentração 
do Grito foi na Praça Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, de 
onde saíram em marcha com di-
versas paradas percorrendo as 
ruas da cidade. Durante o tra-
jeto falaram sobre o sentido do 
Grito, as questões do agronegó-
cio, meio ambiente e carcinicul-
tura, eólicas e turismo irrespon-
sável e regularização fundiária 
das famílias desapropriadas, 
bem como da necessidade de 
construção da nova ponte sobre 
o Rio Jaguaribe. 

Assaré: O Grito aconteceu 
no dia 07/09 com a Festa da Pa-
droeira Nossa Senhora das Do-
res,  os manifestantes saíram 
em cavalgada da igreja matriz, 
percorreram cerca de 20 km até 
a Serra de Santana, onde houve 
a celebração em frente à casa 
do poeta Patativa do Assaré. A 
celebração teve início com uma 
leitura do Poema sobre a refor-
ma agrária, lembrando que  que 
Patativa deu o grito de protes-
to contra as injustiças sociais 
e concentração de terra e que 
este grito foi ouvido em todo o 
Brasil. 

Aurora: Em 07/09, a con-
centração do Grito foi na Pra-
ça Santos Dumont, onde houve 
um show de poesia popular com 
apresentação dos repentistas 
Cícero Cosme e Vicente Bié, em 
seguida uma cavalgada com ca-
valeiros aurorenses. Os partici-
pantes seguiram em caminhada 
em direção à Igreja matriz, onde 
as apresentações entraram pela 
noite com as bandas os coyotes 
(Aurora) e Dom Rasta (Crato), 

além dos jovens capoeiristas do 
movimento resistência negra 
da cidade de Granjeiro. A par-
ticipação da PJ, STR, MST, PMA, 
secretarias de ação social e da 
cultura foi importante no Grito.

Canindé: No dia 07/09 os 
participantes do Grito iniciaram 
o desfile cívico na Avenida Joa-
quim Magalhães, dentre as fai-
xas constava “Impeachment do 
Prefeito Claudio Pessoa”, apre-
sentada ao passarem pelo pa-
lanque das autoridades.

Crato: Em 07/09, o bloco do 
Grito encerrou o desfile oficial. 
Na pauta de reivindicações esta-
vam o asfaltamento da estrada 
Crato-Santa Fé e o pagamento 
do seguro safra aos trabalhado-
res rurais que perderam o plan-
tio, em conseqüência da seca. 

iguatú: O Grito aconteceu 
no dia 11/09 e envolveu 11 
municípios que fazem parte da 
Diocese de Iguatú, milhares de 
pessoas saíram em caminhada 
pelas ruas 21 de abril, Av. José 
Montenegro, Prof. João Coelho e 
finalizando na Praça da Matriz. 
Ao longo da manifestação soli-
citaram políticas públicas em fa-
vor dos trabalhadores do campo 
e da cidade e denunciaram que 
a água para o consumo dos mo-
radores de Icó, além de Cedro 
e Quixelô, é retirada dos rios 
poluídos. Os moradores de Orós 
denunciaram também a falta de 
segurança pública em bairros da 
periferia e o aumento do consu-
mo de drogas entre jovens. E os 

catadores de lixo de Iguatú, so-
licitaram apoio à administração 
municipal.

O bispo da Diocese de Igua-
tú, Dom João Costa, afirmou 
que o Grito “é uma invenção do 
próprio Deus, que viu o clamor 
do povo de Israel e libertou-o do 
cativeiro do Egito”. Para ele, a 
igreja precisa agir semelhante 
a Deus, “ouvindo e ampliando o 
grito do mais fraco, sem direito, 
sem acesso a saúde”.

independência: Em 07/09, 
os alunos da Escola Coração de 
Maria participaram da marcha 
do Grito.

Juazeiro do Norte: O Grito 
aconteceu no dia 07/09, junto 
com a festa da padroeira Nossa 
Senhora das Dores, romeiros, 
cangaceiros fizeram homenagem 
ao Padre Cícero e o centenário 
da cidade.  Os participantes do 
Grito ganharam espaço no des-
file da independência para pro-
testarem por melhores salários, 
recuperação de estradas, redu-
ção de jornada de trabalho.

Limoeiro: Em 07/09, o bloco 
do Grito desfilou após o desfile 
militar.

