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“Vida em primeiro lugar – A força da transformação está na organização popular”

Na edição especial (nº 45) do Jor-
nal do Grito dos Excluídos, intitu-
lada ‘Para onde vai o Brasil?’, fa-
zíamos uma rápida retrospectiva 

do Projeto Popular para o Brasil e da ação 
do Grito nessa trajetória. A conclusão era 
de que o destino democrático do país de-
pende menos da via parlamentar, e mais, 
muito mais, de organizações populares 
críticas, livres e autônomas para o con-
trole da política e do orçamento. Numa 
palavra, a democracia direta e participa-
tiva é a contraface da democracia repre-
sentativa. Esta sem aquela permanece 
isolada no Planalto Central, com o risco 
de multiplicar os mensalões, a corrupção, 
o corporativismo e até a promiscuidade 
entre os três poderes.

A continuidade dessa reflexão exige 
aprofundar formas novas de par-
ticipação popular. Alguns exem-
plos já estão em curso e devem 
ser resgatados e fortalecidos. 
Vejamos: Conselhos Populares, 
desde que livres da pressão dos 
políticos e seus compadres; nú-
cleos de reflexão extra-partidá-
rios, formando uma rede capilar 
de consciência social e política 
(o que não significa isolar-se da 
via partidária); pequenas escolas 
para o exercício real e efetivo da 
democracia, sem o faz de conta 
que muitas vezes se vê nos en-
contros tidos como democráticos; 
iniciativas de economia solidária, 
a serviço da vida, que possam 
apresentar uma alternativa ao 
mercado total; campanhas, fó-
runs, gritos, parcerias, seminá-
rios, semanas sociais, plebiscitos, 
assembléias populares, auditoria 
da dívida pública – como instru-
mentos e mecanismos de ação 
social e política.

Enquanto buscamos caminhos alter-
nativos de participação popular, não pode-
mos tirar os olhos das eleições e do com-
portamento dos representantes dos três 
poderes da União: executivo, legislativo e 
judiciário. O combate à epidemia da cor-
rupção requer vacinas de caráter popu-
lar, atentas ao desvio do erário público. O 
melhor antídoto ainda é a ética na política 

contra práticas espúrias e escusas. Ali-
ás, é o remédio indicado há mais de 
cinco séculos pelos filósofos gregos. 
O importante é dar-se conta que sem 
uma grande rede de instituições sociais 
organizadas, a democracia não passa-
rá de uma retórica de muitas palavras 
e poucas ações.

Também não podemos desviar o 
olhar do contexto histórico internacio-
nal, especialmente nestes dias em que 
se desenvolvem, em Copenhague, Di-
namarca, os debates em torno do cli-

ma. De longa data, o planeta Terra vem 
dando sinais de que está sendo agredido. 
Nas últimas décadas, porém, esses sinais 
se tornaram mais contundentes: aqueci-
mento global pela emissão de gases, des-
truição da camada de ozônio, devastação 
das florestas e desertificação do solo, ex-
tinção de numerosas espécies de fauna e 
flora, tempestades desproporcionais, es-
cassez de água potável, poluição dos rios, 

dos lagos e do ar... É o Grito da Terra!
Reverter esse quadro não é apenas 

tarefa das autoridades reunidas em Co-
penhague, mas de todos nós. Evidente 
que os governos dos países centrais e as 
grandes corporações globais são os maio-
res responsáveis pelos estragos ao meio 
ambiente. Mas sua cura, além de compro-
missos inadiáveis por parte deles, implica 
também um novo comportamento frente 
aos recursos da natureza, em particular 
no que diz respeito ao consumismo exa-
cerbado e ao desperdício. O núcleo da 
questão pode ser resumido numa per-
gunta: como devolver à Terra o direito de 
ser mãe? Mãe não somente de homens e 
mulheres, mas mãe da vida em todas as 
suas formas, mãe da biodiversidade. Se 
quisermos que o planeta Terra seja nossa 
casa, temos de aprender a conviver com 
suas limitações e com suas riquezas, de 
uma forma justa, solidária e sustentável.
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Ecos do NortE
Amapá
Calçoene: O Grito aconteceu 
no dia 13/09, com uma cele-
bração.

Macapá: Com a presença de 
mais de 300 pessoas, o Grito 
que aconteceu no dia 07/09, 
teve início com concentração 
na Arena do Bairro Marabaixo 
3, apitando os participantes sa-
íram em caminhada pelas ruas 
da cidade, fazendo paradas, ao 
longo do trajeto, denunciando 
as situações de injustiças e ex-
clusão e situações de violência 
e insegurança. Os manifestan-
tes fizeram um apitaço como 
forma de protesto e em apoio 
aos moradores. Na parada em 
frente à penitenciária feminina, 
lembraram as mulheres e mães 
presas; as crianças presas com 
elas; as famílias das presas 
que residem na região. Na pa-
rada em frente à penitenciária 
masculina, lembraram os mais 
de 1.500 presos, na maioria jo-
vens com menos de 30 anos, 
e os que foram assassinados 
na cadeia, fizeram uma oração 
para os que ali vivem e para os 
funcionários, agentes, policiais, 
coordenadores. Denunciaram 
as violências, os abusos e as 
violações aos Direitos Huma-
nos, a superlotação, as condi-
ções degradantes, a humilha-
ção dos familiares, a falta de 
trabalho, de estudo de progra-
mas de ressocialização, de as-
sistência à saúde, as delongas 
burocráticas e processuais. O 
ato terminou na Igreja do Bairro 
Cabralzinho com todos cantan-
do o hino nacional e partilhan-
do lanches, sendo que e o que 
sobrou foi distribuído entre as 

famílias dos bairros Marabaixo. 
Ao longo da caminhada foram 
também coletadas assinaturas 
da Campanha da Ficha Limpa.

Oiapoque: O Grito aconteceu 
no dia 07/09 e reuniu diver-
sas pessoas na fronteira com a 
Guiana Francesa, caminharam, 
denunciaram a exploração da 
prostituição infantil, inclusive 
além da fronteira, e reivindica-
ram mais segurança.

Porto Grande: O Grito foi re-
alizado no dia 07/09, com uma 
celebração e coleta de assina-
turas para a Campanha da Fi-
cha Limpa.

O Grito aconteceu também em 
Laranjal do Jarí, Vitória do 
Jarí.

Amazonas
Itacoatiara, Manacapuru 
e Manaquiri: As celebrações 

foi interrompida várias vezes 
pelo sistema de transporte co-
letivo, que é lento, na seqüên-
cia a simulação do caos da saú-
de pública, filas, atendimento 
online (para marcar consultas 
e exames). Gritaram contra a 
corrupção e fora negão (apelido 
do Prefeito da Cidade), um coro 
dizia “greve do bigode – só tiro 
o meu quando o Senado tirar 
o dele – Fora Sarney” e assim 
continuaram caminhando e os 
gritos continuaram ressoando 
nas comunidades, organismos, 
nas instituições, nos becos, 
guetos, ruas e avenidas, nas 
palafitas da cidade e do inte-
rior.

São Gabriel da Cachoeira: 
Realizaram o pré-Grito na Câ-
mara Municipal que teve uma 
boa repercussão. O Grito acon-
teceu pela primeira vez e con-
tou com uma celebração no dia 
07/09.  

Tefé e Coari: O Grito acon-
teceu no dia 07/09, com cele-
brações e abaixo-assinado da 
Campanha da Ficha Limpa.

Pará
Afua: O Grito aconteceu no dia 
07/09.

Belém: O Grito aconteceu no 
dia 07/09, a concentração teve 
início com um ato ecumêni-
co na Ponte do Tucunduba. Os 
manifestantes caminharam pe-
las ruas São Domingos, Celso 
Malcher, Passagem Liberdade, 
São Luís, Av. Perimetral, São 
Domingos até a Praça da Ma-
triz, em frente à Paróquia São 

do Grito aconteceram no dia 
07/09. 

Manaus: No dia 25/08, reali-
zou-se o pré-Grito na Praça do 
Relógio, onde cobriram o reló-
gio municipal da cidade, como 
símbolo do tempo parado e lan-
çaram a carta aberta do Grito, 
os gritos que insurgem da rea-
lidade amazonense, gritos con-
tra a corrupção no estado do 
Amazonas, a precariedade do 
transporte coletivo, a violência 
na cidade e outras situações. 
O Grito foi no dia 07/09, ten-
do início com a concentração 
no bairro de São José Operá-
rio, zona leste de Manaus, onde 
cerca de 3.000 pessoas, debai-
xo de um sol de 40 graus, mar-
caram presença. O Grito usou 
de ironia, sátira, música, per-
formance. Os maiores proble-
mas da cidade foram gritados: 
sistema de transporte coletivo, 
saúde pública, água, contra a 
corrupção e a construção do 
Porto das Lajes. A caminhada 
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Domingos de Gusmão, contando 
com mais de mil participantes e 
a presença dos índios Tembés 
que vieram de Santa Maria gri-
tar pelo direito a terra. Durante 
o trajeto foram feitas denúncias 
de injustiças praticadas pelo 
governo estadual e municipal, 
e reivindicaram políticas públi-
cas que garantam a qualidade 
de vida ao povo que clama por 
justiça e paz. Manifestou-se a 
esperança da possibilidade de 
transformação da sociedade, se 
houver maior participação, união 
e luta das forças populares.
O Grito aconteceu no bairro 
Terra Firme espaço de exclusão 
social, que enfrenta problemas 
como a falta de saneamento 
básico, segurança, transporte, 
educação, saúde e onde nasceu 
a proposta dos pré-Gritos.

Marabá: O Grito foi no dia 
05/09, na Praça da Liberdade. 
No dia 07/09, o Grito ecoou na 
velha Marabá. Os temas foram 
relacionados com a população 
mais marginalizada, daqueles 
que não conseguem ser ouvidos 
pelos poderosos que governam 
a nação. São gritos dos sem 
terra, dos sem moradia, dos 
moradores de rua, das crian-
ças e adolescentes abandona-
dos, dos sem trabalho, dos sem 
serviços de saúde e educação 
públicas, dos discriminados por 
serem negros ou mulheres. 

