
popular com caráter de protesto 
e reivindicação, exigindo me-
lhora nas condições de vida da 
população (saúde, transporte, 
educação etc.). Estas manifes-
tações impulsionaram as mas-
sas, especialmente a juventude, 

a recuperarem as ruas 
como o lugar essencial 
para a conquista de di-
reitos e para retomar 
o sonho de construção 
coletiva de um país 
mais justo. Os protes-
tos abriram uma nova 
janela, pois antes de 
junho de 2013 as ma-
nifestações populares 
estavam sendo dura-

mente reprimidas. As lições e 
as contradições ainda precisam 
ser interpretadas por todos nós 
para que possam nos orientar 
em nossas ações futuras. 

Neste sentido é que se coloca 
o desafio de construção do 20º 
Grito dos/as Excluídos/as, que 
realizaremos em 2014. No ano 
em que completa 20 anos, que-
remos que nossos gritos sejam 
ainda mais fortes e repercutam 
mesmo em ano de copa do mun-
do e eleições. Como tem sido 
nossa prática, o tema do Grito 
dos/as Excluídos/as se relacio-
na com o tema da Campanha da 
Fraternidade. Em 2014, o tema 
da CF será “Fraternidade e tráfi-
co humano” e o lema “É para a 
liberdade que Cristo no libertou”. 
Assim todos nós, em nossas or-
ganizações, pastorais e comu-
nidades, estamos convidados a 
construir, desde já, o 20º Grito 
dos Excluídos, enviando suges-
tões para o lema e os eixos.

         Coordenação Nacional 

Grito dos/as Excluídos/asNovembro
de 2013

Número 58
Ano 19

“VIDA EM PRIMEIRO LUGAR”
Belo Horizonte/MG

Manaus/AM

Jequié/BA

JUVENTUDE QUE 
OUSA LUTAR CONSTRÓI 

O PROJETO POPULAR

O Grito dos/as Excluídos/
as tornou-se um marco 
de luta e denúncia que 
ecoa por todo o país há 

19 anos. Consolidou-se como 
uma ação que independe de con-
vocações, pois a população das 
diversas regiões do país já se 
sente parte deste processo le-
gítimo e de contraponto às mais 
diversas formas de exclusão a 
que é submetido o povo brasilei-
ro.  O 19º Grito dos Excluídos foi 
realizado em todos os estados do 
país, tanto nas capitais como em 
municípios do interior, envolven-
do pessoas do campo e da cida-
de, mulheres, homens, crianças 
e principalmente a ju-
ventude, representa-
da pela convocatória 
“Juventude que ousa 
lutar constrói o proje-
to popular”.  

Este Grito ocorreu 
em um momento em 
que a crise do modo 
de produção capi-
talista, iniciada em 
2008, permanece e 
se agrava em muitas partes do 
mundo. Os donos do capital e 
os governos buscam saídas para 
reduzir os efeitos desta crise e 
retomar o crescimento econô-
mico e as taxas de lucro. Um 
claro exemplo disso é que as 
grandes empresas instaladas no 
Brasil têm remetido todo o lu-
cro gerado para suas matrizes, 
que ficam em países ricos. Não 
há, por parte destas empresas, 
pouco ou nenhum investimento 
em nosso país. 

No Brasil, temos visto sinais 
de que a crise se agrava, haja 
vista o baixo crescimento eco-
nômico, especialmente no setor 
da indústria. Esta situação tem 
levado ao aumento da pressão 
dos capitalistas sobre o Esta-
do, governos, parlamentares e 
judiciário. O objetivo é retirar 
recursos públicos materializa-
dos em benefícios para a popu-
lação e destiná-lo às empresas 
e bancos.  O governo brasileiro 
tem adotado medidas sistemáti-
cas de favorecimento ao capital, 

como a redução das taxas de 
juro, redução da tarifa de ener-
gia para a indústria, a retirada 
de direitos dos trabalhadores/as 
e a entrega dos recursos natu-
rais, a exemplo do que foi o lei-
lão do campo de Libra, o maior 
campo de petróleo já descoberto 
na área do pré-sal, ocorrido em 
outubro. Portanto, nosso país é 
visto com grande interesse pe-

los capitalistas mundiais, seja 
pela sua capacidade de produção 
e de consumo, seja pela grande 
disponibilidade de recursos natu-
rais, como água, petróleo, terras 
etc. E isso nos coloca no centro 
da disputa capitalista mundial. 

Depois de muitos anos, o 
Grito dos/as Excluídos/as foi re-
alizado na sequência de um in-
tenso processo de mobilização 
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AMAPÁ
Macapá: 07/09, a concen-

tração do Grito foi logo no iní-
cio da manhã na Igreja de São 
Pedro, seguida de caminhada, 
com seis paradas, onde as cerca 
de 500 pessoas protestaram e 
‘gritaram’ por igualdade social, 
saúde, reforma agrária, inclusão 
de minorias e contra o extermí-
nio da juventude. Foi lançado 
abaixo-assinado com dez rei-
vindicações da juventude e pela 
criação de um Conselho Estadu-
al de Direitos Humanos, já que é 
o único estado da Federação que 
não tem este conselho.

Amapá: 31/08, a concen-
tração do Grito foi no bairro 
da universidade onde, no ano 
passado, várias famílias foram 
expulsas judicialmente, sen-
do que o lugar continua vazio 
e sem utilidade. Houve cami-
nhada com apoio de várias 
igrejas, sindicato dos traba-
lhadores rurais e grêmio estu-
dantil. Ao longo do caminho, 
aconteceram apresentações 
feitas por jovens de várias es-
colas, pastorais e falas diante 
do MP, Prefeitura e Fórum, cla-
mando por justiça. Na pauta 
das manifestações estiveram o 
grave problema das drogas no 
município e a violência policial, 
além do extermínio dos jo-
vens. A caminhada encerrou-
-se em frente à cratera que foi 
aberta na estrada em frente ao 
rio Amapazinho.

Calçoene: 01/09, o Grito 
aconteceu depois da celebra-
ção, na Praça N.S. Conceição, 

GRITOS PELO BRASIL

onde cerca de 100 pessoas com 
faixas apresentaram os temas 
do Grito. Jovens apresentaram 
a experiência na JMJ e denun-
ciaram a violência contra os 
jovens, a corrupção das autori-
dades e a falta de condição de 
vida para a juventude. 

Ferreira Gomes: 07/09, 
pela manhã o Grito denunciou 
os impactos provocados pelas 
hidrelétricas. Realizaram a ca-
minhada pelas ruas da cidade e 
encerram com uma celebração.

Laranjal do Jari: 07/09, 
a concentração do Grito foi na 
Igreja Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, seguida de ca-
minhada até a Igreja Santo 
Antônio, denunciando a corrup-
ção na administração, falta de 
investimentos na saúde e edu-
cação, as péssimas condições 

das vias públicas: sem calçada, 
sem asfalto, sem saneamento 
básico. Bem como, a destruição 
das florestas e poluição de rios 
e Igarapés. Ao final, cantaram o 
Hino Nacional e houve uma par-
tilha de sucos e frutas  da terra. 
Os jovens foram os responsá-
veis por toda a organização.

Oiapoque: 07/09, o Grito 
foi durante o desfile oficial, com 
a participação em bloco de jo-
vens e adultos da paróquia N. 
Senhora das Graças.

Pracuuba: 31/08, o Grito 
reuniu cerca de 40 pessoas das 
comunidades de Flexal, Cuju-
bim e assentamento do Cuju-
bim, incluindo algumas pesso-
as do Amapá que ajudaram na 
organização. Foi realizada uma 
celebração na igreja do Flexal e 
em seguida apresentação com 

adolescentes e crianças no cen-
tro comunitário.

Porto Grande: 07/09, pela 
manhã, os manifestantes do 
Grito denunciaram os impactos 
provocados pelas hidrelétricas, 
seguindo em caminhada pelas 
ruas e encerraram com uma 
celebração.

Santana: 07/09, o Grito 
dos Excluídos foi celebrado com 
uma ação solidária. A concen-
tração foi na Igreja Nossa Se-
nhora dos Navegantes, na área 
portuária, seguida de caminha-
da em direção à Igreja Nossa 
Senhora de Fátima. Durante o 
trajeto, foram recolhidos ali-
mentos para distribuição entre 
as pessoas empobrecidas.

O Grito aconteceu também 
em Vitória do Jari. 

AMAZONAS
Manaus: 06/09, Jovens da 

Arquidiocese fizeram vigília em 
frente ao Prédio da Justiça Fe-
deral, em preparação ao Grito, 
refletindo sobre um país melhor. 
07/9, a concentração foi em 
frente ao shopping, na Avenida 
Autaz Mirim, no bairro São José 
Operário, com a participação de 
cerca de 5.000 pessoas, jovens, 
adultos, crianças e idosos, com 
apitos, bandeiras, cartazes, fai-
xas e rostos pintados. Seguiram 
em caminhada até a Bola do 
Produtor, bairro Jorge Teixeira, 
reivindicando políticas públicas 
para a juventude, mulheres, 
indígenas, portadores do vírus 
HIV e abordando temas: ‘Juven-

Amapá/AP
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Manaus/AMtude e Saúde’, ‘Juventude e Vio-
lência’, ‘Juventude, Tráfico e Ex-
ploração Sexual’ e ‘Juventude e 
Educação’, com apitos, cartazes, 
pulseiras e bandeiras. Frases 
como: “Mais saúde para o povo 
para que a doença e a desas-
sistência não sejam usadas nas 
eleições”, “Mais oportunidades 
para juventude”, “Chega de vio-
lência e extermínio dos jovens”, 
“Xingu e Tapajós Livres”.  Ao 
longo do trajeto, jovens carre-
garam cartazes dizendo: “Pren-
der jovens que protestam por 
um Brasil melhor é fácil, quero 
ver prender político ladrão; “Eu 
pago, Tu pagas, Ele Torra, Nós 
pagamos, Eles desviam”.

PARÁ
Belém:  a concentração de 

milhares de pessoas foi na Pra-
ça da República, onde aconte-
ceu o desfile militar. Entre os 
temas em debate estiveram as 
juventudes da Amazônia, os 
projetos de destruição e morte 
e a democratização dos meios 
de comunicação.