Orós: O Grito foi realizado no 
dia 13/08, na abertura da Festa 
da Padroeira da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
com a presença 1.700 pessoas, 
que participaram de uma grande 
passeata que marcou o encerra-
mento das reflexões da Semana 
da Família. Os gritos durante a 

caminhada traziam à tona o so-
frimento das famílias frente às 
injustiças sociais: desemprego e 
pobreza – moradores da barra-
gem; violência contra a mulher 
– moradores do Centro da Cida-
de; Exploração sexual de crian-
ças e adolescentes – moradores 
do bairro São Geraldo; Melhoria 
na Saúde Pública – moradores 
do loteamento do sol; contra o 
tráfico e uso de drogas – mo-
radores do Alto dos Custódios; 
Segurança Pública – moradores 
do bairro de São José; educação 
para valores éticos – moradores 
da COHAB e Mutirões.   

Quixeramobim: Em 07/09, 
o bloco do Grito encerrou o des-
file oficial, com a participação 
de trabalhadores rurais.

sobral: No dia da indepen-
dência, bloco do Grito participou 
do desfile oficial com integran-
tes das pastorais sociais e paró-
quias etc.

tianguá: Na Serra da Ibia-
paba, em 07/09, as pastorais 
sociais, sindicatos e organiza-
ções populares se concentraram 
em frente à Catedral Senhora 
Sant´Ana e  saíram em cami-
nhada na contramão, como pro-
posta alternativa. Com faixas 
nas mãos expressaram os sen-
timentos do povo e suas prin-
cipais reivindicações, apresen-
tando sinais de esperança com 
perspectivas de transformação, 
defesa da vida em todas as di-
mensões: lutas em defesa das 
riquezas naturais, solidariedade, 
esperança, solidariedade, trans-
parência, generosidade, fortale-
cer a integração entre os povos, 
promover o debate de novas re-
lações de gênero, raça, etnias, 
valorização das diferenças.

O Grito ainda ecoou em ipo-
eira, russas, itapipoca e ou-
tras cidades.

 
MArANHÃO

Bacabal: Na semana da pá-
tria foi realizado o Plebiscito Po-
pular pelo Limite da Propriedade 
da Terra junto ao grito dos ex-
cluídos.

O Grito aconteceu também 
em são Luís, Balsas, impera-

ORóS/CE



triz, Codó, santa inês e vá-
rias outras comunidades do 
estado.

Maranhão foi o Estado onde 
se recolheu o maior número de 
votos no Plebiscito pelo limite 
da propriedade da terra.

PArAÍBA

João Pessoa: No dia 01/09, 
cerca de mil pessoas engros-
saram o coro do Grito, com 
faixas e cartazes e carro de 
som. O início da caminhada foi 
no Parque Sólon de Lucena/
Lagoa, onde realizaram para-
das ao longo da caminhada, 
sobre a campanha pelo limite 
da propriedade; contra os altos 
preços da tarifa de energia e 
pela reestatização da empresa 
Energisa. Em frente ao Ministé-
rio Público gritaram “lutar não 
é crime”; saúde e educação e 
em frente à Arquidiocese da 
Paraíba gritaram em protesto à 
carta do Bispo D. Aldo Pagotto 
contra a realização do Grito e 
plebiscito. Ainda as pastorais 
sociais e movimentos divulga-
ram carta aberta contra esta 
situação. Foi um Grito contra 
as desigualdades sociais e em 
favor do Plebiscito Popular.

Campina Grande: Em 
04/09, a concentração do Gri-
to foi no Complexo Esportivo 
Plínio Lemos, com um café da 
manhã. Foram realizadas ofi-
cinas na parte da manhã e à 
tarde os manifestantes saíram 
em caminhada pelas ruas do 
bairro e encerraram o ato com 
a leitura da Carta do 16º Grito. 
Durante o dia havia urnas es-
palhadas para que as pessoas 
votassem no plebiscito.

santa rita: No dia 11/09 
o Grito foi realizado pela nona 
vez, saíram em blocos pelas 
ruas gritando por Trabalho e 
Terra; Saúde; Meio Ambiente; 
Juventude e Direitos Humanos; 
Educação; Esporte, Cultura e 
Lazer. O ato encerrou-se na 
Estação do Trem. Desde julho 
aconteceram reuniões sema-
nais em preparação ao grito. 
A Fraternidade da Jufra Irmão 
Sol Irmã Lua também partici-
pou do Grito e João Pessoa, dia 
01/09. 