Santarém: Com a participação 
de mais 1.000 pessoas, o Grito 
aconteceu no dia 07/09, anun-
ciando que “o grande Grito é 
aquele de que a transformação 
só vai vir da organização popu-
lar. A solução não está nos par-
tidos e nem no poder, ela vem 
de baixo”. Caminharam pelas 
ruas da cidade, denunciaram 
as motosserras que derrubam 
a mata, cada barragem que re-
presa os rios, ceifa um pouco 
de vida e destrói esperanças e 
sonhos. Gritaram por um de-
senvolvimento que vise uma 
Amazônia sustentável e solida-
riamente compartilhada, contra 
as hidrelétricas e mineradoras 

que destroem a natureza, em 
nome do crescimento. 

O Grito aconteceu também em: 
Eldorado dos Carajás, Óbi-
dos, Cametá, Castanhal, Ja-
cundá entre outras cidades.

Rondônia
Cacoal: O Grito aconteceu no 
dia 07/09, pelo 9º ano, protes-
taram contra o Prefeito Padre 
Franco (PT) e o deputado esta-
dual Tucura (PRP), em frente ao 
Poder Executivo Municipal. Ou-
tro ponto da manifestação foi 
contra o Hospital Materno In-
fantil, Casa da Morte: “Não leve 

seu filho lá”. O desfile protestou 
ainda contra o grande número 
de portarias e encerrou-se com 
frases como: “A oposição ago-
ra é situação e nada mudou” e 
“Seja Franco, não Fraco”. 

Jaru: No dia 06/09, realiza-
ram uma celebração motivando 
o Grito dos Excluídos. No dia 
07/09 aconteceu o Grito com 
participação do bloco dos ex-
cluídos, no desfile oficial, com a 
participação de entidades, sin-
dicatos e pastorais.

Porto Velho: O Grito aconte-
ceu no dia 07/09, tendo início 
com a concentração na  Comu-
nidade São Gabriel, seguida de 

caminhada às Rua Murié, no 
bairro Marcos Freire, e encerra-
da com celebração ecumênica. 
Dom Moacyr Grechi convocou 
a população para participar do 
Grito dos Excluídos, através de 
uma carta a população. 

O grito ecoou ainda nas cida-
des de Ji-Paraná, Santa Lu-
zia do Oeste, Ariquemes e 
outras comunidades.

Roraima
Boa Vista: O Grito foi realiza-
do no dia 07/09, a concentração 
foi no “mercado do peixe”, no 
bairro Caetano Filho, conhecido 
como Beiral, lugar onde a exclu-
são é grande e o tráfico de dro-
ga e prostituição fazem parte do 
dia a dia de mulheres, crianças, 
adolescentes e jovens. A mar-
cha percorreu as avenidas Jaime 
Brasil, Getúlio Vargas, Praça do 
Centro Cívico, e finalizou-se na 
Praça da Integração, por detrás 
do miniterminal de ônibus, par-
ticiparam cerca de 500 pessoas.

Tocantins
Palmas e Porto Nacional: 
Realizaram o Grito pela 12ª vez 
no dia 07/09, com panfletagens 
nas feiras cobertas e no local do 
desfile oficial com o documento 
construído pelas entidades e 
movimentos. Panfletagem do 
documento das mulheres, na 
feira da região norte, em gran-
des supermercados e na feira 
do Bosque. Encaminharam uma 
carta ao secretário municipal 
de educação convidando a rede 
municipal de ensino a aderir 
as atividades do Grito. À noite 
houve o Encontro: Escutem o 
nosso Grito, somos trabalhado-
ras e queremos nossos direitos, 
com empregadas domésticas, 
mulheres desempregadas e 
mulheres marginalizadas.

O Grito repercutiu também em 
Pau D’Arco, Araguaina e ou-
tras comunidades.
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Alagoas
Arapiraca: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, com o tema Mi-
séria e Exploração? Assim não 
Vale! O ato teve início às 10h, 
saindo em caminhada do Fó-
rum, passando por bairros peri-
féricos da cidade em direção ao 
centro. O povo ocupou as ruas 
que estavam reservadas ao 
desfile oficial para reivindicar os 
direitos, os manifestantes, gri-
taram em defesa dos oprimidos, 
denunciaram as razões da crise 
econômica e o porquê o ônus é 
repassado aos pobres. Foi feito 
um debate sobre a mineradora 
Vale Verde, que explora os re-
cursos minerais, recentemente 
descobertos na região. A ca-
minhada encerrou-se na Praça 
Marques da Silva, no centro, 
com o compromisso de aumen-
tar a unidade em torno da luta 
pela transformação social.

Maceió: O Grito aconteceu no 
dia 4/9, pela 14ª vez. A concen-
tração foi na Praça Dom Pedro 
II, a passeata foi aberta pelo 
Arcebispo da cidade e os mais 
de 4.000 participantes cami-
nharam até a Praça Deodoro. 

Palmeira dos Índios: O Grito 
foi dia 04/09. Os participantes 
concentraram-se em frente ao 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Palmeira dos Índios, 
caminharam pelas principais 
ruas da cidade, com paradas na 
frente da CEAL – Companhia de 
Energia Elétrica de Alagoas, na 
Prefeitura e na Praça da Inde-
pendência, onde aconteceu a 
celebração, com a participação 
de 400 pessoas. 
O povo, em protesto, amarrou 
as fitas pretas que simbolizavam 
a escuridão das ruas e a exposi-
ção permanente da população à 
violência urbana, e contra o pre-
ço abusivo da energia e cobran-

ça da taxa de iluminação pública. 
Após a caminhada, aconteceu um 
debate sobre políticas públicas e 
o almoço de confraternização, 
selando o momento e o compro-
misso de todos para continuar 
lutando por direitos.
O Grito também ecoou em Del-
miro Gouveia, Murici, Mes-
sias e outras cidades.

Bahia
Nas comunidades de Cedro, 
Gente que Faz, Lindaura e 
Mumbuca Canaã, no Sudoes-
te da Bahia: O Grito aconteceu 
nos dias 05 e 06/09, através de 
um debate com jovens das co-
munidades sobre a exclusão da 
juventude e das mulheres na 
sociedade. Criticaram a frase: 
“a juventude é o futuro do ama-
nhã”, sem antes dar oportuni-
dades à vida e capacitação. Dis-
cutiram ainda, na lógica interna 
dos movimentos e nas decisões 
políticas, a reforma agrária, gri-
taram pelos direitos e igualda-
de entre homens e mulheres. À 
noite, realizaram atividades cul-
turais. No dia 06/09, avaliaram 
o encontro.
Feira de Santana: O Grito 

aconteceu no dia 07/09, a con-
centração foi em frente aos 
Correios da Presidente Dutra, a 
partir das 8h.

Itabuna: Na Semana da Pátria 
de 02 a 07/09, foi realizado o 
mutirão de coleta de assinatu-
ras da Campanha Ficha Limpa, 
em Praças Municipais, Igrejas, 
Associações de bairro, assenta-
mentos, aldeias indígenas etc. 
Coletaram cerca de 2500 assi-
naturas na cidade. 

Declarou Haroldo Heleno 
“que é preciso continuar com 
as nossas vassouras (nossos 
títulos eleitorais) em mão para 
continuarmos fazendo uma 
“Faxina Geral” no País”.
 O jornalista Daniel Thame es-
creveu em seu blog: “Os ex-
cluídos tem o poder de excluir” 
– “Para dar um grito de inde-
pendência desses maus polí-
ticos, o povo brasileiro, essa 
imensa legião de excluídos deve 
se conscientizar de que tem não 
apenas o direito, mas também o 
dever de excluir da política essa 
gente que tem folha corrida em 
vez de currículo”.

Jacobina: O Grito reuniu 10 

municípios da região de Bon-
fim e Jacobina e cerca de 1000 
pessoas, no dia 07/09. A con-
centração foi na entrada da mi-
neradora “Morro Velho”, que é 
a grande responsável pela po-
luição e contaminação da água 
do Rio Itapicurú, além dos pro-
blemas de violência urbana, 
concentração fundiária, massa 
de trabalhadores e jovens de-
sempregados. Foi apresenta-
do teatro, que retratou o mau 
atendimento da saúde pública 
na região. A marcha passou 
por algumas ruas do centro 
da cidade até a Praça. Na Av. 
Alexandre Pires, onde estavam 
concentradas as pessoas para 
assistir o desfile oficial, em 
frente ao palanque das autori-
dades leram um documento. O 
encerramento se deu às mar-
gens do rio Itapicurú, com um 
grande grito em defesa do rio 
e contra a depredação da natu-
reza, provocada especialmente 
pelas mineradoras da região. 

Jequié: O Grito aconteceu no 
dia 07/09. A concentração foi 
na Av. Rio Branco, ao lado do 
Santuário da Imaculada Con-
ceição. 

Mundo Novo: No povoado de 
Jequitibá, o Grito aconteceu no 
dia 07/09, com a participação 
das escolas de Educação Infan-
til e Ensino Médio.
 
Retirolândia: Na Diocese de 
Serrinha, a quase Paróquia de 
Santo Antonio de Pádua, rea-
lizou a 1ª Semana da Cidada-
nia em preparação do Grito, 
através de palestras, no Cen-
tro Comunitário Santo Antônio 
- 1/09: Tema Políticas Públicas 
como Participar; 2/09: Tema 
Organizações Populares como? 
Por quê?; 3/09: Segurança Pú-
blica e o Poder Judiciário; 4/09: 
A vida em 1º lugar. Aborto sim 
ou não?; 5/09: A crise econô-
mica nos atinge? Como?; 6/09: 
Vigília cívica na igreja; 07/09: 
Grito dos Excluídos.  
Ribeira do Amparo: O Grito 

Ecos do NordEstE
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aconteceu no dia 07/09, sendo 
bem participativo e dinâmico.

