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VIDA EM PRIMERO LUGAR

Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos Trabalho, Terra, Teto e Participação!

O Brasil bate recorde de desemprego que atinge 
mais de 14% da sua População Economicamente Ativa, 
de acordo com o IBGE. Em um ano, mais de 12 milhões 
de postos de trabalho foram fechados. E não foi a pande-
mia da Covid 19 a única culpada. Estudos apontam que 
esses dados já eram crescentes. Temos menos gente ocu-
pada com trabalhos remunerados do que desocupadas. 

O reflexo do desemprego tem um impacto direta-
mente na mesa das pessoas, porque faz crescer a fome. 
Aumenta a população em condição de rua, famílias 
com crianças pedindo nos semáforos, nos transportes 
coletivos. Voltamos a ver mães com crianças esmolan-
do para pagar aluguel e comprar comida. Da mesma 
forma, pessoas idosas. O corte no auxílio emergencial 
poderá agravar ainda mais essa situação. E com isso 
cresce a violência doméstica contra as mulheres e crian-
ças, quase na mesma proporção.

Já não bastasse a falta de recursos, o preço dos ali-
mentos sofreu aumentos absurdos. Estamos diante de 
mais uma crise histórica: política, sanitária, econômica, 
do trabalho e alimentar. Evidentemente, o atual modelo 
de sociedade está em questão e deve ser debatido am-
plamente por todas as forças e camadas sociais. Um pro-
grama de políticas neoliberais está em curso no Brasil, 
em detrimento da soberania da população mais vulne-
rável. No mês de outubro, o Ministério da Economia pe-
diu a inclusão das Unidades Básicas de Saúde (o posto 
de saúde da sua comunidade) no Programa de Privati-
zações. Isso representa a barbárie para a saúde pública, 
sobretudo dos seguimentos sociais menos favorecidos. 

Por um lado, o governo transfere bilhões para os 
bancos, que nada produzem, ou para o agronegócio/
agrotóxico que não leva alimentos à mesa dos brasi-
leiros e brasileiras. Por outro, a agricultura familiar 
ou a economia popular solidária não recebem apoio 
para produção e comercialização dos seus produtos. 
Durante a pandemia, o que vimos foram pequenos 
agricultores, trabalhadores do MST, distribuindo ali-
mentos nas periferias das cidades, ou para as pessoas 
em situação de rua, enquanto o agronegócio nada tem 
feito neste sentido. É grande a força da solidariedade 
de classe: pobres ajudando os mais pobres. Enquanto 

“Em resposta a uma ética da exclusão, estamos todos desafiados a praticar 
uma ética da solidariedade” (Betinho)

despejos e ameaças acontecem no campo e na cidade. 
Além da crise alimentar, ou da ausência de sobera-

nia alimentar, assistimos um projeto devastador da eco-
logia. As queimadas e o desmatamento no centro-oeste 
e na Amazônia, a crise hídrica no Sul, a exploração das 
mineradoras no Sudeste, sobretudo no Leste. A propósi-
to, completa-se cinco anos do crime de Mariana, e rumo 
a dois anos do de Brumadinho, ambos acometidos pela 

Vale, até então sem respos-
tas às famílias vítimas. En-
quanto a mineradora teve 
75% de lucro no terceiro 
trimestre desse ano, mesmo 
com o avanço do coranaví-
rus. É a “boiada” do Ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, passando por cima 
dos direitos e da vida. 

Mais de 65 milhões 
de pessoas receberam o 
auxílio emergencial por 
conta da pandemia. Des-
ses, 19,2 milhões são famí-
lias oriundas do Programa 
Bolsa Família e as pessoas 

que estavam trabalhando com carteira assinada eram 
37 milhões. Agora, com o corte no auxílio pela metade, 
começam a surgir o “novo rosto” da miséria. 

O grande desafio que nos é colocado é a organi-
zação e luta para garantir os direitos já conquistados 
e exigir outros. As forças sociais dispersas necessitam 
trabalhar no mesmo foco estruturante da sociedade. O 
capital não deve se sobrepor às vidas. Nesse sentido, a 
6ª Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida: por Ter-
ra, Teto e Trabalho, dá continuidade ao tema exposto no 
26º Grito dos Excluídos e das Excluídas. A metodologia 
de trabalho realizada no Grito, de modo descentralizada, 
mas focada, é um caminho aglutinador de forças que leva 
a sensibilizar, conscientizar e transformar a sociedade. 

Não podemos perder de vista a solidariedade de 
classe. Essa sim tem colocado a “vida em primeiro lu-
gar”, ante ao sistema econômico, político e programas 
“governômicos” ultraliberais. Adentremos à 74ª edição 
desse Jornal do Grito com essas reflexões e o pensamen-
to do companheiro Herbert José de Souza, o Betinho: “o 
desenvolvimento humano só existirá se a sociedade 
civil afirmar cinco pontos fundamentais: igualdade, di-
versidade, participação, solidariedade e liberdade”.  

                   
 A Coordenação

Barbacena / MG Petrópolis / RJ

Manaus / AM

Solidariedade e organização germinam 
sementes de um mundo novo
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Frei Sérgio Antônio Gorgen ofm

A fome voltou com força. E o pre-
ço alto dos alimentos veio junto. 
A fome é uma arma de destrui-
ção em massa e mata crianças. 

Quando não mata, deixa consequências 
para o restante da vida. 

Alimento caro aumenta as desi-
gualdades. Gastar muito com alimentos 
é ter menos dinheiro para outras ne-
cessidades. 

O Brasil não entrou nesta situação 
por acaso. É o resultado de muitos er-
ros dos governantes que assumiram 
após o golpe de 2016. Abandonaram 
os pequenos produtores que produ-
zem alimentos variados, deixando-os 
sem financiamentos, sem garantia de 
preços, sem compra da produção e sem 
formação de estoques. Desmontaram 
os órgãos públicos que cuidavam da produ-
ção de alimentos, só apoiaram o agronegócio 
que produz soja para exportar, usa muito ve-
neno e estraga a saúde do povo. 

Hoje a baixa produção de alimentos fez 
os preços subirem e o Brasil voltar ao Mapa 
da Fome da ONU. O governo atual se orgulha 
do Brasil maior produtor mundial de soja. Há 
que se perguntar: qual o sentido em milhões 
de toneladas de soja exportada se no Brasil 
o alimento é caro e milhões já passam fome? 

Além disto, a comida que vai para a mesa 
do povo não é de boa qualidade, não é sau-

O DIREITO DE SE 
ALIMENTAR BEM

Ação solidária do 26º Grito dos/as Ex-
cluídos/as: elaboração e distribuição de 
refeições a milhares de pessoas no centro 
de Curitiba/PR e comunidades da periferia, 
reunindo várias entidades e movimentos

dável. É produzida com muito veneno, trans-
gênicos, conservantes, antibióticos e pouca 
variedade. Obesidade e doenças causadas por 
má alimentação só aumentam.

Não há como ter garantia de alimentação 
nutritiva e saudável na mesa do povo brasilei-

ro, com variedade e quantidade, sem agricul-
tura familiar camponesa forte, agricultores 
recebendo o preço justo por seus produtos e 
consumidores com poder aquisitivo e preços 
acessíveis para comprar. 

Para isto, a produção e a comercialização 
de alimentos, não pode ficar ao bel prazer 
dos capitalistas dos bancos e das indústrias, 
donos de grandes redes de supermercados 

e do latifúndio exportador. Pre-
cisa ação do governo apoiando 
quem produz alimento saudável, 
formando estoques, garantindo 
emprego e renda, programas de 
doação de alimentos nas escolas, 
nos bairros e regulando os mer-
cados.

Está na hora de uma verda-
deira revolução na produção de 
alimentos. Propomos a produção 
de alimentos saudáveis com far-
tura e variedade, nutritivos e sa-
borosos, através da agroecologia, 
que usa técnicas naturais e bio-
lógicas, cuidando da terra, das 
águas e da natureza. Estes ali-
mentos precisam chegar à mesa 
de todos com preços acessíveis. 
O apoio aos povos do campo, das 
águas e das florestas é necessá-
rio para que isto aconteça. 

Não acreditamos no atual governo. Já 
demonstrou desprezo pela vida, pelos tra-
balhadores, pelos pobres. É dele a culpa da 
volta da fome e do alto preço dos alimen-
tos. Foi este governo que fez o Plano Safra 
só para grandes produtores. Foi Bolsonaro 
quem vetou a Lei Assis Carvalho que apoia-
ria a produção de alimentos e aumentaria a 
oferta.  

Somos desafiados a prosseguir e am-
pliar o caminho da organização popular e da 
luta para alimentar a esperança do povo e 
produzir comida para alimentar as pessoas. 

Curitiba / PR
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O BRASIL CONECTADO NO 26º 
GRITO DOS/AS EXCLUÍDOS/AS

Com a pandemia da Co-
vid 19, articuladores e 
articuladoras de todo 
o país fizeram o Grito 

acontecer de muitos e novos 
jeitos. Um deles, foi a reali-
zação de centenas de lives, 
seminários, roda de conver-
sa, reuniões... em torno do 
tema e lema desse ano: Vida 
em Primeiro Lugar. Basta de 
Miséria, Preconceito e Re-
pressão! Queremos Trabalho, 
Terra, Teto e Participação!
Os debates virtuais trouxe-
ram à tona as realidades de 
cada local – os problemas en-
frentados pelas populações, 
com o ataque aos direitos 
humanos e sociais, desmonte 
dos serviços - saúde, educa-
ção, segurança, transporte..., 
repressão, perseguições, au-
mento da fome e da miséria, 
preconceitos. Assim como as 
lutas, a busca por soluções e 
as conquistas.
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O 26º Grito dos/as Excluídos/as aconteceu, no 
dia 7 de Setembro e durante a semana da Pá-
tria, em 24 Estados e no DF, em manifesta-
ções virtuais e presenciais, onde foi possível. 
Articuladoras e articuladores do Grito, orga-

nizados em suas entidades, pastorais, igrejas, religiões, 
partidos, sindicatos, etc, ocuparam as redes sociais com 
lives, seminários, debates, rodas de conversas, saraus de 
música e poesia, oficinas, vídeos, programas de rádio, 
podcasts, spots, cards, depoimentos de segmentos ex-
cluídos – mulheres, indígenas, negros/as, LGBTQIA+, 
sem terras, sem teto, desempregados/as, encarcerados/
as, portadores/as de deficiências, entre tantos outros. 

Houve carreatas, atos simbólicos, performances 
cênicas e artísticas, celebrações ecumênicas e litúrgicas, 
colocação de faixas, outdoors, banners, em espaços pú-
blicos das cidades, utilização de carros e bicicletas de 
som. Entre os vários símbolos utilizados nas manifesta-
ções desse ano, o que mais se destacou foi a cruz. Que 
sintetiza esse momento de dor e sofrimento das famílias 
dos mais de 160 mil mortos pelo coronavírus, muitos 
em consequência da irresponsabilidade do governo fe-
deral negacionista e pela falta de uma política de saúde 
pública de qualidade. 