Cametá: Nos dias 5 a 7/9, 
aconteceu a 3ª Marcha da Ju-
ventude que foi até Oeiras do 
Pará, encerrando o Grito com 
um ato público. 

Santarém: Com o tema Gri-
to dos Excluídos e Indignados, 
os manifestantes protestaram 
com faixas: “Nosso Brado Re-

tumbante diz Não ás Hidrelé-
tricas programadas”, “Xingu e 
Tapajós livres”.

RORAIMA 
Boa Vista: Este ano, o Grito 

não aconteceu na capital, mas 
se somou à Romaria ocorrida 
entre as cidades de Mucajai até 
Caracaraí, que ficam a 58 km 
de Boa Vista.

Mucajaí à Caracaraí: 
06/09, os manifestantes sa-
íram, em romaria, da cidade 
de Mucajaí até Iracema, aon-
de chegaram à noite. 07/09, 
caminharam de Iracema até 
Cachoeira do Bem Querer, em 
Caracaraí. 08/09, houve debate 
e oficinas com a comunidade. 
Ao longo do trajeto, chamaram 
atenção da população contra a 
construção da hidrelétrica no 
Bem Querer e seus impactos 
para a população local, denun-
ciaram as condições de cres-
cente exclusão social. “Esse 
projeto está sendo construí-
do sem o apoio e participação 
popular. Além disso, até agora 
não fomos informados sobre 
os reais impactos dessa obra” 
(Ronildo Rodrigues, coordena-
dor da Pastoral da Juventude 
da Diocese de Roraima).

RONDÔNIA
Porto Velho: 27/08, rea-

lizaram o Grito da Terra, que 

contou com a participação de 
5.000 trabalhadores rurais, no 
campo de futebol, ao lado da 
igreja. Seguiram em passeata 
pelas avenidas Carlos Gomes, 
Jorge Teixeira e Imigrantes, até 
a sede da Eletrobrás, onde hou-
ve concentração durante todo o 
dia. As atividades foram encer-
radas com uma vigília, à noite, 
à luz de lamparina, lampião e 
velas, em protesto contra falta 
de luz em aproximadamente 17 
mil propriedades rurais. 28/08, 
os manifestantes saíram em 
passeatas e fizeram atos públi-
cos na Seduc, Tribunal de Justi-
ça e Palácio do Governo. Houve 
negociação com a vice-presi-
dência do INCRA, junto com 
a Santo Antônio Energia, para 

tratar do problema dos atingi-
dos do projeto de assentamen-
to Joana D’arc, bem como com 
bancos oficiais e órgãos do go-
verno federal.

Guajará Mirim: 07/09, a 
concentração foi na Praça Má-
rio Correia, centro. O Grito 
aconteceu durante o desfile cí-
vico. Os manifestantes se apre-
sentaram em defesa da saúde, 
educação, cultura, cidadania, 
reforma política, juventude, 
entre tantos outros temas. A 
população presente, surpresa, 
aplaudia e acenava.

O Grito também repercutiu 
em várias outras comunidades 
do Estado. 

Ecos do NordEstE
BAHIA
Salvador: 07/09, a concen-

tração foi em frente ao Teatro 
Castro Alves, com mística de 
abertura, onde as pessoas pin-
tavam o rosto e as mãos com 
diferentes cores e tocavam as 
mãos uma das outras multipli-
cando o colorido. Dez mil pes-
soas tomaram as ruas e ave-
nidas de forma criativa, com 
faixas, cartazes e bandeiras, 
gritando por uma sociedade 
justa, reivindicando proteção 
e segurança social frente às 

crescentes ondas de homicídios 
e desaparecimento de jovens; 
contra o extermínio da juven-
tude negra e a construção das 
obras para a Copa de 2014, 
sem que a população seja con-
sultada na tomada de decisões. 
Exigiram qualidade e gratuida-
de nos serviços públicos, como 
transporte, saúde, educação. 
Houve manifestações em de-
fesa da mulher marginalizada 
e em defesa da população de 
rua. 

Feira de Santana: 07/09, 

a concentração do Grito foi na 
Praça Gastão Guimarães, em 
frente ao palanque das autori-
dades, antes do desfile oficial, 
reivindicando mudanças em 
diversos setores. Na convoca-
tória para chamar a população 
às ruas, foi publicado um texto 
explicando os motivos do pro-
testo: “Que país é este? Que 
democracia é essa? Feira tem 
transporte de qualidade? E o 
trânsito? Faltam lixeiras, chu-
vas prejudicam grande parte 
da cidade. Você gosta de bu-
racos? E o saneamento básico? 

Saúde um caos. Infraestrutura 
nas escolas, a quantas anda? É 
problema demais. Por isso não 
deixe de manifestar, vem pra 
rua já!“. 

Gandu: 07/09, a concen-
tração foi na Paróquia São José 
de Gandu, iniciando com uma 
oração ecumênica na Praça 
do Barreiro, seguida de cami-
nhada.  Nas paradas, reivindi-
cações e gritos: “onde estão 
nossos direitos, contra o desem-
prego, exclusão social, violência 
à mulher; por saúde pública, li-
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berdade de expressão, 
segurança, educação, 
contra violência e exter-
mínio de jovens e contra 
a redução da idade pe-
nal; respeito aos direitos 
dos deficientes, ao meio 
ambiente e por políticas 
públicas. Não ao aumen-
to na conta de água, não 
ao pedágio, centro cul-
tural já!”. Gritaram pa-
lavras de ordem como, 
“alô, Gandu, vamos 
acordar o professor vale 
mais do que Neymar”, e 
cartazes: “Governador 
me chama de copa e in-
veste em mim, assinado 
saúde pública”, “Respeite o ido-
so”. O Grito encerrou-se na Pra-
ça São José com uma oração. 

Ilhéus: 07/09, a chuva e 
a não participação de escolas 
esvaziaram a oficialidade da 
data. Os manifestantes do Gri-
to passaram em frente às auto-
ridades no palanque oficial de-
monstrando indignação diante 
dos desmandos do prefeito.

Itabuna: 07/09, o bloco do 
Grito, composto por jovens, es-
tudantes, movimento de mu-
lheres, centrais sindicais, Igreja 
Católica e partidos, apresentou 
suas reivindicações às autorida-
des presentes no desfile oficial, 
denunciaram o abandono dos 
bairros, o caos na saúde. Gri-
taram em frente ao palanque e 
do prefeito contra o extermínio 
de jovens e Índios Tupinambás. 
Itabuna ocupa o primeiro lugar 
de morte de jovens negros no 
Brasil. 

Itapetinga: 06/09, acon-
teceu a celebração do Grito 
na Igreja Matriz de São José. 
07/09, houve a concentração 
do Grito na Rua Macarani, se-
guida de caminhada até a Pra-
ça Dairy Valley. Aos gritos de 
denúncia e reivindicações, a 
juventude mostrou estar ante-
nada com os problemas sociais 
da cidade e do país, defendendo 
políticas de inclusão social para 
jovens, combate ao desempre-
go, e rechaçaram a violência 
contra adolescentes, mulheres 
e as drogas. Outro grito foi em 
defesa do meio ambiente e pela 

proteção aos animais. Saíram da 
atividade com o desafio de ar-
ticular uma proposta de “Grito 
permanente”, enquanto espa-
ço de participação, cidadania  e 
mobilização dos movimentos so-
ciais, para que não fique restrito 
ao manifesto no dia da pátria. 

Jequié: 07/09, as Cebs jun-
tamente com RCC, CDL, Movi-
mentos, Pastorais, sindicatos 
e ONGs fizeram ecoar o Grito. 
Reivindicações como saúde pú-
blica e educação de qualidade, 
passe livre, segurança, políti-
cas públicas para a juventu-
de, cidadania, ética, inclusão 
social e preservação da vida e 
gritos contra todas as formas 
de exclusão, violência e morte, 
fizeram parte do Grito diocesa-
no. As Pastorais da Juventude 
da Diocese e Regional partici-
param do Grito em Salvador, 
como parte das comemorações 
dos 40 anos da PJB (Pastorais 
das Juventudes do Brasil).

Jequitibá: Município de 
Mundo Novo, 07/09, o Gri-
to aconteceu com a participa-
ção das escolas, precedido de 
reflexão sobre a temática do 
mesmo. Cada turma fez sua 
apresentação de forma lúdica, 
o destaque foi a construção co-
letiva por jovens da bandeira 
do Brasil, na forma de quebra 
cabeça, demonstrando o desejo 
de se construir um projeto po-
pular para o Brasil. Neste ano, 
os jovens da comunidade tam-
bém participaram.

Vitória da Conquista: 

07/09, a concentração 
do Grito foi em frente 
ao Seminário de Fá-
tima, com a partici-
pação da população e 
membros de diversas 
entidades e movimen-
tos sociais. O bloco do 
Grito entrou na Aveni-
da Brumado, antes do 
desfile oficial.

Paulo Afonso: 
07/09, após o desfile 
oficial, os participan-
tes do Grito realizaram 
passeata e distribuição 
da Carta à população 
com as demandas dos 

jovens e da população em ge-
ral. Ao final, houve manifesta-
ção com artistas populares. En-
tre as atividades de pré-Gritos 
houve debate sobre o tema da 
juventude e suas demandas 
locais com jovens das comu-
nidades, discussão estendida 
para outros grupos. O tema foi 
debatido também em entrevis-
tas na rádio comunitária Betel 
e na rádio regional em Delmiro 
Gouveia-AL.

Piripá: 07/09, a popula-
ção saiu às ruas, fazendo vá-
rias paradas reivindicatórias 
em defesa dos direitos, contra 
o desemprego, exclusão social, 
violência à mulher; por saúde 
pública de qualidade, liberdade 
de expressão, meio ambiente, 
segurança pública, educação, 
políticas públicas e água, entre 
outros gritos.

Retirolândia: A progra-
mação do Grito teve início em 
01/09, com debate sobre os 
“Ecos da JMJ”. 02/09, debate-
ram o tema “Igreja Fraternida-
de e Juventude”; 03/09, “Ju-
ventude e o Estado”; 04/09, a 
temática foi “As Culturas e as 
Juventudes”; 05/09, “Juventu-
de e Políticas Públicas”. 06/09, 
“Juventude que Ousa Lutar 
Constrói o Projeto Popular”. 
07/09, a concentração do Grito 
foi na Praça, com apresenta-
ções artísticas, seguida de ca-
minhada que saiu da Igreja em 
direção à Praça da Zebrinha. 