Salvador: No dia 07/09, o blo-
co do Grito entrou ao final do 
desfile oficial e caminhou por 
2 km. A concentração teve iní-
cio no corredor da Vitória com 
milhares de pessoas que desfi-
laram de Campo Grande à Pra-
ça Castro Alves, levando faixas 
de protesto e uma grande cruz 
preta com os nomes de vítimas 
de todo tipo de violências e in-
justiças. Catadores de material 
reciclável e moradores de rua 
aproveitaram o momento para 
pedir mais atenção do governo. 
Exigiram o fim do golpe militar 
em Honduras. Encerraram o 
Grito na Praça Castro Alves.

Ubaitaba: O Grito aconteceu 
no dia 07/09. A concentração 
foi de manhã, seguida de pas-
seata pelas ruas e avenidas da 
cidade com o objetivo de cha-
mar atenção do governo muni-
cipal para vários problemas que 
acontecem na comunidade.

Vitória da Conquista: O gri-
to dos Excluídos aconteceu no 
dia 04/09. A concentração foi 
na Praça Sá Barreto, seguida 
de caminhada pelas principais 
ruas da cidade. O objetivo da 
iniciativa foi mostrar para a 
população e o poder público 
os problemas que o municí-
pio tem nos diversos setores, 
como educação, saúde, infra-
estrutura, etc. 

O Grito também ecoou em: 
Alagoinhas, Barra Alto, 
Bom Jesus da Lapa, Bruma-
do, Camaçari, Cipó, Caetité, 
Gloria, Guajeru, Guanambi, 
Ipiau, Itabuna, Itapetinin-
ga, Juazeiro, Paulo Afonso, 
Rui Barbosa, Santa Cruz, 
Seabra, Senhor do Bonfim, 
entre outras localidades.

Ceará
Apuiares: O Grito aconteceu 
no dia 23/10, pela revitaliza-

ção das praças públicas do mu-
nicípio, que faz parte da pauta 
apresentada à administração 
pública. 

Aurora: O Grito foi realizado 
pela segunda vez, no dia 7/9.

Crato: O Grito foi realizado no 
dia 07/09, com desfile dos parti-
cipantes das comunidades ecle-
siais de base pelas ruas da cida-
de. As comunidades e paróquias 
da Diocese do Crato organiza-
ram seus Gritos que ganharam 
ressonância na romaria do cal-
deirão do Beato Jose Lourenço. 

Crateús: O Grito aconteceu no 
dia 07/09. Depois da concentra-
ção em frente à Igreja Matriz os 
manifestantes percorreram toda 
a cidade, em blocos trazendo 
de forma silenciosa e simbólica, 
um documento de todos os Gri-
tos para buscar soluções junto 
ao Poder Público e setores res-
ponsáveis. Em seguida houve 
um momento pós-Grito.

Fortaleza: No dia 07/09 o Grito 
ecoou na capital cearense e teve 
início com a concentração no 
Conjunto Palmeiras, em dois di-
ferentes locais, o primeiro foi na 
Escola Municipal Marta dos Mar-
tins, São Cristóvão; o segundo 
foi na Igreja Católica do Sítio São 
João, próximo à Av. Val Paraíso. 
A partir das 10h, os participan-
tes saíram em caminhada até a 

pracinha da Palmeira (em frente 
ao campo de futebol), onde foi 
realizado o ato final com pro-
testos contra os altos preços da 
energia elétrica, e reivindicação 
da reestatização da Coelce, a 
distribuidora de energia elétrica 
do estado, bem como aplicação 
da Tarifa Social de energia para 
as famílias que consomem até 
140 kwh/mês. Apoiaram a cam-
panha Ficha Limpa e solicitaram 
escola em tempo integral na co-
munidade do Conjunto Palmei-
ras, além de enfocar os Gritos 
das demais comunidades parti-
cipantes e grupos organizados. 
Cerca de 5.000 pessoas partici-
param do Grito.

Independência: O Grito acon-
teceu no dia 04/09/09, com 
abertura em frente à Igreja 
Matriz e contou com falas e 
apresentação de uma peça te-
atral com o Grupo FIAPO. Em 
seguida, houve caminhada pela 
cidade – quando os bairros e 
escolas também fizeram seus 
Gritos. O encerramento se deu 
em frente à Delegacia com um 
momento de mística. 

Itapipoca: A cidade se envol-
veu na Campanha Ficha Limpa, 
animando as paróquias e co-
munidades a participarem atra-
vés de divulgação de spots em 
rádios. A romaria foi realizada 
no dia 07/09, saindo da comu-
nidade de Tomé-Quixeré.  

Orós: No dia 07/09, realizaram 
a coleta de assinaturas do Pro-
jeto Ficha Limpa.
 
Quixadá: A Diocese de Quixadá 
realizou o Grito no dia 07/09.

Quixelô: No dia 07/09 foi feita 
coleta de assinaturas do Proje-
to Ficha Limpa.

Quixeré: A Diocese de Limoeiro 
do Norte, pela 12ª vez realizou 
o Grito no dia 07/09, reunindo 
cerca de 2.000 pessoas de 13 
municípios da região que mar-
charam 11 km, em Romaria, da 
Comunidade de Tomé à Praça 
da Matriz de Quixeré. Este local 
foi escolhido devido ao avanço 
do agronegócio na Chapada do 
Apodi, onde as comunidades 
sofrem com o problema dos 
agrotóxicos que envenenam as 
pessoas, a água, o solo e o ar. 
Pessoas das diferentes faixas 
etárias colocaram-se a serviço 
da vida e da solidariedade. Foi 
mais um momento para o exer-
cício da cidadania e da verda-
deira democracia para o Brasil 
que queremos. 

Sobral: Na Diocese de Sobral 
o Grito aconteceu em 02 (dois) 
momentos: 1º Momento, dia 
03/09, no Auditório Central 
da Universidade Vale do Aca-
raú (UVA), no Campus da Be-
tânia Sobral, realizou-se um 
Seminário, com a partilha das 
experiências de organizações 
populares em várias categorias 
e os diferentes Gritos da re-
gião, bem como a fila do povo, 
onde a plenária participou. 2º 
Momento, dia 05/09, concen-
tração na Praça São Francisco 
e Santa Clara, seguindo em ca-
minhada pelas ruas da cidade 
para o Beco do Cotovelo onde 
aconteceu uma manifestação 
popular, seguida de ato público 
contra a corrupção na política, 
a política neoliberal que con-
centra riqueza e gera exclusão 
social, violência, desemprego e 
o desrespeito dos direitos dos 
trabalhadores. Houve também 
participação em um programa 
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de rádio de pessoas ligadas a 
Diocese e lideranças da organi-
zação popular. 

Tamboril: O Grito aconteceu 
no dia 04/09, a partir das 7hs, 
com apresentações de teatro e 
caminhada pela cidade. 

Tianguá: O Grito aconteceu no 
dia 07/09.

O Grito também ecoou por vários 
outros municípios do Estado.

Maranhão
Codó: Na Diocese de Coroatá, 
nos dias 05 e 06/09, aconteceu 
a X Romaria Estadual da Terra, 
onde gritamos pelos povos da 
terra, contra a pecuária, mono-
cultivo, siderurgia e energia. 

O Grito também ecoou em São 
Luís, Balsas e várias comunida-
des do interior maranhense.

Paraíba
Campina Grande: O Grito 
foi realizado no dia 06/09, na 
área Pastoral Nossa Senhora da 
Conceição, no Distrito do Ligei-
ro. Teve início com um seminá-
rio. A concentração foi na Esco-
la Municipal Tertuliano Maciel, 
com café da manhã e anima-
ção. A fala inicial do grito feita 
por Dom Jaime Vieira Rocha, 
seguida de apresentação Tea-
tral sobre o tema. Foi realiza-
da também uma mesa redonda 
que discutiu as necessidades 
do povo excluído do Ligeiro, de 
onde saíram encaminhamen-
tos. À tarde, foram feitas apre-
sentações culturais de vários 
grupos. Ao final os participan-
tes saíram em caminhada per-
correndo ruas do Ligeiro. 

Guarabira: O Grito aconteceu 
no dia 06/09, a partir das 13h, 
a concentração foi no Conjunto 
Mutirão Osmar de Aquino.

João Pessoa: O Grito aconte-

ceu no dia 03/09, quando os 
trabalhadores/as que estavam 
marchando desde o dia 14/08, 
vindos da cidade de Campina 
Grande chegaram à capital. A 
concentração na Praça da Vitó-
ria, reuniu mais de 1500 pes-
soas que saíram em blocos 
percorrendo as ruas do centro, 
fazendo ecoar Gritos que há 
muito tempo estavam entala-
dos. Foi entregue documento 
ao governador com uma pauta 
de  reivindicações. 

Santa Rita: Pelo oitavo ano o 
Grito aconteceu no dia 07/09. 
Comunidades, movimentos e 
organizações sociais e popu-
lares foram às ruas reunindo 
centenas de pessoas em Mar-
cha Popular. Os participantes 
refletiram o lema: “Vida em 
Primeiro Lugar – A Força da 
Transformação está na Organi-
zação Popular”,  a partir de 4 
blocos:  Crise e Trabalho; Ter-
ra e Moradia; Justiça e Direitos 
Humanos; Ecologia e Saúde.  
Na mística de abertura, foi re-
fletida a realidade de sofrimen-
to e exclusão que vive o povo 
brasileiro, onde adolescentes 
vestidos de preto caiam sobre 
um mapa do Brasil, coberto por 
jornais e traziam cartazes com 
os males: Violência, Corrupção, 
Poluição ao Ambiente, Explora-
ção da Vida Humana, Trabalho 
Escravo, Desemprego. O Grito 
dos/as Excluídos/as de Santa 

Rita foi declarado aberto após 
os/as adolescentes distribuí-
rem fitas coloridas, amarrando-
as umas nas outras, formando 
uma corrente com todos/as os/
as presentes. A Marcha Popular 
do Grito prosseguiu num per-
curso diferente dos outros anos, 
percorrendo ruas dos bairros 
Alto das Populares, Santa Cruz 
e Centro, sendo encerrada na 
praça principal da cidade, onde 
os/as participantes dançaram, 
cantaram, festejaram e se 
abraçaram ao som de músicas 
que animam nossa consciência 
e nossa mística.