 

 

O GRITO QUE ECOOU 
POR TODO O PAÍS

Cuiabá / MT

Baixada Santista / SP Cianorte / PR
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DISTRITO FEDERAL
7/9, Dois momentos: o ato virtual, pela 

manhã, e ato cênico presencial no gramado 
em frente ao Teatro Nacional, realizados pelas 
Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, jun-
tamente ao Grito dos Excluídos. O ato consis-
tiu em denunciar, por meio de alas represen-
tando os setores e segmentos mais atacados 
pelo governo genocida de Bolsonaro-Mourão. 
Foram representados saúde, educação, a co-
munidade negra, povos indígenas, mulheres, 
Lgbtqia+, e a lutas dos movimentos sociais 
por moradia, trabalho, dignidade, democra-
cia. À noite, Conversa de Justiça e Paz – Grito 
dos Excluídos, com Irmã Delci Franzen.

GOIÁS

Goiânia: 7/9, Live com o tema Queremos 
Trabalho, Terra, Teto e Democracia! Basta 
de Miséria, Preconceito e Repressão! com a 
participação de Ermínia Maricato, João Pe-
dro Stédile e Leonardo Boff. Promovido pelo 
Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, da De-
mocracia e Soberania. Durante o dia, ações de 
solidariedade. Foram espalhados 23 outdoors 
pela cidade: Queremos Terra, Teto, Trabalho 
e Democracia. Produção e publicação de cin-
co vídeos com a temática do Grito. 9/9, Reu-
nião virtual do Fórum Goiano para Avaliação 
do Grito; Abrir a discussão sobre a convoca-
ção do Dia Nacional de Luta contra a Reforma 
Administrativa, no dia 30/09. 9/9, Live PJMP, 
Com Frei Marcos Sassatelli, frade dominicano, 
mediador, Patrik Sousa, CN PJMP GO.

MATO GROSSO
De 1 a 7/09, Semana da Ci-

dadania no Estado: 

7/9, Cuiabá, Celebração ecu-
mênica da Vida e Resistência, na 
Paróquia Nossa Senhora do Rosá-
rio e São Benedito – Fórum de Di-
reitos Humanos e da Terra MT.

Primavera do Leste: 6/9, O 
Grito foi realizado nas comunida-
des nas missas do domingo. 

Região CENTRO-OESTE
Brasília/DF

Sinop: 7/9, Roda de conversa pelo Conse-
lho Diocesano de Leigos; faixas foram fixadas 
pela cidade, em frente ao serviço de saúde do 
município para denunciar a falta de atendi-
mento à população; campanha de arrecadação 
de alimentos para atendimento às pessoas ne-
cessitadas. Celebração da Vida e da Esperança, 
inter-religiosa, com a presença de lideranças 
religiosas como o Pe. Aloir Pacini SJ da Igre-
ja Católica Apostólica Romana, o Reverendo 
Hugo Armando Sanchez da Igreja Católica An-
glicana Província do Brasil, o Pastor Teobal-
do Witter da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, o Babalorixá Edésio Lima 
Fernandes Tata Mukalembe do Candomblé e 
o Sheikh Abdusalam Almansori da Mesquita 

Mulçumana de Cuiabá. Apresentados os gri-
tos por respeito dos LGBTQI+, do povo negro, 
da intolerância religiosa e do preconceito com 
as religiões de matriz africana, dos indígenas, 
entre outros. Na semana, publicados, diaria-
mente, vídeos dos diversos GRITOS da reali-
dade da saúde, educação, juventude, indíge-
nas, negros, mulheres, intolerância religiosa 
e fundamentalismo religioso, democracia e 
direitos humanos, do bioma Pantanal, da po-
pulação em situação de rua, dos migrantes. 

MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande: 7/9, Mobilizações com a 

participação da FETEMS (Federação dos Tra-
balhadores em Educação de Mato Grosso do 
Sul), entidades sindicais, movimentos sociais, 

Cuiabà/MT

Goiania / GOBarra do Garças / MT
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Região NORTE
AMAPÁ

Macapá: 7/9, Pela manhã, carreata com 
carro de som, concentração no Hospital de 
Emergência; à noite, live com programação 
especial do Grito 2020. Ações da Pastoral da 
Juventude em favor da vida.

AMAZONAS
Atalaia do Norte: 6/9, Celebração do 

Grito dos Excluídos, a 1.200km de Manaus e a 
oeste, na divisa com Peru. Missa pela manhã. 

Manaus: 7/9, Ato virtual, Celebração 
pelo Grito dos Excluídos e Excluídas. 7/9, 
O cenário escolhido foi a orla do Rio Ne-
gro, no bairro São Raimundo, zona Oeste 
de Manaus. Foi distribuído mm manifesto 
à sociedade contendo dezenas de reivindi-
cações. A principal delas tendo a “vida em 
primeiro lugar”. Um mural com cruzes e fo-
tografias lembrou as milhares de vítimas da 
covid-19, que no Amazonas já deixou mais 
de 3 mil mortos. Os participantes esticaram 
faixas e banners para cobrar direitos dos 
“excluídos pelo sistema”, políticas públicas 
de atenção aos menos favorecidos e saúde 
para todos. 

PARÁ
Alenquer: 7/9, Live promovida pela 

PASCOM Pastoral da Comunicação de Alen-

quer, transmitida pela TV Naza-
ré - Paróquia Santo Antônio de 
Alenquer.

Bragança: 7/9, à tarde, 
Ato na Praça das Bandeiras, 
com mística e muito simbolis-
mo: exposição de cruzes, faixas, 
cartazes, teatro e Transmissão 
pela TV e Redes Sociais.

Belém:  7/9, Diálogo sobre 
o Grito dos/as Excluídos/as 
2020, entrevista e roda de con-
versa. Na CNBB Norte 2, um en-
contro de entidades, movimen-
tos, ativistas e representantes 
de coletivos que estiveram na construção 
do ato deste ano. Pela manhã, concentração 
do Grito na Praça da República, em frente ao 
Teatro da Paz; Celebração Inter-religiosa e 
os Gritos das várias entidades e Movimen-
tos sociais. A CRB presente no meio do Povo, 
transmissão ao vivo pela rádio web Idade 
Mídia e página oficial do Grito de Belém.

Alto Xingu (Tucumã, São Felix do Xingu): 
7/9, O Grito foi virtual. Gravamos um vídeo 
com nossos “gritos” que foi ser postado nas 
redes sociais dia 07. Colocados dois outdoors 
(um SFX, um Tucumã). O Grito foi o lançamento 
de uma campanha para salvar/recuperar o Rio 
Fresco, contaminado pelos garimpos da região.

Marajó: 4/9, “Diálogos Marajoaras” - Co-
munidades Ribeirinhas no Marajó em tempos 
de pandemia, Programa Direitos Humanos, 

Macapá / AP

Infâncias e Diversidade no Arquipélago do 
Marajó fez uma transmissão ao vivo, com o 
Prof. Dr. Eunápio Dutra do Carmo da Faculda-
de de Serviço Social do Campus Universitário 
do Marajó/Breves UFPA.

Santarém: 7/9, Nas diversas lives, faixas 
e outdoors ecoamos os gritos em defesa da 
terra e do território contra um agronegócio 
que destrói comunidades e o bioma amazôni-
co; em defesa da agricultura familiar e da pes-
ca artesanal; contra o desmonte dos direitos 
dos agricultores e agricultoras; em defesa da 
democracia; contra a militarização da Ama-
zônia e o autoritarismo de prefeitos e verea-
dores; pelo direito à cidade; à saúde de quali-
dade para todos e todas; contra a entrega dos 
territórios da cidade aos empresários sem 
respeito aos direitos da população aos espaços 
públicos; contra a discriminação, o machismo, 

Frentes, Fóruns e movimentos populares do 
Brasil. No processo de construção do 26º 
Grito, muitas ações virtuais ou presenciais, 
como as campanhas de solidariedade junto às 
comunidades e populações que mais sofrem 
com o impacto da pandemia e suas consequ-
ências sociais; produção de lives, programas 
de rádio, vídeos, podcast, roteiro de celebra-
ção, spots para a divulgação do tema e lema 
do Grito.

7/9, Ato Inter-religioso Oeste1/MS, com 
Dom Henrique Aparecido Lima, Bispo Refe-
rencial das Pastorais Sociais do Regional Oes-
te 1/ MS, VIDA EM PRIMEIRO LUGAR‼ 

Corumbá: 7/9, Coleta até 8/9 de mate-
riais de higiene e alimentos: Paróquia São João 
Bosco; Cenic e Paróquia Nossa Senhora de Fá-
tima. Celebração virtual diocesana do Grito 
2020, sem participação de fiéis.  

Dourados: 7/9, Live do Grito.

Itaquiraí: 7/9, Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, Diocese de Naviraí-Re-
gional Oeste I.

Naviraí: 1/9, Live “Queremos Trabalho, 
Terra e Participação”. Com Ari Alberti, coorde-
nação do Grito; Pe. Eurico, coordenador dio-

cesano de pastorais; Pe. Moacir, vigário geral; 
Edivaldo Bispo Cardoso, coordenador regional 
da Comissão Justiça e Paz. 8/9, CNLB em sin-
tonia: ECO DO 26º GRITO DOS EXCLUÍDOS/AS 
Regional Oeste I – Mato Grosso do Sul, Diocese 
de Naviraí - Paróquia São Pedro Apóstolo. 

Três Lagoas: 1/9, Celebração Orante: 
Basta de Miséria, Preconceito e Repressão.

PÓS GRITO: CONTINUIDADE DO “DIA D” 
DO GRITO: 07-10- Roda de conversa sobre 
TERRA/TERRITÓRIO 07-11- Roda de conver-
sa sobre POBREZA 07-12- Roda de conversa 
sobre DIREITOS HUMANOS.
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Tucumã - Alto Xingu / PA Porto Velho / RO
o racismo, o colonialismo e 
feminicídio; pelo direito dos 
artistas a ser construtores de 
sociedade e de cultura. Fo-
ram colocados quatro outdo-
ors, as faixas, em paróquias 
e locais com boa circulação 
de veículos.  Diante de con-
trovérsias por conta da faixa, 
“Gritamos contra o agrone-
gócio que exaure nossa terra, 
expulsa o nosso povo e ex-
termina a nossa cultura”,  as 
Pastorais Sociais, divulgaram 
nota argumentando que o grito se explica pelo 
“desmatamento de 70.000 hectares, expulsão 
de agricultores acossados pelas aspersões 
premeditadas de agrotóxicos, desapareci-
mento de mais de vinte comunidades, enve-
nenamento de igarapés e da terra pelo uso 
de agrotóxicos, assédio moral, intimidações e 
ameaças a comunidades perto dos campos de 
soja. A isto se agrega o aumento desmesura-
do na região de casos de câncer, intoxicações 
(sabendo que é alta a subnotificação), proble-
mas de pele, falta de informação os perigos 
aos empregados que manipulam os agrotóxi-
cos nos campos de soja, falta de uso de equi-
pamento de proteção. Além do que o porto 
graneleiro da Cargill a serviço de exportação 
de produtos para o mercado internacional 
ocupou parte do Rio amazonas, destruiu um 
parque arqueológico e ocupou um bosque da 
cidade. No relatório da CPT, Comissão Pasto-
ral da Terra, se encontra um dado, que mais de 
60% dos causadores de conflitos na Amazônia 
é o agronegócio. Em duas décadas de soja no 
planalto santareno mais de 50% da vegetação 
foi suprimida pelos plantios de monocultura... 
Diante da crise socioambiental sem preceden-
tes pela que passamos como humanidade, pre-
cisamos de uma conversão ecológica integral 
para não comprometer definitivamente nosso 
futuro, que é cada vez mais incerto”.    