Ribeira do Amparo/BA: 
15/09, aconteceu o 9º Grito na 

cidade, tendo início com a con-
centração na entrada da Rua 
Deputado Antônio Brito. O even-
to contou com a participação de 
pessoas de diversas localidades 
- Sede, Barrocas, Raspador, Boa 
Hora, Bonsucesso, Angico, Pas-
sagem Funda, Loredo, Roçado, 
Maria Preta, Baixa da Jurema, 
Várzea Salgada, Rio Quente, 
Lagoa Doce, Cansanção, Pi-
mentel, Lagoa Grande, Capim, 
Bariri. Movimentos e pastorais 
sociais, sociedade civil organi-
zada e organizações religiosas 
realizaram diversas paradas 
com apresentações sobre a rea-
lidade das comunidades: Fazen-
da Maria Preta, com o seu grito 
de guerra “o povo unido jamais 
será vencido”, apresentou a luta 
pela construção de um projeto 
popular, onde a vida esteja em 
primeiro lugar. A Pastoral da 
Criança convocou os jovens a 
construir sua história, respon-
dendo o seu chamado através 
da música. A Fazenda Passa-
gem Funda, fazendo referência 
às manifestações populares que 
aconteceram em todo o Brasil, 
por um país mais justo, sem 
corrupção, enfatizaram a im-
portância da juventude se unir 
e cobrar políticas públicas e a 
implementação da Lei da Ficha 
Limpa. As Crianças da Cateque-
se se expressaram através da 
dança (Depende de Nós). Cida-
de e campo se juntaram e reu-
nidos na esperança gritaram.

Cipó: O Grito chamou a 
atenção para a reivindicação 
das 32 famílias do assentamen-
to Mocó, que desde 2009 aguar-
dam energia elétrica. Também 
gritaram pela preservação da 
Lagoa do Gerson, único espa-
ço verde da cidade e que está 
ameaçado por um loteamento.

Santa Maria da Vitória e 
São Felix do Coribe: 07/09, 
a concentração do Grito foi em 
frente ao estádio do Turibão em 
Santa Maria da Vitória.

O Grito também ecoou em 
Ubaitaba, Juazeiro, Barro Alto e 
muitas outras comunidades.

SERGIPE
Aracajú: 07/09, a concen-

Itapetinga/BA
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tração do Grito foi na Praça da 
Catedral, onde aconteceu uma 
celebração, seguida de apre-
sentações culturais. Os partici-
pantes saíram em marcha com 
destino à Praça da Bandeira, a 
fim de fecharem o desfile oficial. 
Encerraram o ato com o canto 
“Ordem e progresso” e o hino do 
Grito, “Juventude que ousa lu-
tar, constrói o projeto popular”.

Houve manifestações em 
outras comunidades, como Es-
tância e Lagarto e outros.

ALAGOAS
 Maceió: As atividades tive-

ram início na semana da pátria 
com um ciclo de mobilizações 
e debates em preparação ao 
Grito. 07/09, a concentração 
do Grito foi em Frente ao Clube 
Fénix, com oficinas de agitação 
e propaganda para mobilizar as 
comunidades. Integrantes de 
movimentos sociais, partidos 
políticos, sindicatos e estudan-
tes ocuparam a Praia da Ave-
nida, onde acontecia o desfile 
oficial. O Bope e a Polícia Mi-
litar tentaram impedir, mas os 
manifestantes, em grande nú-
mero, seguiram em frente, fa-
zendo com que o desfile oficial 
encerrasse antes do previsto.

Palmeira dos Índios/AL: 
05 a 07/09, aconteceu a ple-
nária do Grito, com análise de 
conjuntura, retrospectiva da 
caminhada do Grito e troca de 
experiências, educação popu-
lar e trabalho de base, mística, 
animação e preparação para o 
Grito. 07/09, a concentração 
do Grito foi no bairro Cafurna 
na Praça do Xafaris, de onde os 
manifestantes saíram em ca-
minhada pelas ruas da cidade, 
com faixas, cartazes, bandei-
ras, teatro etc. Encerraram a 
atividade com uma celebração 
ecumênica.

O Grito também ecoou em 
outras comunidades no Estado.

PERNAMBUCO
Recife: 07/09, a concentra-

ção do Grito foi na Praça Oswal-
do Cruz. A chuva intensa não 

desanimou a participação de in-
tegrantes das pastorais sociais, 
organizações populares, mo-
vimentos sociais, sindicatos e 
organizações não-governamen-
tais.  Na pauta destaque para 
a juventude excluída, passan-
do também pelas necessárias 
melhorias na saúde, educação, 
transporte, entre outras.  Jo-
vens cobraram passe livre para 
o transporte coletivo em todo 
o país e a abertura de uma CPI 
na Câmara Municipal para que 
as empresas de ônibus tenham 
suas contas investigadas. Um 
grupo vestido de sertanejo lem-
brou as vítimas da pior seca dos 
últimos 50 anos.  Uma placa 
saudava os médicos estrangei-
ros: “Se os nossos médicos não 
querem ter compromisso com os 

pobres, que venham os outros”. 
Um homem acorrentado e com 
mordaça protestava contra o go-
vernador de Pernambuco, o car-
ro de som cantava: “Ó, Eduardo, 
ó, Eduardo, ó. Não é só por R$ 
0,10, nossa luta é bem maior”. 
Dentre outros gritos, por re-
forma política, pela redução da 
jornada de trabalho e o fim do 
fator previdenciário. A caminha-
da percorreu as avenidas Conde 
da Boa Vista e Guararapes, ter-
minando com ato em frente ao 
Pátio do Carmo.

Garanhuns: 07/09, a con-
centração do Grito foi no cen-
tro, com cartazes, faixas e 
bandeiras de luta, reivindican-
do políticas públicas para a ju-
ventude, direitos sociais para a 

população do campo e da cida-
de, transporte público de quali-
dade, promoção cultural, lazer 
e saneamento básico. O Grito 
dos vendedores ambulantes 
contra a limpeza social no cen-
tro da cidade. Os manifestan-
tes entraram na Avenida Santo 
Antonio, após o desfile oficial, 
onde encerraram com a leitu-
ra de uma carta de reivindica-
ções e uma pauta com temas 
de interesses populares sobre 
participação social e melhores 
condições de vida. 

Pesqueira: 05/09, a con-
centração do Grito foi em fren-
te à Escola Estadual Prof. Arru-
da Marinho, com cerca de 200 
pessoas vindas da comunidade 
rural de Santa Terezinha e co-
munidade quilombola, gente 
do povo, gente anônima den-
tre outros, animados pela ban-
da de música. Houve a acolhi-
da aos participantes, leitura da 
mensagem do Bispo da cidade, 
Dom José Luis:“queremos po-
líticas públicas que garantam 
condições de vida saudável e 
digna para nossos jovens”. Du-
rante a caminhada, nas para-
das, houve denúncias contra 
o atendimento hospitalar, filas 
enormes, falta de remédios e 
de atendimento humanitário; a 
superlotação dos presídios e a 
não punição para os crimes de 
colarinho branco e o porquê da 
punição somente para os po-
bres. Realizaram coreografias 
da oração de São Francisco; 
gesto simbólico no bairro do 
Prado com toque da sirene da 
fábrica de peixe, lembrando os 
operários que morreram naque-
le local. Alunos da escola local 
apresentaram samba de coco. 
Ao longo do trajeto, os manifes-
tantes passaram pela Câmara 
Municipal, onde os vereadores 
estavam reunidos e tiveram que 
interromper a sessão e ouvir os 
apelos do povo, e entregaram 
reivindicações, por escrito, ao 
Presidente da Câmara. Encerra-
ram o ato com preces, bênçãos 
e apresentação dos quilombolas 
com a Dança do Toré e apresen-
tações musicais.

Petrolina: 07/09, o bloco 
do Grito saiu após o desfile ofi-
cial. Cerca de 2.000 pessoas, 

Palmeiras dos Índios/AL

Surubim/PE
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com cartazes, faixas, bandeiras 
e muita animação, divididas em 
blocos por temáticas: “Os Gri-
tos dos jovens” e “A corrupção 
traz exclusão”. Realizaram co-
reografias sobre corrupção, pri-
vatização da água e as pizzas 
nas CPIs. O percurso foi ani-
mado por dois mini-trios e por 
jovens batendo batuques com 
palavras de ordem. Houve ten-
tativa de colocar medo nas pes-
soas, inclusive com ameaça de 
um blogueiro contra o padre co-
ordenador, apesar de tudo isso 
o Grito foi um dos melhores dos 
nove que já aconteceram. 

Surubim: 07/09, mesmo 
debaixo do sol forte, a faixa de 
abertura com o lema do Gri-
to conduziu a população pelas 
ruas da cidade. Realizaram en-
cenações com fotos mostrando 
a destruição do meio ambiente 
e os problemas com as enchen-
tes. Houve ato em frente à Câ-
mara Municipal, onde, com um 
grande mapa do Brasil, os par-
ticipantes realizaram denúncias 
e reivindicações, expressadas 
nas faixas, ao longo do trajeto: 
“Qualidade na educação é pre-
ciso, mas sem estrutura é pre-
ocupante”;“ Não à intolerância 
religiosa”;  “Gritamos por cal-
çamento e rede de esgoto”.

Ainda ecoaram gritos em 
outras comunidades.

PARAIBA
João Pessoa: 05/09, a con-

centração do Grito foi no Cas-
sino da Lagoa, cerca de 2.000 
pessoas saíram em caminha-
da pelas ruas da cidade até a 
Praça dos Três Poderes (Praça 
João Pessoa). Na pauta estive-
ram gritos: contra o extermínio 
da juventude negra - um grupo 
de jovens dentro de um ônibus 
de papelão reivindicava passe 
livre nos transportes, combate 
à violência contra a juventu-
de, mulher e outras minorias; 
exigia melhoria nos transpor-
tes públicos, na mobilidade ur-
bana, meio ambiente, saúde, 
educação e cultura, pela refor-
ma urbana, reforma agrária, 
democratização da mídia e por 
um plebiscito popular pela re-
forma política.