Também ouviu-se gritos em 
Bayeux, Uiraúna, Cajazeiras, 
entre outras comunidades.

Pernambuco
Caruaru: O Grito aconteceu 
através de debates temáticos. 
31/08 – Movimentos Sociais e 
Poder Popular; 01/09 – Cultura, 
Juventude e Projeto Popular; 
02/09 – Assembléia Popular e 
Projeto Popular; 03/09 – Edu-
cação e Projeto Popular; 04/09 
– Saúde e Projeto Popular.
Foram realizados vários Gri-
tos: 04/09 - Grito das Mulheres 
do Morro Bom Jesus, grupo de 
mulheres em ação, no Centro 
Missionário D. Helder Câmara; 
02/09 - Grito da Juventude, 
projeto de educação alternati-

va Santa Teresa Verzeri, na Co-
munidade Pe. Teofanio; 05/09 
– GRITO DOS EXCLUÍDOS, ato 
público com a presença das or-
ganizações e apresentações cul-
turais das comunidades excluí-
das de Caruaru, no Pólo Cultural 
(perto da estação ferroviária), 
com apresentações de teatro, 
capoeira, música, maracatu da 
pastoral da cultura, grupo da 
terceira idade do Centro Social 
São José do Monte, Hip-Hop do 
Morro Bom Jesus e muito mais.

Garanhuns: O Grito foi reali-
zado pela 6ª vez na cidade e 
aconteceu no dia 07/09. A con-
centração foi em frente ao Cen-
tro Cultural e reuniu pessoas de 
várias regiões da cidade e de ci-
dades vizinhas com  faixas, car-
tazes e outros símbolos dos seus 
grupos ou da luta,  como cami-
sas, apitos, nariz de palhaço, 
cartão vermelho etc. Gritaram  
sem  carro de som, porque o 
motorista recebeu ameaças por 
telefone e ficou abalado não po-
dendo continuar. Os participan-
tes entraram na avenida, logo 
após a passagem do desfile cívi-
co, e os que estavam assistindo 
se juntaram ao grupo. As autori-
dades que estavam no palanque 
fugiram do povo que os elegeu, 
ficando comprovado o dito afri-
cano: “Gente simples em lugares 
pouco importantes fazem coisas 
extraordinárias.” Fizeram uma 
carta aberta do 6º Grito dos Ex-
cluídos de Garanhuns à socie-
dade de Garanhuns e Região. 
Realizaram sua avaliação com 
destaques: realizar o Grito de 
forma pacífica, mas questiona-
dora e provocadora; a utilização 
dos símbolos como nariz de pa-
lhaço, cartões vermelhos, faixas 
e cartazes; a celebração do Grito 
em algumas comunidades da dio-
cese. Pontos positivos: as faixas 
traziam temas questionadores; 
a união do grupo; a população 
ter aderido e ter entrado na ca-
minhada; o Grito ter acontecido 
independente da participação da 
diocese; a participação e o apoio 
à Campanha Ficha Limpa; as ce-
lebrações em algumas dioceses. 
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Pontos negativos: a organização 
das faixas que mal podiam ser li-
das, por estarem muito juntas; a 
falta de apoio e estrutura; a não 
adesão da diocese e de alguns 
sindicatos e associações. Suges-
tões: elaboração de uma carti-
lha de preparação para o Grito 
produzido pela Coordenação Na-
cional, com temáticas ligadas ao 
tema central para serem refle-
tidos a cada dia da semana da 
pátria nas comunidades, grupos, 
pastorais e movimentos; con-
tinuar a produzir a proposta da 
celebração do Grito.

Limoeiro: O Grito aconteceu 
no dia 07/09. Na semana da 
pátria alunos e professores dis-
cutiram e produziram em sala 
de aula, trabalhos feitos pelos 
alunos, com foco no tema do 
Grito e que foram apresentados 
durante a caminhada. 

Nazaré da Mata: Pela segunda 
vez, o Grito aconteceu na Dio-
cese, diversas paróquias se ani-
maram a construir uma rede de 
articulação em vista a fortalecer 
a organização popular na re-
gião. No dia 07/09, o povo nas 
ruas marcou presença cobran-
do políticas públicas para as 
camadas pobres da sociedade. 
Durante a semana social, dona 
Socorro, catadora de material 
reciclável e integrante da coor-
denação diocesana da Pastoral 
dos Catadores, protestou sobre 
a situação de abandono em que 
se encontram os catadores que 
trabalham no lixão daquela ci-
dade e que estão desassistidos 
pelo poder público. Os educado-
res e assentados da CPT grita-
ram por políticas públicas para 
a Reforma Agrária e para a peri-
feria urbana. A eles se somaram 
catadores de material reciclável, 
numa aliança dos mais pobres 
da sociedade. Em todas essas 
cidades se inicia um processo de 
articulação que caminha para o 
pós Grito dos Excluídos. 
Palmares: No dia 03/09, acon-
teceu o Grito, os manifestantes 
saíram em caminhada da Pra-
ça Santa Luzia e seguiram em 

direção a Praça Dr. Paulo Para-
nhos, acompanhados por trios 
elétricos, segurando faixas e 
gritando palavras de ordem. 
Participaram diversos movi-
mentos sociais, trabalhadores 
rurais da Mata Sul e represen-
tantes de várias religiões. 

Paudalho: O Grito realizou-se 
no dia 7/9. A concentração foi 
na Praça da Igreja Nossa Se-
nhora do Rosário, seguida de 
caminhada até a Praça Beira 
Rio. No trajeto foi entregue aos 
catadores de materiais reciclá-
veis um kit de equipamentos 
de proteção individual – botas, 
luvas e máscaras. Entre as con-
quistas, os catadores estão se 
organizando em uma associa-
ção. Os assentados protestaram 
contra a violência no campo e 
os alunos das escolas públicas 
pelo atraso no início das turmas 
do programa Paulo Freire.

Petrolina: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, a concentração foi 
na Praça Dom Malan em frente 
aos correios, com a presença 
da população na caminhada. 
Uma parte que acompanhava o 
desfile oficial ficou e assistiu o 
Grito que se apresentou em 4 
blocos, com diferentes lemas: o 
1º - faixas mostrando as amea-
ças à vida (fome, desemprego, 
transporte etc.) e a importância 

da organização popular; o 2º - 
criando uma rede de controle 
social na transposição e revi-
talização, da corrupção política 
e nas obras públicas; o 3º  - 
a violência; o 4º - outros Gri-
tos: o meio ambiente, a saúde, 
problemas nos bairros. O Grito 
teve boa repercussão nos meios 
de comunicação e na popula-
ção em geral, avaliando-se que 
contribuiu no fortalecimento da 
luta em favor dos excluídos.

Recife: Na capital, o Grito 
aconteceu no dia 07/09, a con-
centração foi na Praça Oswaldo 
Cruz, com a participação de cer-
ca de 1000 pessoas que cami-
nharam pela Av. Conde da Boa 
Vista, até a Praça do Carmo. 
Muitos levaram faixas pedin-
do o afastamento do presiden-
te do Senado e o que chamou 
atenção foram três “excluídos”: 
os presidentes Lula e Barack 
Obama, ao lado do cangaceiro 
Virgulino Ferreira, o Lampião, 
encarnados por atores. Os três 
desfilaram sob as bênçãos do 
boneco de Dom Helder Câmara, 
ex-arcebispo de Olinda e Recife. 
O ato teve a presença do arce-
bispo de Olinda e Recife, Dom 
Fernando Saburido que desta-
cou a questão da redução da 
maioridade penal assegurando 
que não resolve a violência. Os 
participantes também reivindi-

caram a tarifa social no que se 
refere ao consumo de energia.  

O grito também repercutiu em 
Surubim, Baixo Grande, en-
tre outras cidades.

Piauí
Teresina: O Grito na capital foi 
no dia 07/09. Concentrados na 
Av. Frei Serafim, os participan-
tes iniciaram com um momento 
de espiritualidade e mística, re-
lembrando os 15 anos do Grito 
e fazendo memória dos anterio-
res. Realizaram uma celebração 
ecumênica e a coleta de assina-
turas da Campanha Ficha Limpa. 
A caminhada iniciou logo após o 
desfile oficial. Ao longo da passe-
ata, foram recolhidas assinaturas 
em defesa da Lei Ficha Limpa, 
denunciaram as muitas formas 
de exclusão, faixas diziam “Fora 
Sarney”, e “Fora tropas brasileiras 
no Haiti”, além de uma campa-
nha pelo “Petróleo 100% nosso”. 
Entre os manifestantes, também 
esteve um grupo denunciando a 
situação de miséria das famílias 
vítimas da barragem Algodões 
I, que rompeu em maio. Houve 
manifestação popular contra a 
não independência social, racial 
e política com apresentação de 
teatro. Os participantes tiveram 
acesso à Tribuna Livre. Houve co-
bertura e repercussão na mídia 

Floriano: Algumas organiza-
ções da cidade se reuniram 
e definiram ações para o Gri-
to, uma delas a divulgação do 
evento nos veículos de comuni-
cação locais. Dia 05/09 houve 
entrevista ao vivo para todas 
as emissoras de rádio local e no 
canal de TV (afiliada a Globo). 
As bandeiras de luta focaram a 
campanha ficha limpa, o meio 
ambiente agredido, sobretudo, 
pela ação do agronegócio (car-
voarias, Bunge, grandes pro-
jetos agrícolas, etc.). No dia 
07/09, aconteceu o Grito no 
local do desfile oficial, com fai-
xas, cartazes, coleta de assina-
turas da campanha.  
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O Grito aconteceu também em 
Piripiri, Oeiras, Picos, Pedro 
II, Esperantina, São Rai-
mundo Nonato entre outras 
localidades.