O Grito ecoou também em 
Guarabira, Cajazeiras entre 
outras cidades.

PerNAMBUCO

recife: Em 07/09, cerca de 
5.000 pessoas ligadas a enti-
dades religiosas, de defesa dos 
direitos civis, além de movi-
mentos sociais, se concentra-
ram na Praça Osvaldo Cruz, sa-
íram em caminhada pelo bairro 
da Boa Vista, em direção ao 
Pátio do Carmo, no bairro de 
São José. O arcebispo de Olin-
da e Recife, Dom Fernando Sa-
burido, discursou em cima de 
um trio elétrico, questionando 
o problema das desigualdades 
sociais e defendendo que a 
vida humana deve sempre ser 
mantida em primeiro plano. 
Durante a concentração, tam-
bém falou o pastor José Mar-
cos, do movimento evangélico 
progressista. Estudantes, ido-
sos, trabalhadores, feministas, 
empunharam cartazes e faixas 
em prol de causas sociais como 
a reforma agrária e a diminui-
ção da carga horária de traba-
lho para 40 horas semanais. O 
MTST ocupou um edifício ina-
tivo no centro de Recife, onde 
abrigaram 150 famílias, a ação 
tem como objetivo pressionar 
o governo a compra do prédio. 
Numa faixa na entrada do pré-
dio constava: “João da Costa 
traidor dos sem tetos”. Foi um 
tempo importante para discutir 
o tema terra e realizar o plebis-
cito do limite da propriedade.

Bom Conselho: Em 07/09, 
realizaram o Grito pela primei-
ra vez, a concentração foi na 
Praça Dom Pedro II e entraram 
ao final do desfile oficial nas 
ruas gritando por um projeto 
que beneficie todos os exclu-
ídos que estão à margem de 
nossa sociedade. Os principais 
gritos levados foram por água, 
saneamento básico, educação, 
humanização do atendimento 
no SUS e iluminação pública.

Carpina: Em 11/09, a popu-
lação saiu às ruas em comemo-
ração aos 82 anos da cidade, 
com o Grito. Um grande ban-
ner com o cartaz do Grito abriu 
a passeata que gritou por ética 

na política.  

Caruaru: De 20 a 22/08, 
aconteceu no Santuário das Co-
munidades Eclesiais de Base, 
o 3º Seminário de Articulação 
e Formação para o Grito, tra-
balhando o lema “Onde estão 
nossos direitos? Vamos às ruas 
para construir um projeto popu-
lar”. Estiveram presentes pesso-
as dos Estados de Alagoas, Per-
nambuco, Paraíba e Rio Grande 
do Norte, trabalhando várias te-
máticas: Direitos e a construção 
do projeto popular; o Brasil que 
queremos; Mudanças Climáti-
cas e o Plebiscito pelo Limite da 
Propriedade da Terra.  De 22/08 
a 04/09, foram realizados de-
bates temáticos sobre Grito da 
Juventude e Grito das Mulheres 
do Morro Bom Jesus. Em 05/09, 
aconteceu o Grito, a concentra-
ção foi no Pólo Cultural – Esta-
ção Ferroviária, com apresenta-
ções culturais, teatro, capoeira, 
música, apresentações de gru-
pos da terceira idade, maracatu 
e Pastoral da Cultura e o Hip-
Hop.

 Garanhuns: Em 07/09 o Gri-
to foi realizado pela sétima vez, 
a concentração foi em frente ao 
Centro Cultural. Os participan-
tes entraram na Avenida após o 
desfile oficial, com uma espera 
de 7 horas, centenas de exclu-
ídos, professores, soldados, re-
ligiosos, etc. Gritaram contra as 
práticas indesejadas de má ges-
tão, abandono e coronelismo. 
Houve apresentações culturais 
e o “Púlpito do Povo”, coleta de 
votos do Plebiscito e abaixo as-
sinado.  O encerramento foi em 
frente à Catedral. O símbolo foi 

o chapéu de palha (em homena-
gem ao pequeno agricultor).  

suribim: O Grito aconteceu 
pela quarta vez no dia 07/09. A 
mobilização teve como objetivo 
incentivar a todos os cidadãos a 
se inserirem em lutas que res-
gatem esperanças para a trans-
formação social. A pastoral da 
Juventude teve participação ati-
va no Grito.