RONDÔNIA
Ji-Paraná: 7/9, Grito da Pastoral da Ju-

ventude da Diocese realizado durante a se-
mana da Independência, refletindo a seguinte 
questão: O QUE A JUVENTUDE QUER? Foram 
30.873 jovens vítimas de homicídios no ano 
de 2018, o que significa uma taxa de 60,4 ho-
micídios a cada 100 mil jovens e 53,3% do 
total de homicídios do país. Os homicídios 
ainda responderam por 48,4% dos óbitos de 
jovens de 15 a 19 anos. Fonte: Atlas da Vio-

Boa Vista / RR

lência 2020 - Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

Porto Velho: 7/9, Pela manhã, casas com 
panos pretos e cartazes dos Gritos; roda de 
conversa sobre o Grito dos Excluídos na Rá-
dio Caiari, 103.1 FM.  Convidados: Ir. Ana 
Maria (CPT) e Francisco Kelvin (MAB). Me-
diação: Jair Bruxel. À tarde, Dia D do Luto à 
Luta – Ato público por trabalho, terra, teto e 
participação! – Intervenção simbólico-cultu-
ral com a participação das Pastorais Sociais e 
Organizações da Sociedade Civil, em frente ao 
Centro Político Administrativo (CPA), sede do 
governo do estado, em solidariedade e me-

mória a todas as vítimas de COVID-19 no 
estado. 17/09, Seminário interno avaliati-
vo e desdobramento do processo do Grito, 
pensar os passos seguintes.

RORAIMA
Boa Vista: 7/9, O Grito levou mais 

de mil pessoas a participarem da carreata 
Vida em Primeiro Lugar. O público esteve 
presente em carros, motos e bicicletas, da 
praça Centro Cívico até a Área de Proteção 
e Cuidados (APC), Hospital de Campanha. 
Outra atividade simultânea foi a transmis-
são, ao vivo, da carreata pelo Facebook e 

Youtube da Diocese de Roraima, como tam-
bém no Facebook da Rádio Monte Roraima, 
107,9 FM. Os manifestantes sintonizaram a 
rádio durante a carreata para acompanhar 
os diálogos. O evento respeitou as orienta-
ções de saúde, todos de máscaras, inclusive 
foram distribuídas máscaras personalizadas 
do ato, além de frascos de álcool 70 para os 
participantes em cada veículo presente. Os 
manifestantes deram voltas na ‘bola’ do Cen-
tro, gritando “Basta de miséria, preconceito 
e repressão. Queremos trabalho, terra, teto 
e participação!”. Outros gritos foram ecoados 
ao longo da carreata: pela participação políti-
ca, pela Amazônia e povos indígenas, também 
pela terra, moradia, migração, trabalho digno, 
dentre outros. O ápice da manifestação acon-
teceu no fim da carreata, na APC, conhecida 
por Hospital de Campanha. Os participantes 
prestaram homenagem aos colaboradores que 
atuam no combate da Covid-19. Desde o pes-
soal dos serviços gerais à direção do hospital, 
todos receberam o reconhecimento. Partici-
param agentes de Pastoral da Diocese de Ro-
raima, além de membros de sindicatos, movi-
mentos sociais e sociedade civil que acreditam 
na mobilização popular do grito para apontar 
necessárias transformações sociais.

Santarém / PA
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BAHIA
Campo Formoso: Produção 

e divulgação de vídeos com de-
poimentos.

 
Guanambi: 7/9, Publicação 

e divulgação de vídeos, nas re-
des sociais. Programa “26º Grito 
dos (as) excluídos (as)” na Rádio 
Educadora Santana FM 100,7 de 
Caetité e na 106 FM de Guanam-
bi. Live oficial do 21º Grito dos 
(as) Excluídos (as) de Guanambi 
- Mediadora - Professora Dra. Ta-
tyane Marques - UNEB – Campus 
XII; Palestrantes – Pe. Osvaldino 
Barbosa e a Professora Dra. Ma-
rinalva Fernandes. Momento cul-
tural: Flaviane Santana Momento final – Pe. 
João de Sá Teles, Intérprete de libras – Elisân-
gela Mamédio. A Live foi transmitida pela TV 
GBI e pelas redes sociais das paróquias Santo 
Antônio e Geraldo Majella (facebook e insta-
gran). Arrecadação de alimentos e produtos 
de higiene, durante a semana de 8 a 11/09.  
08/9, Programa “26º Grito dos (as) excluídos 
(as)”, na Rádio 106 FM.

Itabira/Coronel Fabriciano: 7/9, Live 
com o cantor popular Zé Vicente. 

Juazeiro: 8/9, PJMP Bate-papo 
do Meio Popular Diocesano, com 
Leila Jurema, Anselmo Ferreira, me-
diação, Daniela Paes.

Salvador: 7/9, Live em forma 
de seminário. Descartamos qual-
quer atividade presencial. Criamos 
a Rede Social do Grito Salvador. Es-
tamos em parceria com o Grito da 
Amazônia.  Colocação de faixas do 
Grito na fachada de igrejas. Manifes-
tação virtual, “TODAS AS LUTAS DOS 
EXCLUÍDOS NUM SÓ GRITO!”, reali-
zação Fórum Popular da natureza. 
O Movimento Cultural de Águas Cla-
ras se uniu a diversos movimentos 
populares, pastorais e organizações 
sociais espalhadas pelo Brasil para 
Gritar por mais vida e dignidade 
para o nosso povo.  16/9, Avaliação 

bispo Metropolitano de Vitória da Conquis-
ta, realização CNLB Arquidiocese de Vitória 
da Conquista e Comissão de fé e política do 
CNLB Reg. NE 3.

CEARÁ
Canindé: 7/9, Impedidos de realizar um 

ato presencial na praça, o grupo de articula-
dores fez um ato virtual e o SINDSEC lançou 
carta no Grito dos Excluídos 2020.

Juazeiro do Norte, 7/9, As Pastorais e 
Movimentos Sociais participaram em progra-
mas nas rádios e redes sociais.

Crato, 7/9, Ato do Movimento de Mu-
lheres trazendo os seus gritos e suas famílias 
por conta da violência contra as mulheres e 
feminicídios.

Fortaleza:  7/9, Houve vários Gritos, 
Momento online de Mística do 26° Grito dos 
Excluídos e Excluídas; Ato Público, encontro 
no cruzamento da Rui Barbosa com Historia-
dor Raimundo Girão. Marcha das Mulheres 
Catadoras pelo bairro da Serrinha, realizada 
pelo Grupo Mulheres de Luta e Cena, Asso-
ciação de Moradores do Bairro da Serrinha 
e Círculos Populares. O Grito dos Excluídos 
da Serrinha ecoou pela luta e reivindicações 

históricas das catadoras e dos cata-
dores - Coleta seletiva com inclusão 
dos catadores(as); Contratação por 
serviços prestados em grandes even-
tos; Garantia da emenda que garante 
salubridade para quem trabalha em 
condições de risco; PEC da aposen-
taria especial para Catador; Contra 
a incineração. Estiveram presentes 
Cicero Catador, importante represen-
tante da luta dos catadores na cidade 
de Fortaleza e Ari Areia, companhei-
ro das lutas da cidade. Ato na Região 
do Grande Bom Jardim, iniciativa da 
Campanha Bom Jardim na Luta e da 
Associação dos Geógrafos e Geógra-
fas Brasileiras (AGB - CE) - com apoio 
da Rede DLIS, através do Centro de 
Defesa da Vida Herbert de Souza, da 
União dos Moradores do Bairros Ca-
nindezinho e da Associação Espírita 

Região NORDESTE
Salvador/BA

do processo de construção (reuniões e Gru-
pos de trabalho) do Grito e discussão sobre 
os próximos passos do coletivo, entre eles a 
continuidade da construção da 6ª Semana 
Social Brasileira.

Vitória da Conquista/Irecê: 5/9, Roda 
de Conversa do Grito dos Excluídos, Media-
ção de Marcelo Costa, com o tema “A política 
é uma das formas mais elevadas da caridade, 
porque ela procura o bem comum”, com Lu-
ciano Caparroz Pereira dos Santos/Diretor 
MCCE e Dom Josafá Menezes da Silva, Arce-

Fortaleza / CE
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de Umbanda São Miguel - 
conscientização pela vida 
na periferia, na Feira de 
Santa Cecília, umas das 
maiores feiras populares 
do Grande Bom Jardim. O 
grupo distribuiu másca-
ras personalizadas, dialo-
gou com feirantes sobre 
a importância de se pro-
teger do novo coronaví-
rus e segurou faixas com 
mensagens de conscien-
tização no semáforo em 
frente à feira, enquanto 
um carro de som circulava 
com mensagens de adver-
tência, lembrando a importância de continuar 
se cuidando para não adoecer. 7/9, No Aterro 
da Praia de Iracema, um grupo de militantes 
fez um ato simbólico e realçou a preocupação 
com os mais de 126 mil óbitos pela covid-19 
no Brasil, além da luta dos trabalhadores por 
direitos e igualdade social.    

Iguatu: 7/9, Live, com Regilvania Mateus, 
agente Cáritas, coordenação colegiada da Ar-
ticulação da Pastorais Sociais, CEBs e Organis-
mos do Regional NE I; Zé Vicente, poeta, can-
tor e compositor; André Fernandes, professor 
e bacharel em Serviço Social; mediação: Al-
cileide Bezerra, agente Cáritas e Coord. Dioce-
sana das Pastorais Sociais.

Itapipoca: 7/9, Live promovida pela Ar-
ticulação Diocesana das Pastorais Sociais da 
Diocese de Itapipoca. Com a presença de li-
deranças pastorais e sociais 
trazendo à tona seus gritos, 
lutas e preces. Também tive-
mos uma festa bonita com a 
presença de artistas e grupos 
culturais: Raízes do Coco | 
Caetanos de Cima, Amonta-
da; Balanço do Coqueiro | 
Assentamento Maceió, Itapi-
poca; Pastoral da Juventude 
| Diocese de Itapipoca; Jan-
derson | Itapipoca; Coletivo 
Sutiã | Itapipoca - Cia. Balé 
Baião | Itapipoca. Participa-
ção especial de Eliahne Bra-
sileiro e Zé Vicente. 

Diocese Limoeiro do 
Norte: 7/9, Live da Diocese.

Russas: Diocese Limoei-

ro do Norte, produção de diversos vídeos tra-
zendo o grito das mulheres, dos negros. 7/9, 
Momento celebrativo, com Roberto Aguiar – 
Articulação das Pastorais Sociais e Ir. Rozilda, 
coordenação de Pastoral, por todos os gritos 
que ecoam na Diocese e demais regiões e por 
todas as famílias enlutadas pela Covid 19. 

Tianguá: 1 a 7/9, Participação no Progra-
ma de Rádio Tribuna do Povo da Rádio Sant´A-
na Tianguá. 6/9, Live pelo facebok do CNLB, 
temas: Juventudes, Saúde, água, teto e partici-
pação. Joao Mota, Pastorais Sociais e Pastoral 
da Criança, Lourdes Camilo Cáritas Diocesana, 
Monaine Sá Juventudes e Reginha Mateus, Art. 
Pastorais Regional e Cáritas Regional.  6/9, 
Live CNLB Celebração eucarística nas Paró-
quias. 7/9, Postagens no insta da Pastoral da 
Criança e Cáritas sobre o Grito dos Excluídos 
anteriores e informações sobre o Grito 2020.