Campina Grande: 07/09, 
a concentração foi na Praça da 
Catedral, reivindicando tarifa 
zero no transporte, saúde + 
10, reforma urbana e agrária.

O Grito aconteceu nas cida-
des de Cajazeiras e Guarabira, 
entre outras comunidades.

RIO G. DO NORTE
Natal: 07/09, pessoas liga-

das aos movimentos populares, 
sindicais, juventude e moradia, 
partidos de esquerda e outros 
foram para as ruas se somar ao 
Grito. Dentre as reivindicações: 
dar visibilidade e problematizar 
as contradições da sociedade 
brasileira indagando ao povo: 
“Que independência é essa que 
vivemos?”. Entre as pautas: a 
reforma política,  democratiza-
ção dos meios de comunicação 

e contra o extermínio da ju-
ventude, a favor do programa 
“Mais Médicos”, contra o pro-
jeto de terceirização. Gritaram 
não às mortes de jovens nas 
ruas, aldeias e periferias, lem-
brando também as mulheres 
estupradas e criminalizadas, 
as pessoas oprimidas por luta-
rem por uma sociedade justa e 
igualitária, construindo um pro-
jeto popular para o Brasil.

Mossoró: Realizaram, des-
de junho, diversas atividades 
de pré-Gritos envolvendo várias 
comunidades. 07/09, a concen-
tração do Grito foi ao lado do 
Ginásio Poliesportivo Pedro Ciar-
lini, cerca de 700 pessoas par-
ticiparam da marcha, vindas do 
campo e cidade, MST, Movimen-
to social, sindical, pastoral, mo-
vimento de mulheres, estudan-
tes etc. Os movimentos levaram 
seus Gritos: MST pela reforma 

agrária contra a violência e im-
punidade no campo; o Grito de 
Jucuri, exigindo a construção 
da estrada do cajueiro, questão 
agrária, transporte, educação 
e segurança para as 17 comu-
nidades do pólo Jucuri; o Grito 
da Chapada do Apodi em Jucu-
rutu, contra o projeto de morte 
da Barragem das Oiticicas e do 
DNOCS e agronegócio; o Gri-
to da Paz contra a violência; o 
Grito da Juventude contra o ex-
termínio dos jovens; o Grito por 
Moradia da comunidade do Tran-
quilim, que grita há vários anos 
por dignidade, vivendo em casas 
de taipas, sem solução por parte 
da prefeitura municipal; o Grito 
da saúde dos moradores/as do 
Bairro Belo Horizonte, contra a 
falta de água e pela ativação da 
Unidade de Pronto Atendimento-
-UPA, inaugurado em dezembro 
de 2012 e até hoje fechado;  o 
Grito da Educação, transporte 
público gratuito e de qualidade; 
o Grito da classe trabalhadora 
contra PL 4330, da terceirização, 
que ameaça rasgar os direitos 
dos/as trabalhadores/as. Reali-
zaram um protesto em frente ao 
palanque das autoridades, apre-
sentando faixas, bandeiras das 
reivindicações, cobrando das au-
toridades direitos de cidadania e 
gritando “fora Cláudia” (prefei-
ta da cidade) e “Fora Rosalba” 
(governadora). A juventude re-
alizou ato, de forma simbólica, 
amarrando jovens em um bam-
bu, representando a repressão 
militar. Seguiram em marcha en-
cerrando em frente ao shopping 
no centro da cidade, com uma 
celebração feita por Pe. Talvacy 
e apresentação do teatro pela 
juventude. O encerramento foi 
na Associação das Comunidades 
Fraternas-ACF onde foi servida 
uma feijoada. 

Parelhas: 07/09, o Grito 
teve início com uma celebração 
em frente à Igreja Matriz de São 
Sebastião, seguida de caminha-
da até a Escola Mauro Medeiros 
(CAIC), onde houve apresenta-
ções teatrais, com a participação 
da Caritas da Diocese de Caicó. 
Vários movimentos de Caicó en-
grossaram o Grito em Parelhas.

O Grito também ecoou em 
outras comunidades.

Mossoró/RN

João Pessoa/PA
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CEARÁ
Fortaleza: 07/09, a concen-

tração do Grito aconteceu em 
dois locais: na Praça do Cristo 
Redentor, em frente ao Semi-
nário da Prainha, e no Aterrinho 
da Praia de Iracema, próximo à 
igreja São Pedro. Integrantes 
de pastorais, movimentos e a 
comunidade em geral denun-
ciaram as mazelas causadas 
pelos governos e empresas, 
geradas através das grandes 
obras que visam o lucro e ex-
cluem cada vez mais os pobres, 
a exemplo do Aquário da cida-
de.  Dentre os gritos e denún-
cias, um chamou a atenção: 
“abaixo o extermínio familiar 
e social promovido pelos tes-
temunhas de Jeová contra ex-
-membros dessa denominação 
religiosa”. Outro grito forte foi 
contra as obras e desapropria-
ções por conta da copa 2014.

Amontada e Itapipoca: 
07/09, os participantes do Gri-
to se reuniram em Caetanos de 
Cima, no Assentamento Sabia-
guaba, vindos de comunidades 
rurais de Itapipoca e Amonta-
da, da Zona Costeira do Ceará, 
do Movimento dos Pescadores e 
Pescadoras Artesanais, do MST 
e de outras organizações, para 
uma ação de retomada do ter-
ritório invadido por terceiros 
(especulação imobiliária na re-
gião). Divulgaram nota denun-
ciando a ineficiência do Estado 
em garantir os territórios das 

Teresina/PI

Fortaleza/CE

populações tradicionais e de tra-
balhadores rurais. Bem como a 
invasão de grupos empresariais 
do turismo, da carcinicultura, 
dos parques eólicos e do agro-
negócio que destroem dunas e 
lagos, cortam os manguezais, 
contaminam o solo e ameaçam 
a vida. Reivindicaram às autori-
dades presença e ação dos or-
ganismos federais competentes 
para conter e punir as tentati-
vas de apropriação privada das 
terras do Estado; Que o INCRA 
realize a demarcação dos limi-
tes do Assentamento Sabiagua-
ba e resolva as pendências ju-
rídicas, que se prolongam 
há mais de 24 anos; Que 
sejam garantidos apoio 
técnico e financeiro para 
todos os assentamentos 
da Reforma Agrária; Que 
sejam feitas investiga-
ções sobre as denúncias 
de invasão das terras do 
assentamento e tráfico de 
drogas na região!; Que o 
Ministério Público Federal 
investigue licenciamen-
tos e estudos de impactos 
ambientais apresentados 
pelas empresas que estão 
instalando os parques eó-
licos em Amontada e em 
várias regiões do Ceará.

Icó: 07/09, a ativida-
de do Grito se deu com 
a realização de mesa re-
donda que discutiu a si-
tuação de abandono do 
Perímetro Irrigado da ci-
dade Lima Campos.

Iguatú: 07/09, a concen-
tração do Grito foi na Praça da 
Criança, antes do desfile oficial, 
com alegria, cantos, danças e 
apresentações de capoeira. Os 
manifestantes protestaram con-
tra a falta de professores na Fa-
culdade de Educação, Ciências e 
Letras de Iguatu; reivindicaram 
melhoria no atendimento da 
saúde, educação de qualidade, 
saneamento básico, moradia e 
condições para agricultura e de-
nunciaram a violência contra jo-
vens e a poluição de rios e lagos 
na cidade. Depois seguiram em 
caminhada para o bairro Prado 
onde houve mais manifestações 
e protestos.

Em Acopiara e outras cida-
des repercutiram muitos Gritos. 

PIAUI
Teresina: 05 e 06/09, fo-

ram realizadas atividades em 
preparação ao Grito. 05/09, 
houve um seminário estadu-
al sobre a conjuntura e o pa-
pel do Estado e dos governos 
e marcha pela reforma agrária. 
Discutiram temas como segu-
rança para a mulher e para a 
juventude, que mais sofrem 
com a violência. Outro pon-
to de debate foram as políti-
cas públicas para transporte, 

planos de habitação urbana e 
combate à corrupção. Ao final, 
foi elaborada a Carta do Povo 
do Piauí, cujas reivindicações 
foram endereçadas à prefei-
tura de Teresina e ao gover-
no do Estado. 06/09, diversos 
movimentos sociais saíram em 
marcha passando pelo Incra, 
Assembleia Legislativa, Prefei-
tura Municipal e Palácio do Go-
vernador. Ali foi feita a leitura e 
entrega da carta, reivindicando 
políticas públicas de combate à 
seca e convivência com o semi-
árido, acesso à água potável e 
reconhecimento das terras aos 
camponeses. Cartazes com fra-
ses: “Direito de uma família. 
Viver sem pobreza e miséria”, 
“Chega de violência contra a 
mulher. Lei Maria da Penha, pra 
quem precisa dela”, “Queremos 
transporte e moradia de qua-
lidade. Esse é o nosso grito”. 
Mais de 3.000 pessoas partici-
param das ações do Grito.

O Grito ecoou em outras ci-
dades e dioceses do Estado.

MARANHÃO
São Luiz: 07/09, a con-

centração do Grito foi na Igre-
ja Nossa Senhora Aparecida, 
comunidade Vila Cristalina. As 
pessoas tiveram a oportunida-
de de presenciar as mazelas so-
ciais geradas pela construção do 

shopping da Ilha que gerou 
o despejo de 400 famílias. 
Realizaram mística e repre-
sentantes dos diversos mo-
vimentos da comunidade 
apresentaram seus gritos. 
Em seguida, se dirigiram à 
Avenida do Ipase, que fica 
em frente ao shopping, e 
trancaram duas vias que 
contornam essa comuni-
dade, gritando palavras de 
ordem como: “Menos shop-
ping, mais opções de locais 
de lazer, parques verdes”; 
“Sarney ladrão devolve o 
Maranhão”. Além de muitas 
falas referentes à falsa in-
dependência pregada pelos 
atuais gestores públicos, 
descaso com o meio am-
biente e à vida humana

O Grito ecoou na dioce-
se de Caxias e várias outras 
comunidades do interior .
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Em marcha 
me encontrei

ob um sol que nasce para todos, aquecendo al-
guns, queimando muitos, marchei nas ruas com 
os poucos de muitos, que o sentem diariamente 
na pele. As ruas eram estreitas, quase que não 

suportavam o tamanho da indignação do povo, onde eu 
habitava ferida. De bandeiras postas, eu vivi radiante 
nos olhos de cada um Que ora me sentia ode, elegia, 
e em sonetos e repentes apresentava-me nas palavras 
do homem e da mulher que alto falava aos outros da 
luta, dos sonhos, das injustiças e exteriorizavam sua 
indignação. 