R.G. do Norte
Natal: O Grito aconteceu a par-
tir do dia 04/09, com concentra-
ção na Igreja São Pedro, bairro 
do Alecrim, até a Catedral de 
Natal. Dia 05/09, foi realizado 
ato em defesa da saúde, mora-
dia e trabalho, na Comunidade 
do Maruim e concentração em 
frente ao Hospital dos Pescado-
res. No dia 07/09, houve nova 
concentração na Praça Cívica, 
com panfletagem e ato cultural.

Mossoró: O Grito que aconte-
ceu no dia 07/09 teve início com 
a concentração ao lado do Giná-
sio Poliesportivo Pedro Ciarlli-
ni, onde realizaram um grande 
círculo e celebração organiza-
da pelo CEBI, trabalhando a 
esperança, o sonho do Brasil 
que queremos e o porquê dos 
15 anos do Grito. Estava pro-
gramado para o bloco do Gri-
to, entrar logo depois do desfile 
oficial, contudo, foi proibido de 
entrar na Avenida. O cerimo-
nial da Prefeitura anunciou, le-
vianamente, que havia pessoas 
armadas entre os membros da 
‘Marcha dos Excluídos’ desde o 
início, a PM usou spray de pi-
menta nos ‘excluídos’, entre as 
vítimas, idosos e crianças, que 
ficaram sufocados com o ar 
poluído. Alguns conseguiram 
vencer as barreiras, a prefeita 
mandou encerrar o desfile e foi 
embora sem ouvir os Gritos e 
as reivindicações do povo. Ao 
chegarmos em frente ao palan-
que, realizamos mesmo assim 
o protesto e denúncia à exclu-
são social. O Grito da comuni-
dade do Tranquilim pela mo-
radia e melhores condições de 
vida. O Grito dos estudantes e 
professores do CAIC do Car-
naubal pela reforma no prédio 
que está com sérios riscos. O 
Grito da Zona Rural de Jucu-

ri, denunciando a situação dos 
moradores/as que estão sem 
água há quase três meses. O 
Grito dos servidores que se 
encontram em greve, o Grito 
do MST pela reforma agrária, 
o Grito dos comerciários, pelo 
direito ao descanso aos domin-
gos e várias outras entidades 
presente que apóiam a luta do 
Grito. Após o 07 de Setembro a 
luta continua.

Parelhas: A Diocese de Cai-
có organizou o Grito pela 14ª 
vez na cidade, iniciaram a ce-
lebração da vida na praça de 
eventos próximo à rodoviária, 
seguida de caminhada com vá-

rias paradas. A primeira com 
uma apresentação com o tema 
Ecologia e Missão; a segunda 
parada com a apresentação de 
uma peça teatral sobre Alcoo-
lismo; terceira com apresenta-
ção teatral sobre Crise econô-
mica, sinônimo de corrupção e 
a última parada no Ginásio de 
esporte O Miguelão, onde acon-
teceu um minuto de silencio 
para uma pessoa que faleceu 
e fazia parte da caminhada. Os 
participantes cantaram o Hino 
Nacional e fizemos a partilha 
de feijoada, arroz branco, faro-
fa e rapadura onde se saciaram 
mais de mil pessoas contan-
do crianças, jovens e adultos. 

Após houve apresentações de 
artistas da Terra.

Sergipe
Aracaju: Dia 05/09, no bairro 
Santa Maria, foi realizada pas-
seata em defesa da vida nas 
avenidas do bairro.  No dia 06,  
os manifestantes participaram  
no acampamento do MST. No 
dia 07, houve a concentração na 
Catedral, seguida de caminha-
da da Praça Fausto e entrando 
na Av. Barão de Maruim, logo 
após o término do desfile oficial, 
com a presença de uma grande 
multidão de pessoas de varias 
organizações, um contraponto 
ao tradicional desfile de 7 de 
Setembro, com parada militar 
e desfile de alunos das escolas 
do Estado. A marcha entrou na 
avenida após a última escola pú-
blica desfilar, por volta do meio-
dia, animados por três grandes 
carros de som, trabalhadores 
da cidade e do campo, denun-
ciando o crescente processo de 
exclusão das parcelas menos fa-
vorecidos da sociedade, reivin-
dicando acesso digno para todos 
à educação e saúde de qualida-
de, à moradia, reforma agrária 
e urbana, aumento da oferta de 
emprego e melhores salários 
para os trabalhadores. Além da 
redução da jornada de trabalho 
sem redução de salário, contra 
as fundações públicas de direi-
to privado, e o uso dos recur-
sos petrolíferos do pré-sal para 
a melhoria da qualidade de vida 
do povo brasileiro, entre outras 
bandeiras.

Dom Henrique Soares da Cos-
ta, Bispo Auxiliar de Aracaju, 
chamou a atenção sobre os 
direitos negados do cidadão. 
“Nossa pátria está longe de ser 
uma mãe gentil, pois nem to-
dos os cidadãos têm os seus 
direitos respeitados”.

Boquim: O Grito foi no dia 
07/09, pela manhã, onde foi 
trabalhado o tema da organi-
zação popular. 

Aracaju/SE

São Paulo/SP
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Brasília
Brasília: O Grito aconteceu no 
dia 07/09, com concentração 
na Rodoviária do Plano Piloto, 
ao lado do Teatro Nacional. Os 
manifestantes denunciaram: 
enquanto o governo trabalha 
para as elites os pobres pagam 
a conta; o desemprego; falta 
de moradia; a saúde da po-
pulação precária; as lutas por 
moradia que são tratadas como 
caso de polícia, os catadores de 
materiais recicláveis esperam 
há anos, suas áreas e galpões, 
entre outras. Com uma faixa 
vermelha, os manifestantes 
distribuíram panfletos e grita-
ram Fora Sarney.
Cerca de 150 manifestantes 
romperam uma grade de se-
gurança, ocuparam o gramado 
da Esplanada dos Ministérios e 
chegaram a menos de 100 me-
tros do palanque onde estava o 
Presidente. 
Outro grupo que se reuniu na 
Esplanada, cerca de 20 mani-
festantes pedia a não extradi-
ção do italiano Césare Batisti. 
Segundo Rosa Fonseca, inte-
grante do movimento, no dia 
08/09 realizaram uma vigília 
em frente ao Supremo Tribunal 
Federal. O Supremo em audi-
ência posterior ao grito decidiu 
pela extradição.

Planaltina: No dia 28/09 reali-
zaram o Pré-Grito na cidade.

Goiás
Goiânia: O Grito foi realizado 
no dia 07/09, com a concen-
tração no local que apresenta 
a realidade social, o Sistema 
Prisional de Aparecida de Goi-
ânia, com o lema local “Estive 
preso e não foste me visitar”, 
abordando 4 temas: a droga-
dição dentro e fora do presí-
dio; o funcionalismo público do 

sistema prisional; o judiciário 
de Goiânia; Presos e seus fa-
miliares. Os participantes ca-
minharam por cerca 2 km até 
os portões do presídio, a mar-
cha foi composta por diferentes 
bandeiras e gritos particulares, 
onde o excluído pode falar e 
fazer ecoar os seus clamores. 
Houve também coleta assinatu-
ras do abaixo-assinado para ser 
entregue ao governo do estado 
para melhoria do sistema pri-
sional. O ato foi encerrado com 
uma celebração ecumênica. 

Itaberaí: O grito aconteceu no 
dia 07/09, houve uma celebra-
ção na prisão com mais de 500 
pessoas refletindo as desigual-
dades e as iniciativas de mu-
dança -  A transformação está 
na força popular - A vida em 
primeiro Lugar. 

O Grito ecoou também em Ipa-
meri, Heitoraí, Carmo do Rio 
Verde, entre outras comunida-
des.

Mato Grosso
Alta Floresta: O Grito aconte-
ceu no dia 07/09, o movimento 
busca aproximar a população 
do poder público, a manifesta-

ção contou com a participação 
de artistas locais.

Cáceres: Os participantes do 
Grito realizado no dia 07/09 
denunciaram a perseguição que 
vem sofrendo uma liderança da 
Paróquia Cristo Trabalhador e 
Rede de Comunidades Rurais 
nos últimos 9 meses. Fizeram 
memória de momentos impor-
tantes dos 14 anos de Grito e 
terminaram com uma celebra-
ção. 

“Nossos governantes passam!..
Passa o tempo de seu poder..
Nós continuaremos com o am-
biente que co-criamos”. (Grupo 
Fé e Vida – Fórum de Luta das 
Entidades de Cáceres-FLEC).

Cuiabá e Várzea Grande: 
Em Cuiabá houve uma semana 
de pré-gritos, iniciando no dia 
01/09, com Chá com pão na 
praça. O Grito aconteceu no dia 
07/09, a concentração foi no 
Memorial Ulisses Guimarães, 
onde com apitos e cartões ver-
melhos os participantes denun-
ciaram tudo o que não querem 
para o Estado e para o Brasil. 
A violência contra as mulhe-
res, contra os trabalhadores 
do campo, o trabalho escravo 

e agressões ao meio ambiente, 
além da exclusão sofrida pelas 
pessoas com deficiência física. 
O ato terminou com uma roda 
de siriri (dança local). 

Sinop: Os participantes do Gri-
to, realizado no dia 07/09,  to-
maram as ruas logo após o des-
file oficial, com muitas faixas: 
“Grito do Parque das Araras e 
residências vizinhas pela cole-
ta do lixo nos dias certo”, “Mais 
asfalto e mais segurança”, “Jd. 
Paraíso – Dengue Mata”, “Re-
forma Tributária só com Justiça 
Social”. O Grito é um espaço de 
encorajamento das lideranças 
e excluídos para fazerem parte 
das manifestações populares. 