O Grito ecoou também em 
Limoeiro, Nazaré, Paudalho, 
Palmares, Pesqueira, Petro-
lina, santa Cruz da Venera-
da, Condado,  entre outras 
cidades. 

PiAUÍ

teresina: Em 07/09, mais 
de 1000 pessoas caminharam 
ao contrário do desfile oficial, 
carregando faixas, bandeiras 
com dizeres: Aumento geral dos 
salários! Redução da Jornada de 
Trabalho para 36 horas, já!; Edu-
cação é prioridade mais verbas 
já!; E se a UESPI fechar? Era o 
grito de estudantes, servidores 
e professores da UESPI, que co-
braram do Governo mais verbas 
para a instituição. Ao longo do 
trajeto coletaram os votos do 
Plebiscito pelo limite da proprie-
dade da terra. Percebeu-se um 
avanço em relação aos gritos 
anteriores. Houve mais partici-
pação de entidades, juventude 
e movimentos sociais.

Floriano: Em 07/09, foi re-
alizado o dia “D” da coleta de 
assinaturas do Plebiscito pelo 
Limite da Propriedade, na prin-
cipal Praça da cidade, em para-
lelo ao desfile oficial.
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O Grito foi realizado também 

em esperantina, Picos, Oei-
ras, Piripiri, Pedro ii, são 
raimundo Nonato, e outras 
comunidades.

riO GrANde dO NOrte

Natal: Em 07/09, o Grito 
tentou entrar na Av. Prudente 
de Morais  durante a realização 
do desfile oficial, mas foi impe-
dido pela polícia militar. A mani-
festação aconteceu na esquina 
da Rua Potengi, pelo limite das 
grandes propriedades de terra. 
Foram vários meses de prepara-
ção e organização. Realizamos o 
maior dos Gritos em Natal, com 
grande repercussão e arrecada-
mos quase 10 mil votos no ple-
biscito popular.

Mossoró: Nos dias 05 e 
06/09, foram realizadas ativi-
dades de Pré-Grito para reivin-
dicar as casas de alvenaria pro-
metidas pelo governo municipal, 
chamando a população para o 
Grito no dia 07/09. A concen-
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tração foi em frente ao Ginásio 
Poliesportivo Eng. Pedro Ciarli-
ni, os participantes entraram na 
avenida após o desfile oficial e 
encerraram o ato na Praça do 
Alto da Conceição. Os pré-Gritos 
aconteceram em Mossoró desde 
o ano passado, sendo um bom 
método para preparar, organi-
zar e mobilizar os bairros para 
o Grito, a partir do seu local de 
moradia. 

PArANÁ:

Curitiba: O Grito aconte-
ceu no dia 07/09, a concentra-
ção foi no Barracão Amarelo do 
Centro Social Marista, no bair-
ro do Sabará, com café da ma-
nhã. Os participantes saíram 
em caminhada pelas ruas do 
bairro e nas paradas fizeram 
memória dos gritos anteriores; 
o extermínio da juventude; 
enterrando simbolicamente 
o latifúndio, propondo o limi-
te da terra. O ato encerrou-se 
com apresentações artísticas 
da comunidade. Os moradores 
têm algumas lutas: O Direito à 
regularização fundiária gratui-
ta; O Direito ao ressarcimento 
do valor pago indevidamente 
para Cohab em virtude de ter 
vendido uma área que não era 
sua. Já faz alguns anos que em 
Curitiba o Grito acontece em 
bairros da periferia, a partir de 
gritos locais.

Foz do iguaçu: O Grito 

Parelhas: Em 07/09, partici-
param do Grito cerca de 2.000 
mil pessoas, iniciaram com uma 
celebração em frente à Praça 
Matriz, em seguida saíram  em 
caminhada percorrendo as ruas 
da cidade, levando nas mãos fai-
xas, pirulitos com dizeres de co-
branças, reivindicações e indig-
nação pela corrupção e também  
cantando a música composta por 

Vitória Isabel, de 68 anos,  
Clamor do Pequeno. 