Eu estava nas ruas 
com um povo que clama-
va pela liberdade anun-
ciada há muito tempo em 
um sete de setembro, 
passado onde eu também 
estive. O povo me tinha 
pulsante no peito, e não 
me escrevia para elite… 
Eu não me vi erudita, era 
uma lírica livre e popular, 
cantada por um povo que 
queria o verde nas ma-
tas, o amarelo que lhes é 
negado em detrimento de 
poucos, o azul que já não 
contempla igual, o bran-
co que lhes é arrebatado 
cada vez que a corrupção 
lhes tira o direito de co-
mer, de estudar, de morar 
e viver com dignidade.

Eles repudiavam a 
morte, não as queriam, 
eles pediam que eu mo-
rasse em suas terras, que 
eu estivesse presente nos 

seus roçados, em suas 
calçadas, no chão ama-
do, onde seu suor valente 
começava a escrever a 
verdadeira história… Não 
pediam esmolas, reivindi-
cavam a liberdade anun-
ciada que não chegou. 
Eles não querem me ver 
no papel cantando um 
grito às margens do Rio 
Ipiranga, grito este, que 
não ecoou nas favelas, no 
sertão, nas periferias do 
país. 

Esvaiu-se nas matas 

destruídas, no solo e sob 
solo saqueado pelos de-
tentores do poder, nas 
ruas habitadas por desi-
guais, nas favelas onde 
filhos da pátria são joga-
dos ao escuro das grades 
constantemente… O povo 
foi para as ruas dar o 
grito que realmente pode: 
libertar da opressão, da 
miséria e da hipocrisia, 
libertar das correntes de 
uma história de exclusão 
e promiscuidade, nesse 
novo grito, que não foi às 
margens do rio, que não 
foi pronunciado por um 
português burguês, eu 
também estive presente… 
Esse grito foi nas ruas, 
proferido por vozes já 
conhecidas, brasileiras e 
brasileiros, agricultores e 
agricultoras, estudantes, 
trabalhadores e trabalha-
doras piauienses que há 
muito tempo gritam.

E foi no grito do povo 
excluído cansado de viver 
à margem, que me en-
contrei… Eu também quis 
entrar na casa do povo, 
mas lá não nos deixaram 
entrar, e nessa hora eu 
me fiz sátira e no grito 
dos excluídos eu gemi 

Para o campo e a cidade melhorar
Ter saúde educação sem cessar
Vai começar o mundo novo
Vai ser a cara do projeto popular

Juventude do Brasil organizada
Nas ruas fazendo acontecer
Protagonismo jovem e do novo
Ser a semente de um novo amanhecer

Quem luta também se liberta
Leva em frente o caminho do amor
Mostra ser possível dar um passo a frente
Da juventude ter respeito e mais valor

Juventude índia, branca, quilombola
É para todos não importa a cor
Queremos uma nova sociedade
E o povo liberto do opressor 

 Autor: Jadir /MAB 
 
Hino do Grito de 2013

Juventude que ousa lutar Constrói o projeto popular

sem palavras, lá na casa 
que era para ser do povo, 
eu me senti vazia, não 
me vi coesiva, me usaram 
para descrever em hinos 
um país que ainda não foi 
construído, escreveram-
-me para uma elite can-
tar seus banquetes. Para 
uma pequena porção sou 
cantada em noites dioni-
síacas, em instantes de 
paixão capitalista, para a 
maioria sou cantada nas 
ruas, nas lutas, no peito 
de quem sente e que traz 
na pele a marca da exclu-
são e que sabe que é pre-
ciso lutar, e foi com esse 
povo guerreiro que me 
vi poesia popular, e que 
me fiz no grito de liberda-
de de um povo poético e 
combatente que canta o 
canto da massa, a poesia 
libertadora.

Autora: 
Elaine Gomes/PI

Aluna do Projeto 
Jovens Radialistas 
do Semiárido

Grito dos Excluídos/2013
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Hoje é sete de setembro
Não tem como esquecer
Sendo que foi neste dia
Que preferimos morrer

Dizem que um tal general
Gritou em tom alto e forte
De longe se pode ouvir:
Independência ou morte!

Por muitos anos seguidos
O povo ficou calado
Nem mesmo se apercebia
De que algo estava errado

Foi então que um tempo atrás
O povo decidiu responder
Se isto é independência
Nós preferimos morrer

Morrer lutando por terra
Pra plantar arroz e feijão
Morrer cultivando sonhos
De vida e libertação

É seu moço
Você que se diz patrão
Ouça o que vamos dizer:
Aqui, tu mandas não!

Sim preferimos morrer
Enfrentando a tirania
Do estado ditador
Que ficar na covardia

Nós não queremos migalhas
Queremos o que é nosso
Lugar pra viver e trabalhar
O fim do agronegócio

Olhe só pros nossos jovens
Morrendo em tenra idade
Pelas drogas, a polícia
As mazelas da cidade

Se pra ver esta tristeza
Com a nossa humanidade
Nós preferimos morrer
Na busca por liberdade

A cadeia a gente enfrenta
A polícia o esquadrão
Enfrentamos latifúndio
O revolver, o canhão

Somos povo bravo e forte
Entre a falsa liberdade
O jogo sujo ensaiado
Nós preferimos a morte

Morrer com dignidade
De pé enfrentando a dor
De perder nossos amados
Na luta contra o opressor

Nossa bandeira é de paz
Mas enfrentamos a maldade
Derrubando os muros da morte
Conquistando a liberdade!

O índio lutador,
Tem sempre uma história pra contar.
Coisas da sua vida,
Que ele não há de negar.
A vida é de sofrimento, 
E eu preciso recuperar.

Eu luto por minha terra,
Por que ela me pertence.
Ela é minha mãe,
E faz feliz muita gente.
Ela tudo nós dá,
Se plantarmos a semente.

A minha luta é grande,
Não sei quando vai terminar.
Eu não desisto dos meus sonhos,
E sei quando vou encontrar.
A felicidade de um povo, 
Que vive a sonhar.

Ser índio não é fácil,
Mas eles têm que entender.
Que somos índios guerreiros.
E lutamos pra vencer.
Temos que buscar a paz,
E ver nosso povo crescer.

Orgulho-me de ser índio,
E tenho cultura pra exibir.
Luto por meus ideais,
E nunca vou desistir.
Sou filho desta terra,
E tenho muito que expandir.

Autor: Edmar Batista de Souza
Itohã Pataxó-06/09/06
Publicado originalmente na 
Rede Índios online.

Publicado em agosto/novembro de 2013
No Jornal Voz das comunidades/ Voz da 
Juventude Popular

SETE DE 
SETEMBRO

 Autora: Sandra/Irmãs de Notredame
7/09/13-S. Luiz/MA

Poema: 

A Vida 
do Índio
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Ecos do cENtro oEstE
Brasília/DF

DISTRITO
FEDERAL
Brasília: 06/09, foi 

realizado um pré-Grito 
promovido pelo MTST. 
Cerca de 800 famí-
lias participaram das 
manifestações que 
ocorreram em três ro-
dovias do Distrito Fe-
deral, EPTG, BR 020 e 
BR 080. Após o des-
bloqueio das pistas, 
a polícia agiu violen-
tamente e mais de 
20 pessoas ficaram 
feridas, uma mulher 
grávida perdeu o bebê 
devido à agressão de 
um policial; dois mi-
litantes foram dura-
mente espancados; 
uma criança de colo 
foi internada em es-
tado grave; quatro 
manifestantes foram 
presos por dias e há 
uma dura persegui-
ção e criminalização 
aos que participaram 
do ato. Para a coorde-
nação nacional do Gri-
to, “ações da polícia 
com este caráter são 
repudiadas veemen-
temente e demons-
tram como o aparato 
policial e as forças 
de repressão reagem 
quando os trabalha-
dores estão em luta”. 
“Não podemos aceitar 
ações deste tipo, so-
mos uma organiza-
ção pacífica e apenas 
queremos gritar pe-
los nossos direitos”, 
declarou um dos in-
tegrantes da coorde-
nação. 07/09, a con-
centração do Grito foi 
na Rodoviária do Plano Piloto, os 
manifestantes saíram em mar-
cha e novamente tiveram que 
enfrentar a postura violenta da 
polícia, que já chegou batendo e 
prendendo manifestantes.

Brazlândia: 31/08, realiza-
ram um pré-Grito, na Praça dos 
Artesãos, com oficina de Grafite.

Planaltina: 01/09, realiza-
ram um pré-Grito, na Feira de 

Campo Grande/MS

Planaltina, com uma interven-
ção artística.

Samambaia: 30/08, reali-
zaram um pré-Grito, no Cine 
Clube Câmbio Negro, QD 421, 

Paróquia São José Operá-
rio, com exibição e debate 
do filme “Com Vandalismo”. 
01/09, foi realizado outro 
pré-Grito de formação  com 
o Coletivo ArSam, e reali-
zado o ensaio Coletivo (hip 
hop e confecção de mate-
riais).

Taguatinga: 03/09, re-
alizaram um pré-Grito, na 
Universidade Católica de 
Brasília, houve confecção 
de faixas e cartazes e de-
bate sobre a ocupação das 
ruas em junho.

GOIÁS
Goiânia: 07/09, duas 

marchas marcaram o Grito. 
A “Marcha da Juventude” 
e a “Marcha Fora Marconi 
Perillo”. Os cerca de 3.000 
manifestantes gritaram 
contra o extermínio da ju-

ventude, uma situação muito 
grave em Goiás. Eles exigiram 
a atenção do governo federal 
às mortes de moradores de 
rua e gritaram também contra 
a corrupção e a privatização da 
saúde pública. A maioria dos 
manifestantes era de jovens e 
lideranças de grupos e movi-
mentos sociais, que empunha-
ram suas bandeiras e cartazes 
em uma bonita manifestação 
de cidadania.