O grito também ecoou em Ter-
ra Nova e Campo Verde, e 
outras comunidades.

M.G. do Sul
Campo Grande: O Grito foi 
dado no dia 05/09, a partir das 
9h, no calçadão, organizado 
pelas pastorais e movimentos 
sociais.

Dourados: O grito começou 
no dia 31/08 com a Semana da 
Consciência Política, debateram 
em torno de diversos temas: 
ética na política; movimentos 
sociais e transformação social; 
A sociedade na universidade e 
a universidade na sociedade; 
O que é feminismo; Basta de 
Corrupção e; A vida em primei-
ro lugar: Direitos Sociais para 
superar a crise. No dia 07/09, 
a chamada do material era 
“ÉTICA NA POLÍTICA – Porque 
a minha ATITUDE faz a dife-
rença? É preciso gritar contra a 
impunidade também gritar pela 
construção de uma cidade onde 
os douradenses tenham acesso 
a um direito fundamental: ver 
seu dinheiro, que é pago atra-
vés dos impostos, sendo aplica-
do de maneira justa, sem que 
se perca nas valas da corrup-
ção. Não é suficiente GRITAR! 
É preciso AGIR! Vamos dizer 

Ecos do cENtro oEstE
Brasília/DF 
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um BASTA à corrupção e à im-
punidade! Grito dos Excluídos 
2009! 

Espírito Santo
Vitória: No dia 07/09, os par-
ticipantes do Grito concentra-
ram-se na Praça dos Namora-
dos, onde saíram em caminhada 
distribuídos em alas, a partir de 
03 eixos de reflexão: primeiro: 
Política Econômica (em defesa 
do emprego e contra a preca-
rização do trabalho); segundo: 
Desenvolvimento Sustentável; 
e terceiro: Políticas Públicas 
(saúde, educação, segurança, 
habilitação etc.). Durante o 
percurso foram realizadas vá-
rias performances de expres-
sões de descontentamento com 
o sistema vigente, dentre elas 
hip-hop, declamação de poesias 
e música regional. Dentro de 
cada ala havia sub-temas, que 
foram representados através 
denúncias e dos próprios gri-
tos que condenaram o modelo 
econômico injusto que produz 
desigualdade e exclusão social. 
Com o auxílio de um carro pipa 
e munidos de vassouras, os ma-
nifestantes lavaram e varreram 
o chão da corrupção presente 
no Estado, o chão do Tribunal 
de Contas, Tribunal de Justiça 
e Assembléia Legislativa. Ou-
tros símbolos usados foram: 
mãos fechadas com correntes 
escuras denunciando a injus-
tiça, corrupção, miséria, desi-
gualdade em todos os níveis, 
fome, medo, migração forçada, 
desemprego, exploração. Mãos 
abertas (livres), anunciando a 
acolhida, amor, paz, igualda-
de, respeito, políticas públicas, 
sonhos, esperança, coragem, 
compromisso, solidariedade. 
Outro destaque foi uma espécie 
de jaula, construída com PVC, 
para simbolizar a prisão de po-
líticos. Outro, um dragão da 
inflação e o comando de caça 
aos corruptos, formada por um 
grupo de encapuzados munidos 
de vassouras e baldes. Partici-
param mais de 5.000 pessoas. 
Pela primeira vez, o manifesto 

foi realizado fora do tradicional 
desfile oficial da Independência 
e marcou a retomada do grito 
em Vitória.

Cachoeira do Itapemirim: O 
Grito aconteceu no dia 07/09, 
realizaram uma celebração na 
Catedral de São Pedro, presidi-
da pelo Bispo Diocesano, con-
tando com a participação de 
muitos fiéis que lotaram a igre-
ja. Durante a celebração foram 
levados ao altar a bandeira do 
Brasil, quando encenaram re-
presentando com os olhos fe-
chados da sociedade que mui-
tas vezes não vê a realidade; o 
mapa do mundo, para lembrar 
o descaso com o planeta que 
é destruído por interesses que 
visam a valorização do lucro 
em detrimento a vida, e tam-
bém a representação dos ouvi-
dos tapados, quando se deixa 
de acreditar na mobilização do 
povo e na luta por um mundo 
melhor. No momento em que 
acontecia a Missa na Catedral 
de São Pedro, a equipe da Cári-
tas Diocesana coletava assina-
turas em favor da aprovação da 
Lei contra corrupção eleitoral. 
A celebração foi encerrada com 
uma coreografia e a esperança 
de que o Grito seja enfim ou-
vido.

O Grito também acontece em 
Vila Velha, São Gabriel da 
Palha, São Mateus, Venda 
Nova do Imigrante e outras 
comunidades.

Minas Gerais
Belo Horizonte: Com a parti-
cipação de mais de 2.000 pes-
soas, o Grito aconteceu no dia 
07/09. Saíram da Praça da As-
sembléia Legislativa, no Bairro 
Santo Agostinho, em caminha-
da pelas ruas da cidade, or-
ganizados em alas: Educação, 
Moradia, Violência, Meio passe 
para os estudantes, trabalho, a 
primeira parada em frente ao 
Banco Central e Ministério Pú-
blico, onde denunciaram a crise 
financeira e as conseqüências 

sobre o povo trabalhador, a cri-
minalização da pobreza. A se-
gunda parada foi em frente ao 
mercado Municipal, gritaram 
contra os transgênicos e por 
uma alimentação saudável para 
todos, com peneiras nas mãos 
circularam dentro do mercado 
municipal. A terceira parada e 
o encerramento foram na Pra-
ça Sete, onde cantaram a In-
ternacional e o Hino Nacional, 
tomando conta da praça com 
tambores e os gritos de diver-
sos movimentos. Dois manifes-
tantes foram presos, por pre-
potência e abuso de poder da 
polícia. Todos os participantes 
do Grito foram para a delegacia 
até a soltura dos companheiros. 
Este foi mais um exemplo da 
criminalização aos movimentos 
sociais.  

Cambuquira: A Diocese de 
Campanha, que realizou o grito 
pela primeira vez na cidade de 
Varginha em 2007, agora rea-
lizam o grito pela segunda vez 
na cidade de Cambuquira, no 
dia 07/09, no centro Pastoral 
de Cambuquira.

Congonhas: Por motivo de 
saúde pública, a Dimensão 
Sócio-política, que promove o 
Grito na Arquidiocese de Ma-
riana decidiu cancelar a reali-
zação do Grito dos Excluídos 
2009, acatando sugestão da 
Secretaria Municipal de Saúde 

do Município. A orientação foi 
que cada Região Pastoral, cida-
de ou paróquia aproveitasse o 
dia do Grito, ou outro momen-
to apropriado, para avaliarem a 
caminhada e organização dos 
movimentos sociais, populares 
e grupos pastorais de acordo 
com a temática do grito 2009. 

Ipatinga: O Grito aconteceu no 
dia 07/09, nem a chuva impe-
diu que o povo se concentras-
se e saísse em caminhada, na 
contramão na pista da BR 381, 
no perímetro urbano da cidade, 
que liga a região Leste entre as 
cidades de Governador Valada-
res e a capital Belo Horizonte.  
Exigiram a duplicação da ro-
dovia em face de violência do 
trânsito e protestaram contra 
a crise mundial, que na região 
do Vale do Aço deixou mais de 
2000 desempregados. Dom 
Odilon alertou para a necessi-
dade de ouvir o clamor do povo 
sem voz e vez, da necessidade 
de solidariedade e compaixão, 
o respeito aos direitos, de vida 
em abundância, acesso ao tra-
balho, a dignidade do cidadão.

Itabira: Na Diocese de Itabira 
e Coronel Fabriciano realiza-
ram pela 6ª vez o Grito. No dia 
04/09, os participantes con-
centraram-se, na Praça Acrísio 
Alvarenga e durante a cami-
nhada realizaram três paradas, 
terminando o ato na Praça da 

Itabira/MG
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Rodoviária, com apresentações 
culturais, encenações e dra-
matizações. Foi elaborada uma 
Carta de Itabira - a qual apon-
ta alguns aspectos que devem 
ser implementados que dizem 
respeito à correção do que está 
em desacordo com os direitos, 
a melhoria de vida do cidadão 
itabirano -lida ao final da mani-
festação e aclamada por todos. 
O processo do grito também 
serviu de incentivo para a re-
alização do 1º Fórum Social 
de Itabira que acontecerá em 
2010.

Itabirito: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, a paróquia São 
Sebastião participou do desfile 
cívico oficial. Os participantes 
gritaram as propostas de uma 
sociedade mais justa e frater-
na, de um planeta mais saudá-
vel, uma política séria e condi-
ções de vida mais humana para 
todos. Denunciaram os assassi-
natos ocorridos e pediram jus-
tiça e agilidade nos processos. 

Januária: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, tendo início com 
concentração na Praça da Cate-
dral Nossa Sra. Das Dores, se-
guida de caminhada até o Pátio 
da Rodoviária local. Durante o 
percurso houve paradas com 
momentos de reflexão sobre a 
realidade, injustiça social, falta 
de moradia, educação precária, 
saúde doente, dentre outros.

João Monlevade: Como parte 
das atividades do Grito, “Grita-
mos nossa indignação pela Fal-
ta de Moradia para nossas famí-
lias”, no dia 10/09, na Câmara 
Municipal, foi criada a União 
Municipal por Moradia Popular.