REF.: Ó Pai nosso que estais no 
Céu venho pedir sua proteção
        
 A Terra e o Trabalho 
 A justiça e o salario
 Pra nossas familias
 Não faltar o Pão.

serGiPe

Aracajú: Em 07/09, a con-
centração do Grito foi ao lado 
da Catedral, iniciaram com uma 
apresentação de teatro com a 
temática sobre os dramas da 
droga. Depois com uma cele-
bração e benção das bandeiras 
dos diversos grupos, símbolos 
das lutas e dos ideais. Cerca de 
5.000 pessoas marcharam pe-
las ruas do centro e entraram 
na Avenida Barão de Maruim, 
passaram em frente ao palan-
que das autoridades, gritando 
suas reivindicações. O ato foi 
encerrado na Praça da Bandeira 
com falas e o Hino Nacional. 

ecos do sul
contou com a participação da 
Diocese, representada pelo 
Bloco das Pastorais. Houve 
uma caminhada silenciosa sim-
bolizando as pessoas margi-
nalizadas e excluídas que não 
têm voz. Os participantes por-
taram faixas denunciando situ-
ações onde a vida está sendo 
amordaçada: saúde, trabalho, 
direito à terra, ecologia.

Londrina: O Grito acon-
teceu no dia 07/09, os mani-
festantes tiveram um café da 
manhã reforçado antes da ca-
minhada, que cobrou reforma 
agrária e melhor distribuição 
de renda, encerraram com 
cantos e danças.

Paranavaí: O Grito foi no 
dia 11/09, os manifestantes 
concentraram-se na Rua Ma-
noel Ribas esquina com Getú-
lio Vargas, no pátio da Prefei-
tura, caminharam pelas ruas 
da cidade com várias faixas e 
cartazes denunciando os pro-

blemas da cidade. O Grito dos 
Excluídos aconteceu pela pri-
meira vez na cidade.

O Grito ecoou também em 
Maringá, irati, Apucarana, 
Cascavel, entre outras cida-
des.

riO GrANde de sUL:

Porto Alegre: O Grito acon-

teceu no dia 07/09, a concen-
tração se deu no Largo Glênio 
Peres, seguida de caminhada 
pelas ruas do centro, em de-
fesa da organização popular, 
melhoria na saúde, educação. 
Os participantes resgataram 
as condições reais e efetivas 
da vida, denunciando todas as 
formas de injustiças e a preca-
rização da vida do povo, com a 

Paranavaí/PR

Aracajú/SE
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Goiana/GO

ecos centro oeste
BrAsÍLiA

Brasília: Dia 07/09, a mar-
cha com cerca de mil pessoas, 
aconteceu na Esplanada, no 
sentido contrário ao do desfile 
oficial. De acordo com Edson 
Francisco da Silva, coordenador 
do Movimento dos Trabalhado-
res Sem Teto, um dos focos da 
manifestação é a defesa da mo-
radia, da distribuição de terra 
e do emprego. Além disso, os 
trabalhadores protestaram con-
tra os escândalos envolvendo o 
candidato a governador do DF, 
Joaquim Roriz – cuja candidatu-
ra foi barrada pelo ‘Ficha Limpa’. 
“Roriz nunca mais”, foi um dos 
destaques do ato. No DF tam-
bém houve coleta de votos pelo 

plebiscito do limite da proprie-
dade da terra. Os organizadores 
avaliaram como um dos melho-
res Gritos dos últimos anos em 
termos de unidade, reunindo 
militantes de 54 entidades na 
manifestação. 

GOiÁs

Goiânia: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, a concentração 
foi na Praça da Bíblia, de onde 
saíram em passeata pelas ruas 
da cidade. Ao longo do trajeto 
os participantes se dividiram 
em blocos que representavam 
uma página da constituição. 
Os gritos foram em defesa do 
cerrado, da terra, da água, pelo 
limite da propriedade, saúde, 

presença de jovens da cidade 
de Caxias do Sul gritando a es-
perança em lutar pela defesa 
da vida da juventude e contra 
o extermínio de jovens. O ato 
terminou no Espelho d’àgua, 
Parque da Redenção, onde 
houve a distribuição de pães, 
simbolizando a comunhão en-
tre os grupos que caminharam 
em busca da efetivação dos di-
reitos da população.

Canoas: O Grito aconteceu 
pela quarta vez na cidade, no 
dia 04/09, o bloco do Grito par-
ticipou no desfile cívico, cami-
nhando pela Rua Santo André. 

Barra Funda: Alunos da 
escola municipal de ensino 
fundamental estudaram e de-
bateram a temática do Grito 
dos excluídos.