MARANHÃO
Bacabal:  Vídeo Grito dos Excluídos 

2020 - Pastorais Sociais Diocese de Ba-
cabal-MA.

Barreirinhas/Brejo: 7/9, “O GRITO 
DOS EXCLUÍDOS 2020” - Diocese de Bre-
jo, REPAM-Brasil, Conselho Indigenista 
Missionário – Cimi, Semana Social Bra-
sileira, Smdh Vida, Comissão Pastoral da 
Terra. Ato virtual, Acolhimento aos parti-
cipantes; Exibição do vídeo do 26º Grito 
dos Excluídos; Mística (imagens da re-
gião que dialogam com o tema e o hino do 
Grito), usando frases bíblicas; A Vida em 
Primeiro no Baixo Parnaíba Maranhense 

– vídeo e falas na defesa do SUS/Coordenador 
Diocesano Pastoral da Criança/Alfredo, segu-
rança alimentar/Francisca de São Raimundo/
Urbano Santos, moradia digna/infraestrutu-
ra/, participação popular/…); Hino de Zé Vi-
cente. A continuidade do 26º Grito dos Excluí-
dos no contexto da 6ª Semana Social Brasileira 
- Dom Valdeci, SMDH, FETAEMA, CPP, CDHB, 
PJ. Informar as atividades programadas no 
pós 7 de setembro. 

Balsas: 7/9, Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro.

Imperatriz:  7/9, Início da série de lives 
sobre o 26° Grito dos Excluídos. O nosso pri-
meiro encontro teve como tema: O Grito dos 
Excluídos!  Convidados: Jackson Sousa, as-
sessor Diocesano da PJ; mediadora: Veronica 
Santos, coordenação diocesana da PJ. 

Pinheiro: 7/9, Carreata pela ma-
nhã – praça São José, fala do professor 
Franck e Fabiana, mística – sobre a reali-
dade dos gritos, enquanto cada grito um 
jovem representou em forma de teatro 
mudo.

São Luís: 7/9, Articulação das Pas-
torais Sociais da Arquidiocese – ação 
celebrativa com a população de rua no 
mercado central à noite. 8/9, fala na 
rádio Educadora. 9/9, Live dos três T. 
Terra, Teto, Trabalho. 10/9, Live sobre 
a doutrina social da igreja e análise da 
conjuntura 11/9, Celebração no centro 
pop. 12/9, Convivência e reflexão com 
a população da Comunidade Cajueiro 
sobre os 3 T, que está sofrendo despejo 
para construção do novo Porto do MA, 
área sendo explorada pelos empresá-

Comunidade  Cajueiro São Luiz / MA

São Luiz / MA
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rios chineses. Há seis anos que 
algumas famílias resistem.

 
CNBB/Regional NE 5: 

7/9, Live das Pastorais Sociais 
do Regional NEV, com o tema 
do 26º Grito. 9/9, Live sobre 
Terra, Teto, Trabalho, com Dom 
Valdeci; Pe. João Maria e Adria-
na Aleixo (AL).

PARAÍBA
Campina Grande:  7/9, a 

Brigada Maria Carolina de Jesus 
distribuiu 50 cestas doadas por 
meio de uma parceria, além de 
80 máscaras e sachês com álco-
ol que foram doados pela Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB).  

João Pessoa: 7/9, Na capital, 50 cestas 
básicas foram doadas a moradores de áreas 
acompanhadas por movimentos sociais, dis-
tribuído sopão em cozinhas comunitárias do 
Alimentando com Afeto, projeto do Movimen-
to dos Trabalhadores por Direitos (MTD) e 
integrantes da Marcha Mundial das Mulheres 
(MMM) distribuíram água sanitária para lim-
peza doméstica. 7/9, Atos de solidariedade 
ao longo do dia nos locais (iniciando, às 7h, 
o trabalho nas cozinhas e, às 9h, o restante 
das atividades): Timbó (trabalho do Levante, 
AJA, CPT), início da construção de uma horta 
e revitalização de uma praça com doação de 
50 cestas básicas para os moradores acom-
panhados pelos movimentos; boas-vindas e a 
mística; trabalhos nos grupos (pintura, praça, 
horta, cilagem dos lambes); 
almoço. À tarde, cortejo com 
a batucada nas ruas da co-
munidade a caminho da qua-
dra; Ciranda e rimas, músi-
ca dos jovens. Mangabeira, 
comunidades Aratu, Thiago 
Nery, Costa do Sol e Sonho 
Verde (trabalho do Periferia 
Viva): sopão em duas cozi-
nhas Alimentando com Afeto 
das áreas pra distribuir nas 
quatro comunidades. Aratu: 
Toré dos Tabajaras, distri-
buição de água sanitária da 
MMM, pintura de um mural 
feminista com as mulheres, 
batalha de passinho. Costa 
do Sol: funcionamento de 
uma das cozinhas comunitá-

rias Alimentando com Afeto com a ajuda das 
mulheres da cozinha do Bairro dos Novais no 
dia e oficina de batucada. Thiago Nery e So-
nho Verde: funcionamento de uma das cozi-
nhas comunitárias Alimentando com Afeto e 
ciranda infantil (percussão, contação de his-
tórias etc). Ato em frente ao presídio, Celebra-
ção: “Eu ouvi os clamores do meu povo” (Ex 3) 
Pedido pela Recuperação dos apenados aco-
metidos pela Covid. Grito pela dor dos familia-
res dos detentos e dos agentes penitenciários 
que tiveram suas vidas ceifadas pelo corona-
vírus. Mística de encerramento do 26° Grito 
dos Excluídos com a retrospectiva até aqui, 
com intervenções e falas e uma homenagem à 
companheira Paula Oliveira Adissi.

Patos: 31/8 a 6/9, Foram realizadas ro-
das de conversas, com ênfase, em cada dia, a 
uma palavra-chave do tema central: MISÉRIA 

– PRECONCEITO – REPRES-
SÃO – TRABALHO – TERRA 
– TETO.  7/9, Momento cele-
brativo, com o tema “VIDA EM 
PRIMEIRO LUGAR”.

Santa Rita: 7/9, Ato do 
Grito/depoimentos.

PERNAMBUCO
Petrolina: 7/9, Divulga-

ção do vídeo recolha dos gri-
tos das pessoas, organizações 
e movimentos que, em 2020, 
fazem o Grito dxs Excluídxs 
em Petrolina e região. VIDA 

EM PRIMEIRO LUGAR! Para o militante indí-
gena e professor, Alessandro Tuxi, que integra 
o Grito dos Excluídos, “Falar da importância 
do Grito dos Excluídos deste ano é dizer que 
o grito vem com mais fervor do que os outros 
anos, pela época de pandemia e pelo governo 
genocida que estamos vivendo”. 

Recife: 7/9, Concentração no Parque Tre-
ze de Maio, no centro da cidade.  Abertura com 
homenagem a Dom Pedro Casaldáliga. Cami-
nhada, com quatro paradas - no Cruzamento 
da Rua do Hospício com Conde da Boa Vista, 
Tema: Grito pela Saúde – CEBES; na Ponte 
da Avenida Guararapes/Conde da Boa Vista, 
Tema: Grito contra o Racismo e Preconceito – 
CENDHEC; na Praça do Diário, Tema: Políticas 
Públicas e Meio Ambiente – MST; Parada Final 
- Praça do Carmo, Tema: homenagem às víti-
mas do COVID 19 /Ato Fora Bolsonaro - Coor-
denação do Grito. Respeitando o todas as reco-

mendações de saúde e higienização. 
Com bandeiras, faixas e cartazes, os 
participantes do ato também protes-
taram contra o governo Jair Bolsona-
ro e contra a política do governo fe-
deral. Foram lembradas as vítimas da 
Covid-19 em todo o país e a morte do 
menino Miguel Otávio, que estava sob 
os cuidados da patroa da mãe quando 
caiu de um edifício. Transmissão pela 
TV MTC. Estiveram presentes no Gri-
to dos Excluídos diversos sindicatos, 
a Central Única dos Trabalhadores, o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), representantes de 
partidos políticos e de organizações 
não governamentais. Além da capital 
as mobilizações também aconteceram 
nas regiões da Zona da Mata, agreste e 
sertão, onde a Fetape e sindicatos es-

Recife / PE

João Pessoa / PB
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SERGIPE
Aracaju: 7/9, Pela manhã, 

ato promovido pelos movimen-
tos sociais e entidades sindicais, 
encabeçado pelo Fórum de Enti-
dades Negras, Pastoral de Rua. O 
tema central foi o genocídio de 
negros e negras. Gritamos pelo 
fim das desigualdades sociais, 
em especial levantamos nossas 
vozes contra a violência policial 
e o fim do genocídio negro, que 
tem chegado a números alar-
mantes em Sergipe, clamando 
por justiça de casos sobre homi-
cídios de pessoas negras até hoje 
não solucionados. Atos como o 
do Grito mostram que ainda há 
muito pelo que lutarmos, mas 
unindo nossas forças poderemos 

fazer a diferença nas realidades que ainda 
afligem a população. 

Piabeta: 7/9, Paróquia Nossa Senhora 
do Monte Serrat.

Santana do São Francisco: 7/9, Roda de 
Conversas com Dom Vítor Agnaldo de Mene-
zes; Pe. Isaías Nascimento; mediador, Pe. Má-
rio César de Souza. 

REGIONAL CNBB NORDESTE 2: (AL, PE, 
PB, RN), 07/09, Grito dos Excluídos - Boas 
vindas e Abertura com Diác. Jaime Bomfim – 
articulador do Setor de Pastoral Social CNBB/
NE2); Cultural com Zé Vicente e outros artis-
tas; Plenária Os clamores do povo: gritos do 
Regional Nordeste 2 (cada pastoral, organis-
mo, movimento e escola que compõe o Regio-
nal; Exibição do vídeo do Regional; 12h – En-
cerramento.

tão na luta contra o governo genoci-
da. A CUT e demais movimentos so-
ciais, sindicais e religiosos também 
apoiaram o Grito. 

PIAUÍ
Floriano: 2/9, Live Grito, com 

Dom Edivalter Andrade.

Pavussu: 7/9, PI Paróquia N S 
de Fátima, ato/celebração.

Picos: 5/9, Missa De Abertura: 
Grito Dos Excluídos Povoado Valpa-
raíso, São Francisco de Assis Junco.

Teresina: 4/9, Grito Arquidio-
cese de Teresina, forma presencial, 
com a celebração de abertura trans-
mitida pelas plataformas digitais, porém com 
um número limitado de participantes no mo-
mento dessa celebração, presidida pelo padre 
João Paulo Moreira, junto a Pastoral do Povo 
de Rua.  6/9, Debates nas paróquias sobre te-
mas definidos por elas, de acordo com sua rea-
lidade. 7/9, Celebração do Grito Pastoral Povo 
de Rua. Transmissão Programa Em Tuas Mãos, 
Diocese de Teresina. 7/9, Divulgação de vídeos 
em quatro horários distintos, representando o 
grito de todos os excluídos, pelas redes sociais, 
direitos à saúde, das mulheres, um grito pela 
educação. Cada diocese teve sua programação.

RIO GRANDE DO NORTE
Caicó: O Bispo de Caicó, Dom Mauro, em 

vídeo, convidou os fiéis e a população a par-
ticiparem das ações online através das redes 
sociais, da Pastoral Social do Nordeste 2.  