Juiz de Fora: Este ano na cida-
de não aconteceu o desfile mi-
litar por conta da gripe suína, e 
as atividades do Grito foram re-
alizadas de forma diferente. No 
dia 07/09, em frente da cons-
trução do restaurante popular, 
houve o Café da manhã Acorda 
Cidade, com os moradores de 
rua, catadores de papel e ou-

tros trabalhadores, na Rua Hal-
feld. Dia 09/09: Debate sobre 
Empresas Estatais, em defesa 
dos Correios e de uma Petro-
brás 100% Estatal, às 18h30, 
na Câmara Municipal. Dia 
10/09, aconteceu o Grito por 
Moradia, com concentração em 
frente da Câmara Municipal. A 
cidade possuía 144 ocupações 
com pessoas vivendo em situ-
ações precárias. As comunida-
des da Vl. Barroso, Ponte Nova 
e Granjas Betânia se reuniram 
em frente à Câmara Municipal, 
para denunciar graves violações 
de direitos humanos, os ma-
nifestantes gritaram contra o 
Programa Federal Minha Casa, 
Minha Vida, por não beneficia-
rem aqueles que não tem pos-
sibilidades de comprovar renda 
mínima. As faixas e os apitos 
foram com o objetivo de cha-
mar atenção do Executivo e Le-
gislativo para a necessidade de 
se construir uma política muni-
cipal de moradia. O Grito no dia 
07/09 foi cancelado por medida 
preventiva contra a gripe. 

Montes Claros: O Grito foi no 
dia 07/09, tendo início com con-
centração no estacionamento 
da Prefeitura Municipal, segui-
da de celebração presidida pelo 
Arcebispo metropolitano, Dom 
Jose Alberto Moura. O bloco do 
Grito entrou logo após o desfi-
le oficial e caminhou pelas Av. 
João Luiz de Almeida (da Câ-

mara Municipal) e Dep. Esteves 
Rodrigues (Sanitária), quan-
do os participantes sofreram 
quatro tentativas de repressão 
pela Guarda Municipal, até com 
cavalaria e polícia militar. Os 
manifestantes foram aplaudi-
dos por todos que assistiam o 
desfile oficial. O Grito chamou 
atenção para o Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral, 
gritaram contra a ilegalidade 
do aumento da passagem do 
transporte coletivo urbano, da 
falta de assistência e os proble-
mas sociais das comunidades 
rurais do município, do péssi-
mo planejamento urbano dos 
bairros da cidade entre outros, 
denunciaram o abuso e explo-
ração sexual infanto-juvenil e 
dependência química.

Salto da Divisa: O Grito acon-
teceu no dia 09/09, com cen-
tenas de pessoas e gritos de 
indignação contra todo tipo de 
exclusão que predominam na 
cidade. Durante a caminhada 
denunciaram muitas situações 
que colocam a vida em risco e 
não respeitam os direitos das 
pessoas: os gritos dos traba-
lhadores rurais sem terra do 
Acampamento Dom Luciano 
(85 famílias) reivindicam a de-
sapropriação da fazenda Mon-
te Cristo e o assentamento de 
todas as famílias, grito de de-
núncia que a Ir. Geraldinha está 
sendo ameaçada de morte, bem 

como outras lideranças do MST. 
Os gritos dos professores con-
tra os baixos salários e falta de 
um plano de carreira adequado 
à categoria. As associações de 
pedreiros, lavadeiras, extrato-
res de pedra e areia, pescado-
res, garimpeiros denunciaram 
os danos causados pela barra-
gem de Itapebi no Rio Jequiti-
nhonha e o não cumprimento 
das promessas de indenização 
das famílias pelo Consórcio Ita-
pebi Geração de Energia S/A; 
denunciaram a precariedade 
da saúde, educação, e reivindi-
caram uma educação que leve 
em conta as particularidades 
do campo; denunciaram o alto 
índice de desemprego, a de-
gradação ambiental e reivindi-
caram um projeto de revitali-
zação para o rio Jequitinhonha 
que morre a cada dia.

Unai: No dia 19/09, aconteceu 
a segunda edição local do Gri-
to, a manifestação contou com 
a participação da Associação 
dos Deficientes Físicos (cadei-
rantes), Pastoral da Juventu-
de, Paróquia Nossa Senhora do 
Carmo, Paróquia São José, Pa-
róquia N. Sra. Da Conceição e 
da Escola Estadual DeVito Alves 
da Silva.

Venda Nova: No dia 07/09, a 
cidade gritou por transporte, 
saúde e habitação.

O Grito aconteceu também em: 
Araçuaí, Betim, Contagem, 
Formiga, Governador Vala-
dares, Itacarambi, Itajubá, 
Leopoldina, Mutum, Piumhi, 
Riacho dos Machados, Ribei-
rão das Neves, São João do 
Manhuaçu, Passos, Vazan-
te, Ouro Preto, Uberlândia, 
Uberaba, Coronel Feliciano, 
entre outras localidades.

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro: O grito acon-
teceu no dia 07/09, com a par-
ticipação de pessoas de diver-
sas organizações e movimentos 

Vitória/ES



sociais, que tomaram a avenida 
após o desfile oficial. O ato foi 
aberto com uma bailarina ves-
tida de rosa do grupo de teatro 
Ta na Rua, com cerca de 30 ar-
tistas. Os gritos foram diversos, 
o grito dos sem terra por refor-
ma agrária, dos estudantes, 
dos desempregados, pescado-
res, moradores de ocupações, 
quilombolas e sindicalistas. 
Denunciaram as obras da Pe-
trobrás na Baia de Guanabara, 
que estão impedindo as ativi-
dades pesqueiras.; a atuação 
da polícia militar que viola os 
direitos dos moradores da ci-
dade; grito por moradia, contra 
os despejos que são cumpridos 
pelo choque. Trabalhadores da 
Varig, exigem da empresa o 
pagamento dos salários atrasa-
dos e outros direitos; grito das 
crianças por transporte esco-
lar no município de Paracambi, 
150 famílias estão acampadas 
na fazenda e gastam mais de 
50 minutos caminhando a pé 
para chegar na escola; O grito 
“comunicação popular: um jeito 
diferente de explicar o mundo”, 
do Núcleo Piratininga de Comu-
nicação. O grito foi bom mesmo 
sob sol escaldante.  

Campo dos Goytacazes: na 
Região Norte do Rio, devido ao 
surto de gripe, foi cancelado 
até o dia 15/09 as atividades 
onde reúnem pessoas. O semi-
nário do Pré-Grito passou para 
os dias 16 e 17/09.
No dia 07/09, foi realizada uma 
celebração do Grito no Santuá-
rio Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro (Convento dos Redento-
ristas), irmanados a milhares de 
companheiros e companheiras 
pelo Brasil fazendo nosso gesto 
de fé e solidariedade, realiza-
ram a celebração do Grito dos 
Excluídos. As entidades levaram 
bandeiras para o momento do 
ofertório e do compromisso. 

Macaé: Há 5 anos realizam o 
Grito. A região do petróleo Bra-
sileiro, Macaé, a capital do Pe-
tróleo grita por vida e por opor-

tunidades pros filhos da terra. 
Gritos por participação popular 
e pela defesa intransigente da 
vida e da justiça. Gritos por fim 
de oligarquias, por democratiza-
ção dos meios de comunicação.
A realização do Grito foi no dia 
7 de setembro, no bairro Vir-
gem Santa. Localidade meio 
urbana e meio rural que re-
flete a desconfiguração da ci-
dade através do advento da 
indústria do petróleo e a falta 
de planejamento dos que go-
vernam. Um ato celebrativo 
retomou todos os gritos, num 
ano de mais reflexão e menos 
massa. É um grito que se per-
gunta a que veio, um grito que 
tenta buscar caminhos para 
ser de fato dos excluídos e não 
pelos excluídos. Um grito que 
prepara todos os gritos.

Nova Friburgo: O Grito acon-
teceu no dia 07/09, tendo iní-
cio com concentração na Praça 
Demerval Moreira, no Obelisco, 
em frente ao Banco do Brasil. 
Os manifestantes gritaram: “Os 
Trabalhadores não vão pagar 
pela crise”, um grito de protesto 
e indignação contra os efeitos da 
crise do capitalismo refletidas 
no aumento do desemprego, ar-
rocho salarial, falta de moradia, 
aumento nos preços de energia 
elétrica, água e transporte, cri-
minalização da pobreza e dos 
movimentos sociais, precariza-
ção da vida e destruição am-
biental do planeta.

O Grito ecoou também em: 
Volta Redonda, Niterói, e um 
grande número de romeiros 
participaram da Romaria e 
do Grito em Aparecida/SP.

São Paulo
Amparo: O Grito aconteceu pela 
1ª vez, no dia 05/09, realizaram 
panfletagem sobre a temática. 
No dia 06/09, realizaram ativi-
dade na Câmara Municipal. No 
dia 07/09, foram realizadas di-
versas ações na cidade.

 
Aparecida: Vindas dos Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Espírito Santo, as 
pessoas participaram das ati-
vidades da 22ª Romaria dos/
as Trabalhadores/as e do Grito, 
que teve início no Porto Itagua-
çú, onde foi realizada a acolhida 
dos romeiros com muita anima-
ção e mística, que saíram em 
caminhada até a Basílica. 
O Grito em Frente à Basílica 
contou com a participação de 
5.000 pessoas. O ato destacou 
a luta contra o desemprego, en-
focando as demissões injustifi-
cadas ocorridas com a desculpa 
da crise financeira internacional 
que não atingiu o Brasil. Simbo-
licamente foi re-lembrado a his-
tória dos 15 anos do Grito, com 
alguns mais marcantes. Em se-
guida aconteceu a celebração 
da 22º Romaria, na Basílica. 

Barretos: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, reunindo cer-
ca de 500 pessoas que saíram 
em caminhada da rotatória do 
Bairro Amêndola, percorren-
do ruas e avenidas até chegar 
a quadra da Escola Dorothó-
vio. Foram 6 gritos: o grito da 
Educação, Saúde, Segurança, 
Moradia, Migrante e Contra às 
Drogas. Realizaram uma cele-
bração com a participação do 
bispo D. Edmilson Amador Cae-

tano. Após o evento foi servido 
um lanche para toda a comuni-
dade presente.  A Escola Muni-
cipal Profº Dorothóvio do Nas-
cimento, na semana da pátria 
realizou a colheita de cenouras 
cultivadas pelos alunos na pró-
pria unidade escolar, os alunos 
consomem as verduras produ-
zidas por eles e participaram 
ativamente no Grito. 