Gravataí: O Grito aconte-
ceu no dia 07/09, o bloco dos 
excluídos fez parte do desfile 
oficial da cidade, onde crian-
ças, adultos, idosos, homens 
e mulheres foram ocupando a 
dita passarela “verde-amare-
la”, transformando-a  nas cores 
do arco-íris, onde com muitas 
bandeiras enfatizaram a que-
bra de preconceitos e a defesa 

aos direitos homoafetivos.  

santa Maria: O Grito foi 
realizado no dia 04/09, com 
caminhada pelas ruas da ci-
dade mostrando as desigual-
dades sociais existentes na 
região central do estado, com 
o aumento do poder e riqueza 
dos grandes e exposição dos 
pequenos às mazelas sociais e 
a pobreza. No mês de agosto a 
Juventude Franciscana realizou 
encontro formativo sobre os 
direitos e a história do Grito.

O Grito ecoou ainda nas ci-
dades de Passo Fundo, Ca-
xias do sul, Pelotas, Cruz 
Alta, santo Ângelo, são Luís 
Gonzaga e Vacaria.

sANtA CAtAriNA

Criciúma: No dia 07/09, 
o bloco do Grito participou no 
desfile cívico da cidade e pediu 
melhorias no transporte públi-
co, manutenção no valor atual 
da tarifa e reinclusão de co-
bradores; pelo piso salarial de 
professores e a “Tríplice Alian-
ça Popular: Educação, Saúde e 
Segurança”. O símbolo utiliza-
do foi o mapa com a logomarca 
da constituição federal e uma a 
cruz em protesto contra a vio-

lência à pessoa e ao meio am-
biente.

dionísio Cerqueira: O 
Grito aconteceu no dia 07/09, 
quando os participantes sa-
íram às ruas em caminhada 
com as faixas “Onde estão nos-
sos direitos?”; “Vamos às ruas 
construir um projeto popular”, 
“Assentamento Conquista na 
Fronteira comemora seus 22 

anos de lutas e conquistas”.  

Joinville: No dia 04/09, 
o bloco do Grito participou no 
desfile oficial na Rua Otto Pi-
tuetzereuter.

O Grito repercutiu ainda 
nas cidades de Chapecó, Xan-
xerê, rio do sul, Florianó-
polis, Lajes, tubarão, Caça-
dor, são Miguel, Blumenau 
e outras comunidades.

Canoas/RS



Grito continental 2010
Além das atividades nos diversos países, 

neste ano, o Grito Continental publicou o 
documento “Crise e Migrações”, em prepa-
ração ao dia 12 de outubro, e que foi tam-
bém distribuído no IV Fórum Social Mundial 
das Migrações (FSMM),  em Quito,  Equador, 
realizado de 8 a 12 de outubro.  

O documento analisa a atual situação de 
crise mundial, denuncia as  causas da mes-
ma e como atinge aos imigrantes, apontan-
do para a necessidade de garantir o aces-
so aos direitos e tendo como perspectiva a 
construção da Cidadania Universal.

O IV FSMM contou com várias ativida-
des;  Os seminários que reuniram cerca de 
230 participantes, abordando temas como: 
“Por uma Aliança Mundial de Migrantes 
para a Resistência e Conquista da Migração 
livre e digna; “Migração: Modelo de Desen-
volvimento e Integração dos Povos ”; “A 
Crise Mundial e seu Impacto sobre a Par-
ticipação Social, a Cidadania Universal e a 
Integração”.

 Marcha dos Movimentos Sociais e Mo-
mento do Grito, em Quito, realizada em 
conjunto com a CLOC – Coordenadoria La-
tinoamericana de Organizações Campesi-
nas, que promoveu seu V Congresso, sob 
o lema: “Soberania Alimentar,   Dignidade 
e Cidadania Universal”.  A marcha foi uma 
articulação entre movimentos de campe-
sinos e de imigrantes. A diversidade de 
movimentos sociais não impediu que as 
bandeiras de luta fossem unificadas. Cer-
ca de 5 mil vozes fizeram-se ouvir pelas 
ruas de Quito com gritos de ordem unifi-
cados como: “Si queremos e si nos da la 
gana, uma tierra unida, livre y soberana”; 
“ninguna persona es ilegal”; “migrantes 
unidos jamás serán vencidos”; ou ainda, 
“no queremos y no nos dá la gana, de ser 
uma colônia norte americana y si quere-
mos y si nos da la gana América Latina, 
socialista y soberana. A Marcha unificada 
sinaliza que a articulação dos movimentos 
sociais é fato e fortalece a caminhada para 
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a construção de outro mundo possível. 
Sendo o dia 12 de outubro a data que 

marca as mobilizações continentais do 
Grito dos Excluídos/as pela simbologia da 
luta e resistência dos povos contra o colo-
nialismo, ao final da marcha, houve uma 
mística preparada pela delegação do Grito 
que se somou às inúmeras mobilizações 
em outros países. 