Mossoró:  7/9, Distribuição de cestas 
com alimentos e materiais de higiene, arreca-
dados durante a Campanha de Solidariedade, 
às pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, entre elas imigrantes, com momen-
tos de diálogos e encerramento com mística. 
Esse ano nossas vozes gritaram em defesa de 
Educação, Saúde, Democracia, solidariedade, 
moradia e agroecologia. Foram colocadas fai-
xas Fora Bolsonaro pela cidade. Nosso mani-
festo em defesa da vida foi por meio das re-
des sociais, por atos simbólicos e por ações 
de solidariedade. Foram realizadas ações na 
comunidade Terra Prometida e com os e as 
venezuelanas residentes em Mossoró. Na 
comunidade Terra Prometida, fizemos uma 
conversa com os e as moradoras nos soman-
do aos gritos da comunidade. Em seguida, foi 
realizada cerimônia e entrega de kits de ali-
mentos e de higiene pessoal e roupas.

Mossoró / RN

 Floriano / PI

Aracaju / SE
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Região SUDESTE
ESPÍRITO SANTO

Diocese São Mateus: 7/9, Ato 
virtual CNLB/Pastorais Sociais nas 
paróquias e municípios.

Vitória:  7/9, Celebração inter-
-religiosa no Convento da Penha, em 
Vila Velha, transmissão ao vivo pelas 
redes sociais do convento, não aberta 
ao público. Realização Vicariato para 
Ação Social, Política e Ecumênica 
da Arquidiocese de Vitória e Fórum 
Igrejas e Sociedade em Ação, Comitê 
Popular de Proteção aos Direitos Hu-
manos no Contexto da Covid, Fórum 
Capixaba em Defesa da Vida dos Tra-
balhadores/as. Representantes de 
várias religiões participaram da cele-
bração no campinho do Convento da 
Penha, com a presença do arcebispo 
da Arquidiocese de Vitória, Dom Frei 
Dario Campos; do pastor da igreja 
Luterana, Carlos Ulrich; da represen-
tante do Candomblé, Leila Silva; do 
umbandista Valdemir Anchesk; do re-
presentante da igreja Casa da Benção, 
Jakson Vicentini; e dos freis Pedro e 
Paulo, do Convento da Penha.

MINAS GERAIS:
8/9, PJ Minas Gerais e Espírito 

Santo – Leste 2 - Roda de Conversa com 
uma turma de pjoteiras e pjoteiros que 
participou da construção do Grito em 
suas Arqui/Dioceses, que vão partilhar 
um pouco sobre a proposta deste ano, 
como foi este processo e a sua vivência.

Arquidiocese de Mariana/Congo-
nhas, 7/9, Ato, com a participação dos 
municípios que integram a arquidiocese.

Araçuaí: 7/9, Diocese, pelas redes 
sociais, pelo fim de toda e qualquer vio-
lência contra a mulher.

Barbacena: 7/9, Os sindicatos e movi-
mentos que compõem a Frente Popular pelos 
Direitos de Barbacena se somaram ao Grito, 
reafirmamos nossos compromissos com a 

em: Igreja São Francisco de Assis – Pampu-
lha; Viaduto – Av. Antônio Carlos (próximo 
a PPL); Viaduto – Av. Antônio Carlos com 
Av. Abrahão Caram; Av. Amazonas (Mercado 
Central); Praça da Estação. Militantes, po-
pulares e religiosos realizam ato simbólico, 
com palavras de ordem, cantos, faixas e ban-
deiras, houve um momento de homenagem 
às vítimas da Covid19 e gritos por Trabalho, 
Terra, Teto e Participação.  Ato simbólico na 
Pedreira Prado Lopes, Ocupação urbana co-
memora três anos de luta e resistência. A ma-
nifestação contou com intervenção no Viadu-
to República do Congo, na Av. Antônio Carlos. 
Grito da Rede Nacional de Médicos Popula-
res e da Associação Brasileira de Médicos e 

Médicas Pela Democracia ABMMD.

Coronel Fabriciano: 7/9, Live 
Diocese Itabira.

Diamantina: 7/9, Arquidiocese, 
Viva vida: desde a concepção até o seu 
natural fim! Louvor a Deus; pela defesa 
da criação e responsabilidade cidadã 
na construção da casa comum! Salve a 
democracia: terra, trabalho, teto, justi-
ça, educação e saúde para todos!

Governador Valadares: 7/9, 
Atividade CARTAZES nos jardins da 
Prefeitura, Praça dos Pioneiros, Praça 
do Vigésimo e canteiro central da rua 
Marechal Floriano. Cartazes lembran-
do os 120.000 óbitos pela Covid-19 no 

Brasil; os 220 mortos em Valadares; as 
vítimas da impunidade da Samarco, Vale 
e BHP; e outros Gritos das vítimas do de-
semprego, do descaso e da intolerância do 
desgoverno Bolsonaro. Carro de som no 
centro. Atividade VARAL SOLIDÁRIO no 
bairro Santos Dumont com distribuição de 
cestas básicas e roupas a famílias atingidas 
pelo desemprego; carro de som nos bair-
ros Santos Dumont, Sir, Flores e São Pedro. 
Recolhida de depoimentos e fala dos parti-
cipantes. Atividade CERIMONIAL do Haste-
amento da Bandeira e do canto do Hino Na-
cional na praça do Vigésimo. Carro de som, 

Faixa QUEREMOS TERRA, TETO E TRABALHO! 
Fala dos movimentos sociais e Comissões de 
Atingidos pela Samarco. Poesia “Minas não 
tem mar, fizeram um mar de lama em Minas”. 
Leitura da carta da CNBB sobre o Grito 2020. 

Vitória / ES

Congonhas/ MG

Belo Horizonte / MG

luta, com o povo e com o sonho de um país 
realmente democrático. No dia da nossa inde-
pendência, as forças populares se reuniram 
para gritar pelo país que sonhamos. 

Belo Horizonte: 7/9, Atos simbólicos 



  Novembro /Dezembro - 2020 Grito dos/as Excluídos/as 13

setembro. 7/9, Através do SE-
FRAS – Serviço Franciscano 
de Solidariedade, manifesta-
ção durante o Grito do artista 
visual Brunner, em uma gran-
de projeção em um prédio do 
Largo da Carioca, no centro 
histórico.  8, 9 e 10/9, Lives 
- Conferência Popular em De-
fesa da Vida – Comitê Popular 
de Crise.  8/9, Mesa 1: Vozes e 
Territórios, com Galo, Entre-
gadores Antifascistas; Raull 
Santiago, Gabinete de crise 
do Alemão; Naldinho Louren-
ço, Frente de Mobilização da 
Maré; Cintia Teixeira, Nenhum 

Serviço de Saúde a Menos; Rafael Sousa, A Voz 
do Lins; Dione Lins, Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação do RJ. 9/9, Mesa 2: 
Diagnóstico do Desastre, com Carlos Vainer, 
Inst. De Pesquisa e Planejamento Urbano e Re-
gional da UFRJ; Virgínia Fontes, Faculdade de 
História da UFF; Roberto Medronho, Faculda-
de de Medicina da UFRJ; Ligia Bahia, Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência; Renato 
Emerson, Inst. De Pesquisa Planejamento Ur-
bano e Regional da UFRJ; Rivaldo Venâncio, 
Fundação Oswaldo Cruz. 10/9, Mesa 3: Luta 
por um Novo Futuro, com João Pedro Stédile, 
MST; Dani Balbi, Partido Comunista do Bra-
sil; Henrique Vieira, PSOL; Lucia Xavier, Crio-
la; Rud Rafael, Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto; Sandra Quintela, Rede Jubileu Sul.

Tanguá: SEFRAS – Confecção de cartazes 
e faixas para divulgação externa, Pinhão.

SÃO PAULO
ABC: 7/9, Grito do ABC, virtual, promovi-

do pelas Pastorais Afro e Operária juntamente 

Montes Claros / MG

Hasteamento da Bandeira do Brasil e canto do 
Hino Nacional. Bandeira do Brasil. Mulher do 
Mov. Mulheres Camponesas. Bandeira de Mi-
nas. Mulher do Mov de Pequenos Agricultores. 
Bandeira de Valadares. Mulher das Comissões 
de Atingidos. Encerramento e palavras de or-
dem. Atividade RECOLHIDA DOS MATERIAIS 
na praça dos Pioneiros, Jardins da Prefeitura, 
canteiro central e Praça do Vigésimo. Durante 
todo o Dia 7/9 - Atividade VÍDEO SEQUENCIAL. 
Gravações de vídeos e depoimentos nas mídias 
sociais e CARRO DE SOM NOS BAIRROS. 7/9, 
Militantes do Movimento de Mulheres Campo-
nesas (MMC) e do Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA) saíram da zona rural para 
a cidade e doaram alimentos à população.

Guanhães: 8/9, Pastorais Sociais da Dio-
cese fizeram live com tema: Conjuntura atual e 
retirada de Direitos & A doutrina Social 
da Igreja no contexto atual. Apresenta-
ção e moderação por Madalena Santos 
e Alessandro Gomes Convidados: Flá-
vio Puff e Padre Nelito Dornelas.

Montes Claros: 7/9, Praça San-
ta Casa.

São João do Manteninha: 6/9, 
Ato virtual, mesa redonda e celebra-
ção, Paróquia São João Batista.

Teófilo Otoni: 7/9, Live Todos 
os Gritos, momento cultural com 
músicas, poesias e Gritos dos Exclu-

ídos/as. 7/9, MTST, Grito por Mo-
radia Digna.

Uberaba: 7/9, Arquidiocese – 
CNLB Leste 2, live com Dom Vicen-
te, bispo auxiliar de Belo Horizonte.

RIO DE JANEIRO:
Duque de Caxias: SEFRAS – Confecção 

de cartazes e faixas para divulgação externa, 
Centro Infantil Santa Clara, Jardim Balneário 
Ana Clara; Centro Infantil São Gabriel, Bairro 
Bom Retiro.

Petrópolis: SEFRAS – Confecção de car-
tazes e faixas para divulgação externa – Gente 
Viva, Osvaldo Cruz.

Rio de Janeiro:  7/9, Grito dos Excluídos 
na cidade do Rio de Janeiro, rua Uruguaia-
na com Av. Presidente Vargas, com falações, 
panfletagem, marcha até o museu do Amanhã 
- Praça Mauá e performances. Diversas orga-
nizações presentes. Houve encerramento do 
seminário realizado desde o início do mês de 

Rio de Janeiro / RJ

Petrópolis / RJ

São Paulo / SP 
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Osasco / SP

Aparecida / SP

com o MST – Núcleo Urbano, reuniu represen-
tantes de várias entidades políticas, populares 
e pastorais. Trouxe gritos importantes:  ido-
sos e idosas, jovens negras e negros, mulheres 
negras, famílias despejadas, famílias com do-
entes...Também a denúncia forte ao capitalis-
mo e todos os males que causa.  Ari Alberti, da 
coordenação nacional do Grito destacou pon-
tos marcantes da história do Grito, lembrando 
a parceria com a Romaria das/os trabalhado-
ras/es. Frei Betto, frade dominicano e escri-
tor, enviou um texto sobre Exclusão.