Também aconteceu Grito em 
Goiás, Carmo do Rio Verde e 
outras localidades.

MATO GROSSO SUL
Campo Grande: 07/09, a 

concentração do Grito foi na 
Rua 14 de Julho, onde cerca 
de 700 estudantes, sindica-
listas e militantes sociais pro-
testaram levando uma pauta 
extensa referente à educação, 
saúde e punição dos casos de 
corrupção, até a renúncia da 
reitoria da UFMS. Os cartazes 
traziam frases como: “Quer 
plantar e colher, dê também 
ao Índio este direito”, “Che-
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Ecos do sudEstE

ga de impostos sem retorno”. 
“Educação, saúde, segurança, 
transito, foram só promes-
sas”. Encerraram o momento 
do Grito com uma grande ci-

randa, onde colocaram todas 
as reivindicações no centro da 
roda e cantaram a música ci-
randa da paz. 

Cuiabá/MT

SÃO PAULO
São Paulo/Capital:  7/09 

houve dois atos. Na Praça da 
Sé, o Grito teve início com mis-
sa celebrada na Catedral da Sé, 
seguida de ato com a participa-
ção de sindicatos, movimentos 
sociais, pastorais sociais e par-
tidos políticos. Após, os mani-
festantes saíram em caminhada 
até o Parque da Independência, 
no Ipiranga. O outro ato teve 
início na Praça Oswaldo Cruz, às 
8 horas, seguido de caminhada 
pela Avenida Paulista até a Bri-
gadeiro Luis Antonio, por onde 
os manifestantes desceram até 
o Parque do Ibirapuera.  Distri-
buíram manifesto das entida-
des populares e movimentos 
de moradia em defesa de um 
plano diretor que inclua os ex-
cluídos e excluídas na cidade 
de São Paulo. Denunciaram os 

elevados índices de desempre-
go entre os jovens e o exter-
mínio destes. Apoiaram a luta 
pela democratização dos meios 
de comunicação, defenderam a 
vinda dos médicos estrangeiros 
e exigiram uma nova política 
de segurança pública. 

5ª Romaria a Pé de Mauá 
à Aparecida/SP: 01 a 05/09. 

A preparação da 
Romaria teve início 
em dezembro/2011, 
com reuniões men-
sais. 01/09, os ro-
meiros saíram em 
caminhada da Paró-
quia São João Ba-
tista, Mauá, rumo à 
Paróquia Cristo Re-
dentor dos Homens, 
em Itaquaquecetu-
ba, na Diocese de 
Mogi das Cruzes. 
05/09, saída da ci-

dade de Pindamonhangaba e 
chegada para almoço e descan-
so; entrada na Basílica, onde 
fizeram a Oração de agrade-
cimento. 06/09, livre. 07/09, 
encontro com romeiros que 
vieram de ônibus da Paróquia. 
Concentração para participar 
das manifestações do “Grito 
dos Excluídos” e da Missa do 

Trabalhador, em Aparecida.

Americana/Nova Odes-
sa: 07/09, a concentração foi 
no terminal Rodoviário, onde 
cerca de 300 pessoas, maioria 
jovens, percorreram as ruas 
dos bairros São Manoel e São 
Vito, manifestando-se contra 
o machismo, flexibilização dos 
direitos trabalhistas, terceiri-
zação,  privatização e contra 
a violência e extermínio de jo-
vens. Seguiram em direção à 
Avenida Antônio Pinto Duarte, 
onde foram impedidos de en-
trar no desfile oficial. A guarda 
municipal agrediu os manifes-
tantes, que fizeram Boletim de 
Ocorrência, denunciando a vio-
lência e agressões. Os manifes-
tantes encerraram o Grito com 
as mãos dadas em um grande 
círculo. Após o ato fizeram uma 
nota de repúdio contra a tru-

São Paulo/SP

Dourados: 30/08, hou-
ve palestra e o Sarau Musical 
interagiu com  a juventude a 
partir do  lema do Grito e con-
vidou os participantes para o 
ato. 07/09, começaram as ati-
vidades com o ato do Grito, 
onde os participantes levaram 
cartazes, faixas e vozes para 
as ruas. Distribuíram panfletos 
com nota de repúdio contra a 
atitude do Juiz José Domingos 
Filho que julgou improcedente 
a ação cível e as provas con-
tra os Urganos, o que resultou 
na liberação de mais de R$23 
milhões que estavam bloque-
ados e ainda condenou o MPE 
a pagar R$360mil de multas 
aos réus. A pauta das reivin-
dicações foi a campanha con-
tra a corrupção, pedindo aos 
eleitores voto consciente nas 
eleições e a não venda dos vo-
tos. Participaram das ativida-
des mais de 40 mil pessoas. O 
Grito é tido como uma agenda 
e todo o ano é esperado pela 
população.

Gritos fortes ecoaram por 
São Gabriel do Oeste e outras 
comunidades.

MATO GROSSO
Cuiabá: 30/08, a programa-

ção das atividades do Grito co-
meçou com o Chá com pão, na 
abertura da Semana da Cidada-
nia, dia de mobilização dos mo-
vimentos sociais, sindicais e de 
preparativos para o ato. 07/09, 
a concentração do Grito foi em 
frente ao Ginásio do Verdinho, 
na entrada do CPA 1, seguida 
de caminhada pela Avenida 
Historiador Rubens Mendonça, 
onde também houve o desfile 
oficial. As centenas de pessoas 
marcharam com os temas da 
reforma política, marco regula-
tório e juventude. O ato contou 
com a participação dos imigran-
tes haitianos, que reivindicam 
respeito, qualidade de vida e 
acesso à cidade. O MST denun-
ciou que, há mais de dez anos, 
vivem embaixo de lona aguar-
dando a reforma agrária. Cuia-
bá é uma das principais cidades 
brasileiras que recebe centenas 
de imigrantes todo mês.  

Ecos de Gritos repercutiram 
em várias cidades do Estado.
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culência da guarda Muni-
cipal.

Andradina: 07/09, a 
concentração do Grito foi 
na Praça JBC, os manifes-
tantes seguiram em cami-
nhada até a Praça Antonio 
Joaquim de Moura Andra-
de, onde encerraram o ato. 
Ao longo do percurso, vá-
rias manifestações cultu-
rais e de arte puderam ser 
presenciadas, com temas 
como a inclusão de Andra-
dina no ICMS da Usina de 
Três Irmãos, a mudança 
dos trilhos da estrada de 
ferro do centro da cidade, 
a não privatização das hi-
drelétricas, a manutenção 
de ajuda federal para as 
APAES, reforma Agrária 
e Desenvolvimento Sus-
tentável da Agricultura 
Familiar. Os participantes fize-
ram uma carta encaminhada à 
Presidente da República com as 
reivindicações da sociedade lo-
cal.

Aparecida: 07/09, no San-
tuário Nacional, aconteceu o 
19º Grito e a 26ª Romaria dos/
as Trabalhadores/a. A concen-
tração dos romeiros se deu no 
Porto Itaguaçu, seguida de ca-
minhada até a Basílica.  Por vol-
ta das 9h20, aconteceu o mo-
mento do Grito, após a acolhida 
aos participantes da romaria 
dos trabalhadores, no palanque 
do Grito. A juventude participou 
em peso das manifestações,  
com faixas, cartazes e ocupou 
quase todo o pátio da basílica. 
As pessoas escreveram seus 
gritos e direitos em cartazes, 
entre eles: educação, saúde, 
transporte público de qualida-
de, trabalho decente e justiça 
social e puderam expressá-los 
também, junto aos animado-
res do ato, na parte do chão 
no pátio. Houve momentos de 
cirandas e criatividade com 
vários grupos. O momento do 
Grito foi encerrado com o rece-
bimento da bandeira do Brasil 
pelos participantes, passando 
de mão em mão e cantando “A 
ordem é ninguém passar fome, 
progresso é o povo feliz. É por 
amor a está pátria Brasil que a 
gente segue em fileira”. Em se-

guida, aconteceu a celebração 
dentro do santuário encerran-
do também a 26ª Romaria dos 
Trabalhadores, organizada pela 
Pastoral do Migrante e Pastoral 
Operária e que teve por lema: 
“Mãe Aparecida, ajude a liber-
tar a juventude esquecida”. De 
acordo com a direção do San-
tuário Nacional, mais de 120 
mil pessoas passaram pela Ba-
sílica de Aparecida no dia 7 de 
Setembro. 

Barretos: 07/09, realiza-
ram o Grito, distribuíram ma-
nifesto alertando a sociedade 
e cobrando os poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário a 
realização de debates, fóruns, 
conferências - com participa-
ção da sociedade - sobre as 
políticas públicas no que diz 
respeito a dependência química 
e o uso de drogas licitas e ilíci-
tas, e atuação junto as escolas. 
Gritaram pela dignidade das 
pessoas, com políticas públicas 
voltadas para o ser humano na 
luta pela construção do Estado 
que queremos.

Campinas: 13/08, foi reali-
zado debate sobre o Grito dos 
Excluídos com funcionários do 
CEPROMM e a apresentação de 
uma peça de teatro. 26/08, foi 
promovida uma oficina. 29/08, 
houve discussão e oficina “Gri-
to”. 05/09, aconteceram pré-

-Gritos nas comunidades Jar-
dim Itatinga e cidade Singer. 
07/09, a concentração do Grito 
foi na  Praça Largo do Pará, en-
trada  na  Avenida  Francisco  
Glicério, ao término do desfi-
le  oficial. Cerca de 2.000 pes-
soas participaram do evento, 
organizado pela Arquidioce-
se, e que contou com a parti-
cipação de partidos políticos, 
movimentos sociais, pastorais 
sociais, paróquias e comunida-
des. Uma grande faixa com o 
lema do Grito abriu a caminha-
da, seguida pelos participantes 
em blocos: Crianças; Portado-
res de necessidades especiais; 
idosos. Entre as reivindicações: 
por justiça social, saúde, edu-
cação, moradia e trabalho.  