O Grito Equatoriano construiu um gigan-
tesco protótipo de um avião e um barco, 
simbolizando os meios de transporte utili-
zados hoje pelos migrantes. Uma encena-
ção mostrou ainda a dor de quem parte e 
a dor de quem fica a espera que um dia se 
reencontrem e vivam com dignidade. Foi 
um momento de muita emoção e também 
de alegria quando os marchantes  migran-
tes desfilaram pela Praça São Francisco 
com o barco e o avião, dançando, cantan-
do e gritando: “Derrumbando el modelo, 
nadie es ilegal, pueblos em movimiento, 
por la ciudadania universal”.

moradia, direitos da juventude, 
transporte público, educação e 
trabalho. Avaliaram que a meto-
dologia dos blocos foi acertada e 
deve continuar. A realização do 
plebiscito nas ruas também foi 
bom para os debates.

O Grito ecoou também em 
ipameri, Catalão, itaberaí, 
Carmo do rio Verde entre 
outras comunidades.

MAtO GrOssO

Cuiabá: O Grito aconteceu 
no dia 7/09, com uma Celebra-
ção Ecumênica na Igreja do Ro-
sário e São Benedito, que per-
mitiu uma abordagem politizada 
da fé, contra a concentração de 
terras nas mãos de alguns pou-
cos, em detrimento de milhares 
de famílias sem terra. E que en-
cerrou as atividades realizadas 
na Semana da Cidadania, de 1 
a 7/09, quando foram coletados 
os votos do Plebiscito Popular 
pelo Limite da Propriedade da 
Terra, na praça e nas comuni-
dades. Na homilia, o Pe. João 
Inácio disse “este é apenas um 
grito, para que a gente acorde e 
assuma essa bandeira de luta”.

sinop: O Grito aconteceu no 
dia 7/09, pela 3ª vez, com ani-
mação. Os manifestantes foram 
para as ruas gritar as angústias e 
mostrar novas possibilidades de 
um mundo melhor. A cada ano 
estão superando a cultura do si-
lêncio que existe na cidade e a 
cada Grito cresce a presença das 
comunidades e das pastorais e 
movimentos. Viva  o Grito, viva 
o espírito que nos encoraja para 
a missão de transformar essa 

realidade! Parabéns a todos que 
participaram.

O Grito repercutiu também 
em Jaciara, Cáceres, terra 
Nova, Alta Floresta e outras 
cidades.

MAtO GrOssO dO sUL

dourados: O Grito teve início 
com uma primeira manifestação 
no dia 06/09, os participantes 
concentraram-se na Praça An-

tonio João e durante quase duas 
horas percorreram um grande 
trecho da Avenida Marcelino Pi-
res. A caminhada foi contra a 
corrupção, carregando placas 
com as fotografias dos políticos 
envolvidos na Operação Uraga-
no. No dia 07/09, a concentra-
ção foi na Rua Melvin Jones, os 
manifestantes participaram do 
desfile oficial e pediram a saída 
do secretário de educação no-
meado, com faixas “Fora Ari”, 
entre outros gritos. No período 
da tarde, o Grito foi no Parque 
Antenor Martins, onde o ato foi 
contra a corrupção, exigiram 
novas eleições para prefeito e 
vice, além da cassação imediata 
dos mandatos dos vereadores 
corruptos, com apresentação de 
diversas bandas de música. O 
funk “Fora Ari Artuzi e seu ban-
do de ladrão” foi criado no pro-
cesso do Grito e está fazendo 
sucesso na região. O coordena-
dor do comitê de defesa popular 
convocou a população a manter 
as manifestações até que seja 
eleito um novo prefeito.
     O Grito aconteceu também 
em Campo Grande e em ou-
tras cidades. 
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FIQUE POR DENTRO
Fome e guerra não obedecem qualquer lei 
natural, são criações humanas” 

(Josué de Castro)
“ “

 Olá companheiros/as que 
acreditam, apostam e constroem 
o Grito dos/as Excluídos/as por 
todos os cantos do país. É fato 
que a história dos 16 anos de 
Grito possibilita dizer que ele só 
conseguiu chegar aonde chegou 
por ser resultado de um grande 
mutirão rico e saboroso, porque 
tem a ousadia, a criatividade e o 
tempero das várias regiões des-
te imenso Brasil.