Alto Tiete: (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel 
e Suzano). 7/9, Missa na catedral com a pre-
sença do bispo, do padre Dimas e outros para 
a reflexão do Grito dos Excluídos; Atividade do 
Grito, transmissão em www.redelivre.online e 
a página do Facebook/O Grito dos Excluídos 
do Alto Tietê. 8/9, Live, Grito dos Excluídos 
Alto Tietê 2020 Completo. 16/9, Reunião de 
Avaliação do 26º Grito dos Excluídos. 

Ferraz de Vasconcelos: 7/9, Movimento 
Morar Bem II Ferraz de Vasconcelos Grito dos 
Excluídos Alto Tietê 2020.

Mogi das Cruzes: 7/9, Na Diocese de 
Mogi das Cruzes, o bispo Dom Pedro Luiz 
Stringhini presidiu a missa do Grito dos Ex-
cluídos, na Catedral Sant’Ana. Antes da ce-
lebração, aconteceu uma explanação sobre 
a atuação da Igreja junto aos excluídos com 
alguns agentes das Pastorais Sociais da Dio-
cese. Neste ano, em particular, a crise sócio 
sanitária imposta pela pandemia mundial de 
Covid-19 tomou relevância nesta articulação 
das pastorais, Igrejas e movimentos popula-
res que, entre suas reivindicações históricas, 
trazem o direito à saúde pública de qualida-
de e a valorização do Sistema Único de Saú-
de (SUS).

Suzano: 6/9, Ato inter-religioso, na pra-
ça João Pessoa, organizado pela Comissão de 
Direitos Humanos do Alto Tietê, Pastorais So-
ciais e movimentos populares. 

Americana/Nova Odessa: 7/9, Diocese 
de Limeira, 3ª live do 26º Grito, com o tema 
Desafios dos Excluídos da Diocese de Limei-
ra, com Pedro Monteiro, Salete, Kledir Salga-
do, Pastoral da Juventude, mediação, Maria 
José. 7/9, Continuando na partilha do Grito 
pela vida em primeiro lugar, a artista Juliana 
Sanches representou e muito bem as nossas 
lutas. Além da criatividade, Juliana pontuou, 
com genialidade, as pautas do Grito.  

Aparecida: /9, Celebração da 33ª Roma-
ria dos Trabalhadores/as e do 26º Grito dos/
as Excluídos/as, presidida pelo bispo de Apa-
recida, Dom Orlando Brantes. Participação 
com banners e com a temática na celebração. 
A missa foi transmitida pela TV Aparecida, 
Rádio Aparecida e Portal A 12.

Baixada Santista: 7/9, Cinco cidades da 
região promoveram, de maneira coordenada, 
atos simbólicos. A partir das 9h da manhã, 
ocuparam praças locais munidos de faixas, 
cartazes, bandeiras, cruzes e caixas de som, 
para darem seu recado à sociedade. Devido 
aos cuidados por causa da pandemia, não hou-

ve uso do microfone, as palavras de ordem To-
dos os atos foram transmitidos, virtualmente, 
pelas redes sociais do Grito na região

Cubatão: Em frente à Matriz de Cubatão, 
Paróquia Nossa Senhora da Lapa. Centro. 

São Vicente: Praça dos Correios. 
Guarujá: Praça dos Expedicionários. 
Itanhaém: Praça da Igreja da Matriz, 

centro. 
Santos: Praça das Bandeiras, na areia. 
Santos: Zona Noroeste. 

Campinas: 7/9, Pela manhã, no Largo do 
Rosário, ato dos trabalhadores dos Correios 
e da Educação. À tarde, encontro celebrativo 
e solidário no Acampamento Marielle Vive e 
Ocupação Nelson Mandela para entrega das 
doações da Campanha de Solidariedade do 
Grito. Memória de lutadores e lutadoras do 
povo que se foram em especial da companhei-
ra Zilda Santesso e o Sr. João Pessoa que não 
estão mais entre nós. Estiveram presentes no 
Acampamento a comissão organizadora do 
Grito d@s Excluid@s que solidariamente do-
aram fraldas e itens de higiene às crianças e 
moradores. Houve celebração com cantoria e 
falas de respeito, união e compromisso com a 
luta da classe trabalhadora. À noites, Live do 
Grito celebrando a solidariedade e soberania. 
7/9, Paróquia São Judas Tadeu - Campinas.

Carapicuíba: 7/9, Carreata, do Pq da Al-
deia até o Pq Gabriel Chucre, Via Inocência 
Seráfico; à noite, live do Grito.

Guarulhos: Paróquia N. S. de Fátima, Vila 
Fátima, chamada para o Grito.

Jundiaí: 7/9, A Diocese de Jundiaí reali-
zou o seu 10º Grito dos Excluídos, com uma 
celebração na Paróquia São José Parque Alme-
rinda Chaves, com transmissão pelo facebook.

Osasco: 7/9, Ato simbólico Nona/Capeli-
nha, na Praça Helena Maria, promovido pela 

Carapicuiba / SP Campinas / SP
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PARANÁ
Apucarana: 7/9, Pela manhã, Missa 

das Pastorais Sociais Diocesano na Paróquia 
Cristo Rei.

Cianorte: 7/9, Diocese de Umuarama, pela 
manhã, live celebração de sete de setembro 
com o Grito dos Excluídos, na Paróquia Santa 
Rita de Cássia. Após a homilia várias pessoas 
representaram e deram um grito de clamor pe-
los mais pobres e vulneráveis. No momento do 
ofertório, uma pessoa trouxe a cruz, represen-
tando o cordeiro imolado, para que a socieda-
de não coloque o capital acima da vida.

Curitiba: 7/9, Celebração presencial, 
presidida por Dom José Antônio Peruz-
zo, arcebispo de Curitiba, com limitação 
do número de pessoas na assembleia e 
transmitida pelo Facebook da arquidio-
cese. Ao final da celebração, Dom Peruzzo 
abençoou os alimentos, em frente às es-
cadarias da igreja, e participou da entrega 
das refeições, que foram produzidas pela 
ação Marmitas da Terra, realizada por 
cerca de 70 voluntários e voluntárias, 
integrantes de coletivos, movimentos e 
mandatos de esquerda, por iniciativa do 
MST. Além das refeições entregues no 

centro da cidade, outras 1.450 
foram distribuídas nas comuni-
dades Portelinha, Jardim Santos 
Andrade e Vila Formosa – local 
onde um núcleo de associações 
de moradores organiza uma co-
zinha comunitária já em funcio-
namento todas às quintas-feiras. 
Mobilização em espaço público, 
com velas e cruzes para lembrar 
as mortes pelo Covid. 8/9, As 
marmitas foram entregues tam-
bém a 2 mil pessoas das comunidades Tiraden-
tes, 29 de Março, Nova Primavera e Dona Cida, 
da Cidade Industrial de Curitiba (CIC); Nova 
Esperança, em Campo Magro; e Monte União, 

em Almirante Tamandaré. A ação terminou na 
semana com a entrega de mil marmitas para 
pessoas em situação de rua do centro de Curi-
tiba, famílias do Sabará, na CIC, e para a Vila 

Santa Cruz, de Araucária. A ação teve o 
apoio do Sindicato dos Petroleiros do Pa-
raná e Santa Catarina (Sindipetro PR-SC), 
e ocorrerá todas as quartas feiras até o 
final do ano. 

Londrina: 6/9, A ação solidária 
do Grito foi na Ocupação Cristal, com 
plantio e instalação de caixa d’água, 
mudas e sementes crioulas, refletindo 
sobre terra e trabalho. Com a partici-
pação da CPT, Levante Popular da Ju-
ventude, Assentados Reforma Agrária, 
CEBS e Associação Moradores. Resis-
tência e participação.

Região SUL Curitiba / PR

Londrina / PR

Assembleia Popular e FBP; à noite, live – As-
sembleia Popular, com Pe. Tião da Paróquia 
N. S. Ap. do Jd Helena Maria e Robson Oliveira, 
coordenação nacional do Grito. 11/9, Escola 
de Cidadania Diocese de Osasco, live, Ecos do 
Grito dos Excluídos nas Eleições Municipais, 
com Jardel Lopes, Coord. Nac. do Grito e Pas-
toral Operária; Cida Lopes, Frente Brasil Po-
pular; mediadora, Vera Lopes. 

Piracicaba: 6/9, Ato presencial. 7/9, O 
Grito virtual com um debate com os professo-
res Adelino de Oliveira e Isaac Rostom. 

Ribeirão Preto: Grito do Grupo Diversi-
dade Católica de Ribeirão Preto/SP e Região 
- leigos e leigas que trabalhamos por uma 
Igreja mais inclusiva, para a redução do pre-
conceito e discriminação e para a abertura de 
espaço na Igreja para o acolhimento das pes-
soas LGBTQIA+, que têm sido tão excluídas 
e marginalizadas na sociedade e em espaços 

religiosos. 7/9, Live: Vida em primeiro lugar 
– Basta de miséria, preconceito e repressão! 
Queremos Trabalho, Terra, Teto e Participa-
ção!”, transmitida pela Arquidiocese de Ube-
raba, com Dom Vicente, Bispo Auxiliar de 
Belo Horizonte. 

São Paulo/Paulista: 7/9, O Grito teve 
início na Praça Oswaldo Cruz e encerra-
mento na Avenida da Paulista, com as cru-
zes e os balões. O Ato teve três partes: ce-
lebração ecumênica, com Padre Assis, Kika, 
Pastor Areovaldo, representantes de religi-
ões de matriz africana, católica e evangéli-
ca. Cada movimento ou entidade trouxe um 
símbolo da sua Luta e apresentou com mú-
sicas do Jadir. Ato na Avenida Paulista com 
as Cruzes e a Memória (alguns nomes), dos 
que perderam a vida pela Covid 19, trazen-
do o Tema do Grito e outros em placas leves 
de isopor que foram soltos pelos balões na 
Paulista. Além da CMP, estiveram na organi-

zação do Grito, a União dos Movimentos da 
Moradia (UMM), a Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), o Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST), a Frente 
de Luta por Moradia, o Levante Popular da 
Juventude, o Movimento dos Atingidos por 
Barragem (MAB), o Movimento Nacional 
da População em Situação de Rua (MNPR), 
o Movimento Estudantil Popular Revolu-
cionário (MEPR) e a Marcha Mundial das 
Mulheres (MMM).

São Paulo/SÉ: 7/9, Ato Virtual, trans-
missão página face do SINSPREV-SP.

8/9, Pastoral da Mulher Marginalizada, 
Live, tema “Trabalho, Terra, Teto e Participa-
ção”, com Roberval Freire, SPM e coordena-
ção Nacional do Grito; Fabiana Ferreira, PMM 
e articuladora do Grito de Campinas/SP; An-
dreza do Carmo, Rede Rua e Coord. Nacional 
do Grito; Eduardo Cerqueira, CIMI. 
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Erechim/ RS

Florionópolis /SC

Marechal Cândido Rondon: 7/9, Ato 
simbólico respeitando as medidas de segu-
rança recomendadas - Comitê de Resistência 
e Solidariedade composto por diversos sindi-
catos, movimentos sociais, organizações de 
juventude e partidos progressistas, atuantes 
desde o início da pandemia.

RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul: 7/9, Grito Estadual do RS, 

atividade virtual, transmitida pela Rede Sobe-
rania e Jornal Brasil de Fato. À tarde, na sede 
campestre do SINDISERV, plantação de árvores, 
ação conjunta com a Coordenação Estadual do 
Grito RS. À noite, Live Grito, com Miguel Stédile, 
coordenação MST; Professora Alessandra M.; 
Jocélia Almeida, psicóloga clínica; Morgana L., 
educadora social, com apresentação de vídeos 
depoimentos, sobre os seguintes temas: Educa-
ção, Saúde, Assistência Social e Desemprego, e 
um bate-papo com os convidados sobre os qua-
tro temas abordados. Parcerias: Cáritas Dioce-
sana de Caxias do Sul, CPERS, ONG Construindo 
a Igualdade, Las Margaritas, MTD, UCES, SIN-
DISERV, Pastoral do Menor, EFFPT (Escola de 
Formação Fé, Política e Trabalho), PT PCdoC, 
PCB, MMM (Marcha das Mulheres), MNU (Mo-
vimento Negro Unificado). 7/10, 7/11 e 7/12, 
Organizaremos atividades e cada mês terá sua 
atividade de planejamento junto com a avalia-
ção da atividade anterior.  

Erechim: 6 e 7/9, Intervenção visual no 
Seminário N S de Fátima, memorando os 14 
óbitos na região causados pelo coronavírus e 
também trazendo os gritos dos sujeitos exclu-
ídos e as vozes daqueles/as que fazem a resis-
tência e a luta, na construção de uma sociedade 
mais justa e fraterna. Varal com camisetas, car-
tazes, faixas. Campanha em todas as paróquias 
da Diocese de arrecadação de roupas e itens 
de higiene para o Presídio de Erechim. O MAB 
participou das ações em referência ao Dia da 
Amazônia e ao Grito dos Excluídos, celebrados 
nos dias 5 e 7 de setembro, respectivamente. 
As ações consistiram no plantio de mudas de 
árvores nativas, no Reassentamento Passo da 
Conquista, onde residem atingidos e atingidas 
por barragens do RS, em memória às vítimas 
da Covid-19 na região e como parte da campa-
nha Plantando Vidas, em defesa da Amazônia 
e do meio ambiente. As ações foram organiza-
das pelo MAB, Pastoral da Juventude e Levante 
Popular da Juventude, os quais também se so-
mam, neste 7 de setembro, a campanha Fora 
Bolsonaro. 7/9, Ofício celebrativo virtual reali-
zado pelos leigos

Porto Alegre:  7/9, Atividade virtual do 
Grito do Rio Grande do Sul, pela Rede Sobera-
nia / Brasil De Fato.

São Leopoldo:  6/9, Esperançar, Live 
com Alessandra Miranda, 6ª SSB; Jardel Lo-
pes, PO; mediação, Pe. Edson Thomassim e 
Ismael Mendonça. Realização Rede de Comu-
nidades São João Batista/Cepa. 7/9, Pela ma-
nhã, Plantio de árvores pelas Vidas perdidas 
na pandemia no RS – Parque Pedro Antônio 
Maria, Av Henrique Bier. Transmissão face 
Rede Soberania. 

7/9, RS Paradesporto, Live Grito dos Ex-
cluídos pelo Movimento Social Progressista 
de Pessoas com Deficiência, minoria oprimi-
da e excluída do processo social.

 

SANTA CATARINA
Blumenau: 1 a 7/9, Rodas de Conversas 

nas Comunidades ao longo da semana.

Caçador: 7/9, Rodas de conversas e cele-
brações, sem atividades de rua; durante a se-
mana foram publicados vários vídeos com de-

poimentos de lideranças sobre o tema do Grito.

Chapecó: 7/9, O bispo de Chapecó, dom 
Odelir José Magri, participou da bênção e en-
trega de mais de 2 mil quilos de alimentos ao 
Hospital Regional. Os alimentos foram produ-
zidos por assentamentos da região e doados 
pelo Movimento Social dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras como gesto concreto de soli-
dariedade em tempos de pandemia.

Florianópolis: 7/9, Parque da Luz, pela 
manhã, Colocação da Faixa Fora Bolsonaro na 
Ponte Hercílio Luz. À tarde, Roda de Conversa 
ao vivo, com o tema: 26 Grito dos Excluídos e 
Excluídas. As Cebs da Arquidiocese de Floria-
nópolis realizaram o Grito dos Excluídos, ao 
vivo, com os convidados: Patrícia de Oliveira/
ocupação Contestado; Vilson Santin/MST; 
Marcos Pinar, liderança comunitária; Mariah 
Wuerges/coordenação MAB, mediação Padre 
Vilson Groh. 

11/9, Ato pela população em situação de 
rua e Grito das Excluídas e Excluídos, concen-
tração na Passarela Nego Quirido, ação coor-
denada pela População de Rua e Ocupações 
Urbanas. 

Joinville: 6/9, Celebração na Paróquia 
São Miguel, Paranaguamirim, seguida de car-
reata pelas ruas da cidade, saindo da Zona Sul 
até o norte, com músicas, simbologia, gritos 
sobre o tema.

Lages: 7/9, Missa com a presença do bis-
po diocesano, dom Guilherme Werlang, no 
bairro Cristal. À tarde, em frente à entrada do 
Hospital Tereza Ramos, foi o momento de re-
tomada das ruas, tomando todos os cuidados.  
No ato foi feita a entrega de alimentos arreca-
dados pelo MST aos trabalhadores da saúde 
que estão no hospital.

Palhoça: 7/9, Como parte das movimen-
tações do Grito dos Excluídos, o comitê fora 
Bolsonaro realizou um ato simbólico em defesa 
dos trabalhadores dos Correios, da população 
Guarani e ocupações urbanas de Palhoça. Reu-
nindo representantes dos partidos, Centrais, 
sindicatos, movimentos populares e sociais. 
Foi feito também o lançamento da Campanha 
de Solidariedade aos Guaranis, moradores de 
ocupações e trabalhadores dos Correios. 

Tubarão: 7/9, A Cáritas Diocesana de 
Tubarão realizou, de forma virtual, uma 
roda de conversa sobre a temática do Grito 
em 2020. 



  Novembro /Dezembro - 2020 Grito dos/as Excluídos/as 17

Poema dos excluídos/as
A nós, os excluídos,
Deus, o Universo, o destino ou a natureza,
Não deu escolha.
A nós, que somos a parte não-parte da lógica cruel do lucro
Só cabe um caminho:
O caminho da luta e da resistência.
A luta contra a invisibilidade,
A resistência para continuarmos vivendo.
Por todo o lado eu vejo o ódio crescer, a intolerância predominar.
Iludidos por um espantalho inexistente,
Uma parte de nosso povo briga contra o próprio povo.
Sem perceber, ingenuamente, que o inimigo é comum e quer nos matar a todos.
Ao capital financeiro, ao grande capital, aos interesses imperialistas,
Nossa gente não importa.
Só ao lucro eles servem.
Basta!
Neste grito dos excluídos, gritamos todos: a vida em primeiro lugar!!!
todos e todas que ficaram pelo caminho são sementes na nossa caminhada.
Como já repetiu o Presidente Lula: eles podem matar uma, duas ou três rosas,
Mas não podem deter a chegada da primavera!
E assim seguiremos, cantando, semeando, colhendo e lutando por nosso sonho de liberdade!
Até a vitória! Sempre! 

(Luís Augusto Waschburger, 
do Movimento Social Progressista de Pessoas com Deficiência - RS)

Eu grito basta!

Eu grito basta!
Já chega, isso não pode continuar
chega de aceitar o que não dar
A vida em primeiro lugar é pra já!

O excluído quer viver, participar e entreter 
O sem terra quer viver
Com direito de brotar e renascer
O marginalizado quer viver protagonizando 
o seu saber
Mas a injustiça social 
Impede isso acontecer

E eu grito Basta!
Já chega, isso não pode continuar
chega de aceitar o que não dar
A vida em primeiro lugar é pra já!

A juventude quer viver com seu direito e dever
O operário quer viver para poder trabalhar 
e comer 
O Índio quer viver com suas terras demar-

cadas pelo seu direito de ter
Mas a injustiça social impede isso acontecer 

E eu grito Basta!
Já chega, isso não pode continuar
chega de aceitar o que não dar
A vida em primeiro lugar é pra já!

A mulher quer viver sem ter o que temer 
A criança quer viver sem trauma que a 
faça sofrer 
O negro quer viver sem ter que ser morto 
todo dia pra sobreviver 
Mas a injustiça social impede isso acontecer 

E eu grito Basta!
Já chega, isso não pode continuar
chega de aceitar o que não dar
A vida em primeiro lugar é pra já!

O agricultor quer viver
E com sua família plantar e colher 
O idoso quer viver com dignidade de ser
O oprimido quer viver sem opressão pra se 
defender 
Mas a injustiça social impede isso acontecer 

E eu grito Basta!
Já chega, isso não pode continuar
chega de aceitar o que não dar
A vida em primeiro lugar é pra já!

O Professor quer viver com a educação 
valorizada sendo florescer 
O trabalhador quer viver com todo o 
direito que tem que ser 
O povo precisa viver escrevendo sua 
própria história baseada no seu querer
Mas a injustiça social impede isso 
acontecer 

E eu grito Basta!
Já chega, isso não pode continuar
chega de aceitar o que não dar
A vida em primeiro lugar é pra já!

Basta!
A vida é pra já!

Daine PJMP da Bahia, CG / Capim Grosso / BA

“Hoje é um dia importante, hoje é dia 
da gente ir para a rua, fazer nossos 
protestos. Ir todos com um mesmo 
propósito, por um país mais justo, 
mais digno pra gente, para o povo 
preto, para os negros, para todos os 
que precisam, que necessitam sobrevi-
ver a tudo que estamos vivendo nesse 
governo desajustado, na verdade um 
desgoverno. Estamos aqui lamentan-
do hoje, todos os 7 de setembro que 
me lembro, minha filha estaria na rua 
nos protestos do Grito dos excluídos 
aqui no Rio de Janeiro, pela maldade 
dos homens ela infelizmente não está 
conosco, mais continuamos na luta, 
nossa família está unida a todas essas 
instituições que estão na rua para 
clamar por justiça, por mais dignidade, 
por moradia e por todos aqueles que 
estão sendo excluídos por esse governo 
infeliz que estamos tendo. Grande beijo 
para todos, fique com Deus.”

(Marinete, mãe de Marielle Franco/ RJ)

“

“
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“
A RUA NÃO É LUGAR PARA VIVER E TÃO 
POUCO É LUGAR PARA MORRER! MORA-
DIA JÁ! NÓS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO 
DE RUA QUEREMOS POLÍTICAS PÚBLICAS 
QUE DÊ DIGNIDADE E CONDIÇÕES PARA 
PROTEGER DO CORONAVÍRUS, DO FRIO 
E DA VIOLÊNCIA.