Guarulhos: As atividades 
tiveram início em agosto com 
a realização de tardes culturais 
e de formação com as temáti-
cas: “Esse tal sistema”; “Vida 
em primeiro lugar”; “Educação. 
Para que? Para quem?”; “Cons-
truindo nosso projeto”. Os par-
ticipantes levantaram propos-
tas nas áreas de Mobilidade 
urbana, Cultura e Lazer, Educa-
ção e Saúde Pública, reivindica-
ções que foram encaminhadas 
aos representantes políticos. 
07/09, houve concentração do 
Grito, na Praça Getúlio Vargas, 
com celebração junto a jovens 
de grupos de base da PJ, es-

tudantes de cursinho co-
munitário e moradores de 
rua que ocupam a praça. 
Após a celebração, saí-
ram em caminhada rumo 
ao desfile cívico, no Par-
que Bosque Maia. O gesto 
concreto do momento do 
Grito foi o agendamento 
de audiência pública para 
novembro, onde seriam 
apresentadas as reivin-
dicações e as denúncias 
de extermínio, descaso e 
exclusão às autoridades 
locais.

Jundiaí: 07/09, a ce-
lebração do Grito foi pre-
sidida pelo bispo Dom An-
gélico, na Praça Pedro de 
Toledo, em frente à Cate-
dral. Centenas de pessoas 
gritaram contra as desi-
gualdades que cada uma 
gostaria de ver resolvida 

através das políticas públicas. 
Novamente o Grito foi realizado 
em nível diocesano.

Registro: A Diocese de Re-
gistro/SP este ano optou por 
realizar abaixo-assinado em 
todas as Paróquias como for-
ma de denunciar a omissão do 
Estado em relação às Comuni-
dades Tradicionais da região. O 
documento será encaminhado 
à Presidenta Dilma Rousseff, ao 
Governador Geraldo Alckmin e 
demais ministérios e secreta-
rias responsáveis pelos Povos 
Tradicionais. 

Taubaté: 07/09, militantes 
do Grito coletaram assinaturas 
para o Projeto Popular da Re-
forma Política, durante o desfile 
cívico, na Avenida do Povo.

Ainda houve Gritos em Li-
meira, Itu, Promissão e muitas 
outras cidades, além de várias 
caravanas que participaram do 
Grito e Romaria em Aparecida 
(SP). 

RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro: 07/09, a 

concentração do Grito foi na 
Avenida Uruguaiana, esquina 
com a Avenida Getúlio Vargas, 
reunindo militantes de organi-
zações diversas, partidos políti-
cos e movimentos sociais, além 

Rio de Janeiro/RJ
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de moradores de várias 
comunidades. Entre 
as pautas de denún-
cias e reivindicações: 
“Fora Cabral e Cadê o 
Amarildo”; direito ao 
transporte público e 
à tarifa zero; contra a 
violência do Estado e 
pela desmilitarização 
da polícia, não à crimi-
nalização da juventu-
de e não à redução da 
maioridade penal; não 
ao recolhimento com-
pulsório; pelo direito à 
moradia à terra, saúde 
e  educação; pelo fim 
da violência contra a 
mulher; pela auditoria 
das obras da Copa do 
Mundo, entre outras. 

No estado do Rio de 
Janeiro, as manifesta-
ções também aconte-
ceram em Campos de 
Goitacazes, Vassouras, 
Rio das Flores, Rio das 
Ostras e Niterói, além 
de várias caravanas da 
Baixada e Volta Redon-
da que participaram do Grito e 
da Romaria em Aparecida (SP).   

MINAS GERAIS
Belo Horizonte: 07/09, a 

concentração do Grito foi no 
UTC-03, Viaduto Santa Tereza, 
seguida de caminhada passan-
do pela Avenida dos Andradas, 
na Rua Guaicurus e a realiza-
ção de ato contra a violência à 
mulher, na Praça Rio Branco ou 
Praça da Rodoviária. O ato por 
melhoria nos transportes, na 
Praça da Estação, reuniu cerca 
de 3.000 pessoas que também 
participaram de uma celebra-
ção e seguiram em caminhada 
até a Praça Sete de Setembro. 
Entre as reivindicações: re-
dução das tarifas de energia, 
democratização dos meios de 
comunicação; reforma urbana 
e trabalho; o respeito à diver-
sidade; políticas públicas volta-
das para a juventude nas áreas 
da saúde, educação, cultura, 
lazer e segurança. Em Minas 
Gerais, as organizações popu-
lares estão organizando o Ple-
biscito Popular pela Redução do 
Preço da Luz, este foi um dos 
pontos fortes do Grito em di-

versos municípios do Estado. 

Araçuaí: 07/09, o Grito 
reuniu as Dioceses de Araçuaí e 
Almenara em várias manifesta-
ções, celebrações e Gritos. 

Congonhas: 07/09, a con-
centração do Grito se deu em 
frente à Igreja Matriz de Nos-
sa Senhora da Conceição, onde 
trabalharam o eixo da juven-
tude e, ao longo do trajeto, os 
eixos trabalho e organização 
popular.  Os manifestantes se-
guiram para a Basílica do Bom 
Jesus, onde foi feito o encerra-
mento e houve comemorações 
do Jubileu da Basílica. Conta-
ram com a participação da PJ 
da Arquidiocese de Mariana.

 
Frutal: 07/09, o Grito foi 

comemorado com ato ecumê-
nico, democrático e popular. As 
atividades foram encerradas 
com a elaboração de uma carta 
propondo o projeto de autoges-
tão popular através das assem-
bleias populares, para compor 
a estrutura política do país.

Ipatinga: As atividades do 

Grito tiveram início a partir do 
1° de Maio, contando com a or-
ganização de um concurso de 
redação nas escolas que envol-
veu as faculdades e sindicatos.  
7/09, realizaram caminhada 
pelo centro da cidade até a peri-
feria, onde tem crescido o índi-
ce de violência e criminalidade. 
O encerramento das atividades 
foi em memória aos 50 anos do 
massacre de trabalhadores na 
cidade, em 07/10/1963.

Itabira: 07/09, houve a 
concentração do Grito na Praça 
Três Poderes, reunindo a Dio-
cese de Itabira - Coronel Fabri-
ciano, sindicatos e movimentos 
sociais.

Januária: 05/09, realizado 
dia de formação, com as pas-
torais, movimentos, comuni-
dades, estudantes. 07/09, a 
concentração foi em frente ao 
supermercado, de onde os par-
ticipantes saíram em caminha-
da pelas ruas da cidade.

Juiz de Fora: 07/09, a con-
centração do Grito foi na Ave-
nida Rio Branco, esquina com 

Rua Oscar Vidal, segui-
da de caminhada pelas 
ruas da cidade.

Mariana: 07/09, a 
Pastoral da Juventu-
de da Arquidiocese de 
Mariana somou-se ao 
Grito de Congonhas, 
onde levaram para as 
ruas os gritos pela paz, 
contra a violência e o 
extermínio de jovens, 
junto com a campanha 
contra a redução da 
maioridade penal, exi-
gindo políticas públicas 
para a juventude.

Montes Claros: 01 
e 02/09, realizaram 
o segundo seminário 
da 5ª Semana Social 
Brasileira e preparação 
para o Grito na cida-
de, no Colégio Marista 
São José. 07/09, con-
centração do Grito na 
Praça da Catedral, com 
um culto ecumênico. 
Na caminhada houve 

um embate com policiais que 
barraram a manifestação na 
Rua Gabriel Passos, centro da 
cidade. Apesar do transtorno, 
milhares de pessoas dos mais 
diversos bairros avançaram 
pela Avenida Deputado Esteves 
Rodrigues (Sanitária), encer-
rando a caminhada-protesto no 
estacionamento da Prefeitura, 
no meio da avenida onde acon-
tecia o desfile oficial. Ao longo 
do trajeto foram distribuídos 
cartões vermelhos aos parti-
cipantes que os empunharam 
para o alto sempre que denun-
ciaram: as políticas de saúde e 
educação do prefeito e do go-
vernador. 

Ribeirão das Neves: 
07/09, a concentração foi em 
frente à Cidade dos Meninos.  O 
Grito aconteceu pelo 4º ano. A 
chamada foi “Por  Democracia 
e Direitos vamos gritar”; “Mais 
saúde, mais  cultura e  educa-
ção, Sem Transimão; Sem  ca-
deião, Sem Corrupção”.

Uberaba: 07/09, a con-
centração do Grito foi na Pra-
ça Manoel Terra, onde foram 

Montes Claros/MG
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Ecos do sul
PARANÁ
Colombo, na grande Curi-

tiba: 07/09, a concentração 
do Grito reuniu cerca de 700 
pessoas de diversos grupos de 
jovens, movimentos sociais, 
sindicais e pastorais, na Paró-
quia Santa Terezinha. O som 
de batucada, a arte do grafite 
em alguns muros do bairro, in-
tervenções culturais e teatrais 
deram o tom da marcha pelas 
ruas da cidade. Ao longo da 
caminhada fizeram paradas te-
máticas, com a apresentação 
de diversos gritos, por uma so-
ciedade do bem viver, e segui-
ram até o bairro Ana Terra.

Campo Mourão: 07/09, o 
Grito foi organizado pelas or-
ganizações estudantis e movi-
mento abre alas.  Realizaram 
uma marcha pelas ruas da ci-
dade, onde com apoio da popu-
lação, levantaram pautas como 

Campo Mourão/PR
o transporte. Foi o 1º Grito dos 
Excluídos na cidade.

Foz do Iguaçu: 07/09, a 
concentração do Grito foi na 
Biblioteca do bairro Cidade 
Nova, de onde os participantes 
saíram em caminhada pelas 
ruas da cidade. 

Londrina: 07/09, a concen-
tração do Grito foi na Paróquia 
Rainha dos Apóstolos, no cru-
zamento da Avenida Rio Bran-
co e Tiradentes. Iniciaram com 
um café da manhã e reflexões, 
antes do público seguir em di-
reção à Avenida Leste-Oeste. 
Entraram no desfile oficial e 
apresentaram para as autori-
dades e a população as formas 
de exclusão que atingem os 
jovens, especialmente os que 
vivem nas periferias. A Asso-
ciação Londrinense de Saúde 
Mental participou do Grito dos 
Excluídos e mandou seu reca-

pelas ruas da cidade e entre-
garam um documento ao pre-
feito com suas reivindicações, 
como gesto concreto do Grito.

realizadas diversas ativida-
des, entre palestras, apresen-
tações artísticas e musicais. 
Houve dois momentos, com a 
leitura da Boa Nova e o Gri-
to da Juventude, em alusão à 
Jornada Mundial da Juventude 
acontecida no Rio de Janeiro. 
Outro momento foi dedicado 
ao tema “democracia partici-
pativa” e a leitura da Carta do 
Sertão, texto produzido du-
rante a 5ª Semana Social Bra-
sileira. A celebração ecumêni-
ca de encerramento contou 
com a participação de religio-
sos da igreja católica, evan-
gélicos, umbandistas, cacique 
indígena, entre outros.