Em nome da secretaria e co-
ordenação nacional, agradece-
mos a todos e todas que fazem 
parte deste grande mutirão de 
solidariedade e rebeldia que faz  
acontecer o Grito dos/as Excluí-
dos/as.  

6) Agende-se 2011
  dAtA                   AtiVidAde                      LOCAL           

1). Plebiscito Popular

No dia 19/10 o Fórum Nacional pela Reforma Agrária 
e Justiça no Campo divulgou o resultado do Plebiscito 
Popular sobre o Limite da Propriedade da Terra, realiza-
do de 1 a 12 de setembro. Votaram 519.623 pessoas em 
23 Estados e no Distrito Federal. Os três Estados res-
tantes optaram pela aplicação do abaixo-assinado. Dos 
que votaram: 95,52% responderam sim para a limita-
ção da propriedade da terra. Mas a campanha não pára 
por aqui, ela continua até o final de 2010 com a coleta 
de assinaturas para o abaixo-assinado que dará entra-
da com um projeto de emenda constitucional (PEC) no 
Congresso Nacional para inserir um novo inciso no artigo  
186 da Constituição Federal, que trata do cumprimento 
da função social da propriedade rural.

Companheiros/as que ani-
mam e articulam o Grito por 
este Brasil adentro, é ver-
dade que o ano de 2010 ain-
da não terminou, mas já é 
hora de avançar o processo 
do 17º Grito de Setembro 
2011. 

No dia 17/02/2011 acon-
tecerá, em São Paulo, a 1ª 
reunião anual da Coorde-
nação Nacional do Grito. É 

2). 17º Grito dos/as Excluídos/as

sempre na 1ª reunião do 
ano que são definidos o 
lema, eixos, objetivos e o 
cartaz do Grito. Por isso, gri-
tamos e solicitamos que até 
o dia 10/02/2011 vocês en-
viem para a secretaria na-
cional sugestões, reflexões, 
propostas para contribuir e 
orientar a coordenação nas 
definições para o 17º Grito 
dos/as Excluídos/as.

3). Encontro de Articuladores/as do Grito

 Companheirada, o 13º Encontro Nacional de Articu-
ladores/as do Grito acontecerá, em São Paulo, de 01 a 
03 de abril de 2011. Nossos encontros são momentos 
importantes de reflexão, convivência e animação para 
a construção do Grito. É bom que desde já, ao planejar 
2011, cada Estado/local reserve a agenda e veja uma 
pessoa para participar do 13º Encontro Nacional.  Co-
lada ao encontro acontecerá a Plenária Nacional da AP.

Não vale apenas a gente olhar para a realidade e 
protestar contra ela, mas é preciso olhar para a rea-
lidade armados de visão de um outro mundo melhor 

(Apolônio de Carvalho)

4). Animadores/as do Grito
5). Boas Festas

É, 2010 já está 
emitindo sinais de 
“esgotamento” e o 
ano de 2011 já des-
ponta no horizonte 
com seus 365 dias 
a desafiar a unidade 
dos movimentos e 
organizações.

Desejamos a to-
dos/as um bom Natal 
e um ano de 2011 
com muita saúde, 
alegrias e disposição 
para juntos realizar-
mos o 17º Grito  e 
avançar o mutirão 
por um novo Brasil.

“ “

09 a 16/01       Curso de Verão-CESEP           PUC/SP
17/02                    Reunião da Coord. Nac. do Grito           São Paulo
08/03        Dia Internacional da Mulher            Locais
09/03        Lançamento da CF – Fraternidade e            Locais
        Vida no Planeta
19/03       Reunião da coordenação da 24ª
                               Romaria dos Trabalhadores           
01 a 03/04     13º Encontro Nac. de Articuladores do Grito      São Paulo
   ----------       Plenária Nac. da Assembléia Popular          São Paulo
17/04        Dia Int. da Luta Camponesa
01/05        Dia de Luta dos Trabalhadores           Locais
12 a 19/06       Semana Nacional do Migrante                     Locais
16 e 17/07       Romaria dos Mártires            Ribeirão 
                                                                                                           Cascalheira/MT

São Paulo