 Estamos nas ruas e não temos casa para 
ficar! Queremos dizer para a população, 
para o Prefeito e para os gestores das po-
líticas públicas da cidade de São Paulo que 
não somos invisíveis e muito menos de-
sorganizados. Conhecemos a realidade dos 
Centros de Acolhidas: há falta de estrutura 
dos prédios; as camas são próximas umas 
das outras; os ambientes são insalubres, 
sem ventilação, que favorece a propagação 
da muquirana (piolho) e doenças como a 
tuberculose; falta de materiais para higie-
nização e precarização dos trabalhadores 
quanto na dinâmica dos serviços. Muito não 

vão nestes centros de acolhimentos por 
causa destas condições. Com tantos pro-
blemas que enfrentamos nas ruas, muitas 
vezes, pode ser melhor ficar nas ruas do 
que ir para muitos serviços oferecidos pela 
prefeitura. Esse acampamento é para co-
brar a reponsabilidade da Prefeitura. Che-
ga de enganação, somos menosprezados 
pelas secretarias; nossas reivindicações 
no Comitê PopRua não são encaminhadas, 
a SMADS não ouve os conselheiros do Co-
mitê PopRua, a zeladoria urbana que retira 
cobertores, barracas e demais pertence da 
PopRua. Não pode continuar assim, respei-
tem as pessoas em situação de rua! Nós 
que estamos em situação de rua não que-
remos regalias e sim dignidade. Estamos 
aqui para solicitar a ajuda de todos para 
que possamos ter direito a saúde, alimen-
tação e moradia digna. Não podemos per-
mitir que nossos irmãos que estão em situ-
ação de rua morram de fome, de frio ou do 
coronavírus. Queremos: • atendimento que 
permita a proteção com isolamento social, 
alimentação, condições para as higieniza-
ções necessárias e apoio dos serviços de 

saúde; • contratação de quartos de hotéis 
como previsto na lei; • organização de es-
paços para colocação de barracas com es-
trutura de banheiros, saúde e alimentação; 
• suspensão imediata do recolhimento de 
barracas, cobertores e objetos pessoais; • 
instalação de banheiros e chuveiros públi-
cos permanentes na cidade; • negociação 
com o Bom Prato (Governo do Estado) para 
manutenção das três refeições, de domingo 
a domingo e da gratuidade para quem está 
em situação de calçada; • agenda com o 
prefeito Bruno Covas para dialogar com os 
movimentos, o Fórum da Cidade e o Comitê 
Pop Rua. “Quem tem casa, fique em casa. 
Estamos aqui porque não temos casa.

(Carta do Movimento Estadual da Po-
pulação em Situação de Rua – MEPRSP 

Movimento Nacional da População de 
Rua – MNPR Apoio do Fórum da Cida-
de de Acompanhamento das Políticas 

Públicas de São Paulo)

“
É mermã e mermão o ano não tá fácil 
É COVID, é problemas, é mortes 
E nós o que vamos fazer? Ficar parados? 
Não! É hora de fazer o Mutirão pela Vida 
Lutar pelo direito de ter Terra, Teto e Trabalho 
E fazer acontecer a nossa Participação. 
Quantas vidas a mais vamos perder? 
Quantas pessoas não vamos rever? 
É a culpa é do preconceito e da miséria 
Além da repressão de um Estado Capitalista 
Onde o lucro e o dinheiro valem mais 
Mais do que a própria Vida 
Prevalecendo a pobreza e as desigualdades.
 
São Mulheres sendo violentadas e matadas 
Crianças sendo molestadas e perdendo a 
infância 
Adolescentes e Jovens com ansiedade e de-
pressão 
Levando ao Suicídio em algumas situações 
LGBTQIA+ sendo massacrados/as 
Pessoas vivendo em situação de rua 
Milhões de desempregados no país 

E o Governo o que faz? 
Quer privatizar os Recursos Naturais

É hora de dar basta a tudo que nos oprime 
Queremos a Vida em Primeiro Lugar 
Não podemos nos calar sobre aquilo que vimos 
e ouvimos 
Queremos respeito e direitos garantidos 
Queremos Políticas Públicas de verdade 
Queremos Vida digna em abundância. 

Vamos unir as forças e erguer as bandeiras 
Vamos lutar em defesa da vida Pois essa luta 
não é de alguns 
Ela é de todos e todas nós 
Vamos unir o grito dos excluídos e excluídas, 
E fazer chegar aos 3 poderes públicos 
Para assim fazer acontecer 
A sociedade do Bem-Viver 
E o Esperançar vim a renascer.

É hora de arregaçar as mangas e ir às ruas 
E buscar os direitos sonegados 
É hora de mostrar que as minorias tem voz 
E queremos ter vez e lugar 
Chega de sermos esquecidos! 
Basta de Estado Omisso e Opressor! 
Chega de Violência e Extermínio da Vida! 
Basta de Miséria, Preconceito e Repressão!

Nós, do Diversidade Católica de 
Ribeirão Preto e Região nos junta-
mos a tantas outras vozes, na uni-
dade do Espírito, para gritar inde-
pendência e libertação de todas as 
formas de violência, exclusão pre-
conceito e opressão contra a po-
pulação LGBTQIA+, principalmente 
nos espaços religiosos. Gritamos 
contra a LGBTfobia, o machismo, 
o racismo, o uso do Evangelho de 
Cristo para oprimir; em defesa e 
em respeito à vida, às formas de 
amar, à dignidade de todo o ser hu-
mano e ao uso do Evangelho para 
libertar os/as oprimidos/as, seme-
ar vida em abundância e construir 
uma sociedade e uma Igreja mais 
fraterna. Que Deus, Pai e Mãe de 
amor, de vida, de misericórdia, 
de acolhimento e de justiça nos 
abençoe nesta caminhada rumo à 
vida nova em plenitude para todas 
e todos. Nossa Senhora da Liber-
tação, rogai por nós!

“

“
Cordel do Grito 
dos Excluídos
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Todo DIA 7 de cada mês

Belém/PA

M
an

au
s/

AM

Recife / PE
Na perspectiva de potencializar o Grito como um 

processo de construção coletiva, coordenadores/as e 
articuladores/as de todo o país definiram o Dia D do 
Grito, a ser marcado com atividades sempre no dia 7 
de cada mês, antes e depois de setembro. Nos dias 7 
de julho, 7 de Agosto, 7 de Outubro e 7 de Novembro 
houve ações virtuais e presenciais, onde foi possível, 
em diversos locais, que focaram temas como saúde 
pública e em defesa do SUS, pela revogação da Emen-
da Constitucional 95; educação; democracia partici-
pativa; saneamento básico; água; segurança; defesa 
do meio ambiente e das populações originárias – in-

dígenas e quilombo-
las; a violência contra 
mulheres, jovens e 
crianças, negros/as, 
população LGBTQIA+; 
o preconceito e o ra-
cismo; desemprego; 
auxílio emergencial, 
entre outros. Diante 
da pandemia da Co-
vid 19 e o avanço da 
fome, multiplicaram-
-se campanhas de so-
lidariedade.

O Dia D do Grito, além de denunciar o sofrimen-
to de milhões de brasileiros/as, quer ser também 
um dia de exigir direitos. Como diz o Papa Francisco, 
“Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem 
terra, nenhum trabalhador sem direitos”. Ou como 
nos diz o lema do 26º Grito dos/as Excluídos/as e 
excluídas deste ano: “Basta de Miséria, Preconceito e 
Repressão!”. Um dia de anunciar o país que queremos 
com “trabalho, terra, teto e participação!”

DIA D 
DO 

GRITO
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FIQUE POR 
DENTRO

“A casa comum de todos nós está sendo saqueada, devastada, arrasada, 
impunemente. A covardia em defende-la é um pecado grave... Talvez a ta-
refa mais importante que devemos assumir hoje é defender a Mãe Terra” 

(Papa Francisco aos Movimentos Populares, 
no 2º Encontro – Bolívia, 2015)

        Animadores/as
A Coordenação e Secretaria Nacional 
do Grito dos/as Excluídos/as, mais uma 
vez, agradecemos a todas e todos que 
animaram e ajudaram a construir o Gri-
to dos/as Excluídos/as, nas comunida-
des, regiões e Estados. Neste ano, a pan-
demia fouçou mudar a forma e método 
da nossa organização, mas nem por isso 
o Grito deixou de repercutir pelo Brasil 
a dentro. Basta de Miséria, Preconceito 
e Repressão! Queremos Trabalho, Terra, 
Teto e Participação!

Companheiros/as, o ano de 2021 já 
desponta no horizonte e traz consigo 
muitos desafios e possibilidades. Na 
segunda quinzena de fevereiro de 
2021 a Coordenação deverá se reunir 
e na pauta estará a definição do lema, 
eixos e objetivos para o 27º Grito. 
Lembramos que é importante que 
nas comunidades, grupos e organi-
zações vocês conversem e discutam 
sobre o próximo Grito e enviem 
sugestões para os lemas, eixos e obje-
tivos, até o dia 15/02/20121. Lem-
brem de levar em conta o tema da 6ª 
Semana Social Brasileira (SSB) e da 
Campanha da Fraternidade do ano, 
a simbologia da data, a conjuntura e 
perspectivas de luta do ano. 

          Para pensar
Dados do IBGE, divulgados em 
30/10/2020, indicam que o desempre-
go atingiu o marco histórico de 14,4% 
da PEA (População Economicamente 
Ativa). Isto significa que 13 milhões e 
800 mil pessoas estão desempregadas, 
no Brasil.

Segundo dados publicados na Revis-
ta Forbes Brasil, em 2020, o grupo dos 
bilionários brasileiros cresceu de 205 
para 238 pessoas/famílias. Somando 
suas respectivas fortunas chega-se a um 
total de R$1,6 trilhão. 

80% dos agrotóxicos utilizados hoje 
no Brasil são para quatro produtos: soja, 
milho, algodão e cana. O que significa 
envenenar e produzir aqui para expor-
tar sem poluir lá.

Democracia não convive com a fome, 
assim como não há desenvolvimento 
com pobreza e, muito menos, justiça na 
desigualdade. As diferenças são natu-
rais, as desigualdades são produzidas 
por um sistema injusto, que “exclui, de-
grada e mata”. O Brasil está na lista dos 
países mais desiguais do planeta.

“Os seres humanos e a natureza não 
devem estar a serviço do dinheiro” ... “Os 
povos do mundo querem ser artífices de 
seu próprio destino. Querem caminhar 
em paz para a justiça” ... “Não haverá 
acesso aos 3 Ts (Trabalho, Terra e Teto) 
sem uma mudança estrutural na econo-
mia” (Papa Francisco).

não é momento para desanimar, aproveite-
mos este tempo de Natal e Ano Novo para 
recuperar o espírito de unidade e reanimar 
sonhos e utopias, em uma nova sociedade, 
onde a dignidade da vida esteja em primeiro 
lugar. Desejamos a todas e todos um Natal 
de solidariedade e esperança e um ano de 
2021 com 365 dias de muita saúde, alegria e 
disposição para juntos/as lutarmos por um 
mundo justo, humano e solidário.

        Boas Festas!!!!!!
             Quando dezembro chega se aproxi-
ma o Natal e o final de mais um ano. Aliás, 
o ano de 2020 foi muito difícil porque 
tivemos muitas vidas perdidas por conta 
do coronavírus e da irresponsabilidade 
de governantes no combate e enfrenta-
mento da pandemia da Covid 19. Mas, 

       Encontros de
     articuladores/as
Companheirada, que anima e articula 
o Grito dos/as Excluídos/as em todo o 
Brasil, devido à pandemia, não é possí-
vel afirmar que em 2021 vamos poder 
realizar o Encontro Nacional de forma 
presencial. Mantendo a ideia de Plano 
A e Plano B, no final de março ou 
início de abril realizaremos o encontro 
de articuladores/as para pensar a pro-
gramação e processo para o 27º Grito 
dos/as Excluídos/as.

Vem aí o 27º 
Grito – 2021
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