No Estado de Minas Ge-
rais houve Gritos em Corin-
to, Conselheiro Lafaiete, Go-
vernador Valadares, Itabirito, 
Mercês, Mutum, Passos, São 
João Del Rei, Salinas, Santa 
Maria de Itabira, Taru Mirim, 
Vale do Jequitinhonha, Divinó-
polis, Itaobim, Janauba, Ma-
nhuaçu, Teofilo Ottoni. Além 

do. “A saúde mental de Londri-
na pede socorro”.

Paranavaí: 14/09, os ma-
nifestantes saíram em marcha 

de várias caravanas que par-
ticiparam do Grito e Romaria 
em Aparecida (SP).

ESPIRITO SANTO
Serra: Este ano o Grito saiu 

da capital Vitória para o municí-

pio de Serra. 07/09, a concen-
tração do Grito foi na Pracinha 
de Vila Nova de Colares, onde 
os manifestantes pintaram o 
rosto, levaram bandeiras e usa-
ram balões coloridos para cha-
marem a atenção para a causa 
do Grito dos Excluídos. Segui-

ram pelas ruas da cidade até 
a Praça Feu Rosa. Ao longo 
do percurso houve apresen-
tações teatrais, coreografias, 
cantos e apresentações de 
bonecos gigantes, um deles 
representando o governador 
Renato Casagrande, vestido 
com roupa de militar e com 
um spray de pimenta na mão. 
A pauta de reivindicações 
passou por Direitos Sociais, 
Direitos Humanos e Mundo 
do Trabalho, abordaram tam-
bém temas como a mobilida-
de urbana, reforma política, 
redução da maioridade penal, 
violência contra a mulher, po-
vos indígenas, extermínio da 
juventude e o PL 4330 que 
autoriza a terceirização e pelo 
fim da violência.

No Espírito Santo, o Grito 
ecoou forte contra a violência 
das juventudes, em São Ma-
teus e Água Doce do Norte, 
além de caravanas que partici-
param do Grito e Romaria em 
Aparecida (SP). 

Serra/ES
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Porto Alegre/RS

Curitiba/PR

O Grito aconteceu também 
em Cascavel e outras cidades e  
comunidades do Estado.

SANTA CATARINA
Fraiburgo: 06 a 07/09, o 

Grito aconteceu dentro do se-
minário da 5ª Semana Social 
Brasileira, em Taquaruçu. Re-
alizaram uma reflexão sobre 
a experiência de vida e lutas 
dos sertanejos que lutaram na 
guerra do Contestado. Saíram 
com alguns compromissos: 
Lutar pelo Bem-Viver, através 
da democratização da água e 
da terra, no campo e na cida-
de, pela Reforma Agrária, pela 
demarcação das terras das Co-

Eu quero agito nas dioceses, que vocês saiam às 
ruas. Eu quero que a igreja vá para as ruas, eu 
quero que nós nos defendamos de toda a 
acomodação, imobilidade, clericalismo. Se a 
Igreja não sai às ruas, se converte em ONG. 
A igreja não pode ser uma ONG. 

                                 (papa Francisco, RJ 25/07/2013) 

 “  “

munidades Tradicionais, Indí-
genas, Quilombolas; e na de-
fesa dos rios e riachos contra 
a indústria das hidrelétricas e 
a degradação ambiental, forta-
lecer a economia solidária e a 
agroecologia. Lutar pela parti-
cipação popular, com o controle 
social, em todas as instâncias 
de poder, compreendendo não 
apenas o Executivo, Legislativo 
e Judiciário, mas os meios de 
comunicação... Os estados de 
Santa Catarina, do Paraná e a 
União Federal devem reconhe-
cer os crimes cometidos sobre 
a população do Contestado e 
desenvolver políticas públicas 
de reparação que tenham como 
alvo a melhoria das condições 

de vida – da população que 
possui Índices de Desenvolvi-
mento Humano mais baixos – e 
que sejam implementadas de 
forma dialogada com a popula-
ção envolvida. 07/09, iniciaram 
a celebração do Grito com mís-
tica, colocando os gritos e as 
lutas da juventude para cons-
truir o projeto, dando continui-
dade aos debates.

Em Santa Catarina vários 
municípios realizaram Gritos 
como Joinville, Chapecó, Tuba-
rão e várias comunidades.  

RIO G. DO SUL
Porto Alegre: a concentra-

ção do Grito foi no Largo Glê-
nio Peres, centro, seguida de 
caminhada com cerca de 500 

manifestantes, integrantes de 
movimentos sociais, sindicais, 
estudantes e pastorais, pela 
Avenida Borges de Medeiros até 
a Avenida Loureiro da Silva, lo-
cal do desfile oficial e, parada 
militar. Fizeram uma atividade 
de panfletagem. Além da juven-
tude, as demais pautas foram 
democratização dos meios de 
comunicação e reforma política, 
defesa do protagonismo juve-
nil para a construção do projeto 
popular, como reforma urbana e 
agrária, saúde, educação, trans-
porte público de qualidade. Na 
parte da tarde, realizaram ofici-
nas sobre protagonismo juvenil, 
no Colégio Pão dos Pobres.

Gritos ecoaram em Canoas, 
Santa Maria, Passo Fundo, Va-
caria e outras cidades. 
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FIQUE POR DENTRO
“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o 
que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua 
fala seja a tua prática”                                             (Paulo Freire)“ “

1)  ARTICULADORES/AS
Olá animadores/as que acreditam e constroem o Grito dos/as 
Excluídos/as pelos rincões deste imenso país!
Podemos dizer que, com 19 anos, o Grito ainda é jovem, 
mas repercute como gente grande porque é resultado de um 
grande mutirão, que só é possível graças ao trabalho militan-
te de muita gente nos vários Estados, grupos e comunida-
des. O Grito dos/as Excluídos/as é um acontecimento nacio-
nal que instiga, propõe e questiona.
Em nome da Secretaria e Coordenação Nacional, agrade-
cemos a todas e todos que constroem este mutirão que faz 
acontecer o Grito dos/as Excluídos/as. 

2)  ENCONTRO DOS/AS ARTICULADORES/AS

Companheiros/as articu-
ladores/as do Grito dos/
as Excluídos/as, já temos 
a data para o nosso 16º 
Encontro Nacional, será nos 
dias 25 a 27 de abril de 
2014, em São Paulo.
É bom olhar as agendas e 
já reservar a data dentro 
do planejamento e pensar 

o nome de uma pessoa 
do seu Estado/local para 
participar. 
Os Encontros são impor-
tantes momentos de es-
tudo, convivência e ani-
mação para o processo 
do Grito e para avançar 
na construção do projeto 
popular. 





3) 2014 - 20º GRITO DOS/AS EXCLUÍDOS/AS
É verdade que ainda estamos juntando informações das 
atividades ocorridas neste ano, mas a caminhada não pode 
parar e já olhamos para o 20º Grito em 2014.
No dia 13/02/2014, realizaremos, em São Paulo, a primeira 
reunião anual da Coordenação Nacional do Grito, onde defi-
niremos o lema, eixos, objetivos e o cartaz do 20º Grito.
Por isso, solicitamos que até o dia 07 de fevereiro de 
2014, vocês enviem para a secretaria nacional reflexões, 
sugestões e propostas para contribuir e orientar a 
coordenação.
Ao sugerir é bom levar em conta o tema da Campanha 
da Fraternida¬de 2014 “Fraternidade e Tráfico Humano” 
e lema “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5, 
1); a Conjuntura, as lutas sociais e a simbologia do dia 7 
de setembro.

4) ATENÇÃO
Durante o mês de janeiro a 
secretaria nacional do Grito 

dos/as Excluídos/as estará 
fechada, pois ninguém é de 
ferro. Retornamos na última 
semana de janeiro. 

5) AGENDE-SE - 2014
07 a 11/01 – 13º Encontro Nacional das CEBs – 

Juazeiro do Norte/CE

13/02 – Reunião da Coordenação Nacional do Grito - SP

25 a 27/04 – 16º Encontro Nacional dos 
Articuladores/as do Grito – SP

01 a 07/09 - Plebiscito Popular pela 
Reforma Política

6) BOAS FESTAS
Nós não queremos acele-
rar o tempo, mas apesar 
de ainda estarmos em 
2013 já vislumbramos 
2014 depois da esquina.

Agradecemos e desejamos 
Feliz Natal e um ano novo 
com 365 dias de muitas 
alegrias, lutas e esperan-
ças. 

Juntos vamos construir as 
lutas do dia a dia e o 20º 
Grito dos/as Excluídos/as 
em 2014.

Boas festas e vamos re-
carregar as baterias por-
que 2014 está aí. 

7) VOCÊ SABIA?
1.  No Brasil, em 2012, o 
índice de desemprego foi de 
13,7% entre jovens de 15 a 24 
anos (OIT-2013)

2. 75% dos jovens vítimas de 
mortes violentas são negros e 
do sexo masculino. (Mapa da 
violência 2011).

3. 42,5% do total das agres-
sões contra a mulher foi por 
parte do parceiro ou ex-parcei-
ro. (Instituto Sangari 2012).

4. Entre 2002 e 2010 mor-
reram assassinados no país 
272.422 cidadãos negros, em 
média mais  de 30 mil ao ano 
(Mapa da violência/2012-Julho 
J.Waiselfisz)

PARA PENSAR:
Iguais mas diferentes, ou diferentes mas iguais?

Em 1997, na era FHC, um crime que lesou a pátria foi a pri-
vatização/ entrega da Vale do Rio Doce.

Em 2013, na era Dilma, foi o leilão/entrega do campo de 
Libra, Pré –sal.

Em ambos os casos a sociedade não foi consultada e os mo-
vimentos sociais reprimidos.
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