“É gratificante ver a felicidade 
deles e saber que é fruto do 
trabalho dos alunos juntamente 
com os professores, coordena-
dores e direção. Damos todo o 
respeito e valorizamos isto. No 
almoço eles saborearam os ali-
mentos por eles produzidos”.

Bauru: A diocese de Bauru rea-
lizou, de 1 a 5/09, a primeira Se-
mana Social com o tema do 15º 
Grito. Realizaram Celebração 
na Catedral do Divino Espírito 
Santo, Mesa Redonda sobre as 
ações sociais na diocese, Plená-
ria da Juventude, no dia 05/09. 
A semana encerrou-se com a 
marcha do Grito, os participan-
tes percorreram o Calçadão da 
Batista de Carvalho, chamando 
a atenção dos comerciantes e 
consumidores com apitos, pala-
vras de ordem, músicas e fai-
xas. No trajeto recolheram assi-
naturas para o projeto da Ficha 
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Limpa. Havia tendas apresen-
tando os trabalhos da Pastoral 
da Criança, Sobriedade e Saú-
de. Encerraram a atividade com 
benção e confraternização. Ao 
longo da semana foram realiza-
dos concurso de redação e de-
senho com o tema do Grito dos 
Excluídos, nas paróquias e es-
colas públicas. Os ganhadores 
são da escola Moraes Pacheco 
de Bauru e da Paróquia Santa 
Maria de Piratininga. 

Campinas: No dia 07/09 foi 
realizado Grito que começou 
com a concentração no Largo 
da Catedral, seguida de ca-
minhada que desceu toda a 
extensão da Av. Francisco Gli-
cério, na sequência do desfile 
oficial, em 15 blocos. O ato 
encerrou-se com uma grande 
ciranda da solidariedade. O 
símbolo foi a semente e houve 
distribuirão ao longo do tra-
jeto de pacotes com diversas 
sementes. 
No início da tarde, o MST e ou-
tros movimentos e militantes 
fizeram um ato no Interior do 
Parque (shopping) D. Pedro, 
reivindicaram a desapropriação 
de área na cidade de Sumaré 
para moradia (área ocupada há 
mais de 1 ano, no Jd. Denadai, 
com 1400 famílias que estão 
sofrendo a ameaça de despe-
jo. E ainda a implantação pelos 
governos federal, estadual e 
municipal de um plano/projeto 
de habitação local.

Cosmópolis: O Grito foi no 
dia 07/09, realizaram uma 
celebração do Grito na Igreja 
Matriz Nossa Sra. Aparecida. 
Ao longo da semana houve 
palestras com as temáticas: 
Vida em Primeiro Lugar; Poder 
e Cidadania; A transformação 
está na organização popular; 
Razões de nossa Esperança.
Hortolândia: O Grito acon-
teceu no dia 07/09, com uma 
caminhada pelas ruas da cida-
de e ao final realizaram uma 
celebração eucarística.

Piracicaba: No dia 07/09, re-

alizaram uma missa na Cate-
dral da cidade.

Presidente Prudente: O Grito 
aconteceria no dia 07/09, po-
rém a organização local enviou 
um ofício comunicando a reali-
zação do ato, contudo, a Polí-
cia militar proibiu a caminhada, 
por conta dos atos cívicos.

Registro: A Diocese de Regis-
tro – No Vale do Ribeira, reali-
zou o Grito no dia 07/09. A con-
centração foi na Praça Japonesa  
seguida da caminhada, sendo a 
1ª parada na Praça Jóia, Grito: 
Política contra a corrupção e a 
falta ética, investimento em po-
líticas públicas, e atual sistema 
prisional e do presídio na cida-
de, 2ª parada Av. Jonas Banks 
Leite, Grito: Meio Ambiente, 
em defesa da biodiversidade 
do Vale do Ribeira, 3ª parada 
próximo a Lojas Pernambuca-
nas, Grito: Contra Exploração 
sexual infantil e tráfico de se-
res humanos e trabalhadores, 
4ª parada, na Praça dos Expe-
dicionários, Grito: Saúde, em 
defesa de uma saúde pública 
digna. O encerramento foi na 
Praça Beira Rio.

Salto: Realizam pela primeira 
vez o Grito na cidade, no dia 
07/09, com uma celebração na 

Matriz Nossa Senhora do Monte 
Serrat. O ato público foi reali-
zado em frente à escadaria da 
igreja, denunciando as exclu-
sões da sociedade.

Vicente de Carvalho: O Grito 
realizado no dia 07/09 foi re-
gional, envolvendo as cidades 
da Baixada Santista. A marcha 
partiu da Rua Joana de Mene-
zes Faro (Feira do Rolo), per-
correndo a Rua Epitácio Pessoa 
(sentido Prainha), Rua Santo 
Amaro, Rua Guilherme Guinle 
e encerrando na Praça 14 Bis, 
onde foi realizada uma Cele-
bração Inter-Religiosa com cer-
ca 200 pessoas. 

O bispo diocesano de Santos, 
dom Jacyr Francisco Braido, 
falou “Temos um mundo com 
tantas riquezas, concentradas 
nas mãos de poucos”. 
A dona de casa Maria José do 
Carmo, 60 anos, “Faço ques-
tão de estar aqui. E para onde 
o Grito dos Excluídos for eu 
vou atrás”. 

São José dos Campos: No 
dia 02/09, começaram as ativi-
dades do Grito na cidade, com 
a realização de um protesto 
em prol da regularização dos 
bairros clandestinos da cida-
de. Cerca de 50 pessoas, entre 

lideranças de movimentos so-
ciais e comunitárias, realizaram 
uma passeata do largo da Igre-
ja de São Benedito, no centro, 
até o Fórum da cidade, onde 
uma comissão se reuniu com 
o juiz da 8ª Vara Cível e cor-
regedor dos cartórios de regis-
tros de imóveis do município, 
Luiz Antônio Carrer, e pediram 
apoio para legalização dos 94 
bairros clandestinos.

São Paulo: Na sede da CNBB 
Regional Sul 1, no dia 03/09, 
aconteceu a Coletiva Nacional 
do 15º Grito. 
O grito aconteceu no dia 07/09, 
em três pontos da cidade:
O Grito dos sem teto, teve iní-
cio com a concentração na Es-
tação da Luz, na Rua Mauá com 
a Av. Casper Libero, no local es-
colhido ocorre muita persegui-
ção aos Excluídos/as. Gritaram 
contra o aumento das favelas, 
a concentração de pessoas em 
cortiços e a violência dos despe-
jos, contra a imposição de que 
os pobres vivam em locais dis-
tantes, longe das escolas, dos 
serviços públicos, dos locais de 
trabalho. Gritaram para que os 
pobres tenham lugar para mo-
rar com dignidade, lugar para 
estudar e trabalhar etc. 

No Grito negro dos Exclu-
ídos, a concentração foi em 
frente ao Mosteiro São Ben-
to, os jovens saíram em cami-
nhada até o Diretório do DEM, 
afim de cobrar posição quanto 
a defesa de políticas de ação 
afirmativa para a comunidade 
negra e indígena e realizaram 
um gesto simbólico deixando 
recados às principais lideranças 
sobre os temas como demar-
cação das terras indígenas a 
demarcação das terras das co-
munidades quilombolas; o sis-
tema de cotas na UnB; o ProUni 
e o projeto de lei que institui a 
reserva de vagas nas universi-
dades públicas. Ao final saíram 
em caminhada até a Praça da 
Sé onde se juntaram às ativida-
des na Praça da Sé e seguiram 
até o Ipiranga.
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O Grito da Praça da Sé teve 
início no dia 05/09 quando o 
grupo com 60 pessoas da Ro-
maria a Pé que reúne a Região 
Brasilândia e Santo André, 
partiram pela manhã do Par-
que dos Humildes, em Perus, 
caminhando até o centro da 
cidade, no Largo São Francis-
co. No dia 07/09, os manifes-
tantes saíram em caminhada 
da Casa de Oração do Povo 
de Rua para a Catedral da Sé, 
onde se somaram na celebra-
ção na Catedral da Sé, que foi 
presidida pelo cardeal arcebis-
po, dom Odilo Pedro Sherer e 
marcada por símbolos que re-
cordavam os diversos gritos 
do povo brasileiro. Concele-
braram dom Angélico Sândalo, 
bispo emérito de Blumenau, 
SC, dom Pedro Luiz Stringhi-
ni, bispo auxiliar de São Pau-
lo e presidente da Comissão 
Pastoral de Justiça e Paz da 
CNBB. O ato teve início na Pra-
ça da Sé em frente a Catedral, 
de onde milhares de pessoas 
saíram às ruas em caminhada 
pelas Ruas Conselheiro Furta-
do, Glicério, Climaco Barbosa 
até o Parque da Independên-
cia, com muitas bandeiras e 
faixas expressando indignação 
e luta, cantando e marchando 
pela vida. No encerramento 
houve falas e várias apresen-
tações culturais.

 “Nós caminhamos porque 
acreditamos que é possível 
construir um outro Brasil com 
cidadania, que respeite a dig-
nidade de seu povo”, explicou 
um dos organizadores da Ro-
maria, Fred Santos que é edu-
cador no Centro Pastoral San-
ta Fé. “Queremos uma pátria 
livre e justa, onde o povo seja 
respeitado e ouvido. Caminha-
mos por mais democracia e 
por mais participação popular. 
Enquanto não conquistamos 
esses direitos nós sairemos às 
ruas para dar o nosso grito”, 
disse Fred, representando a 
Romaria que é promovida pela 
Região Episcopal Brasilândia 

e a Diocese de Santo André. 
(Revista Missões 8/9/2009).

Sorocaba: O Grito na cidade 
ocorre há 10 anos, e aconte-
ceu no dia 06/09. O tempo 
Chuvoso alterou programa-
ção. Ao invés da missa campal 
e manifestação na Praça da 
Bandeira, o Grito foi marcado 
por uma celebração na Paró-
quia Santa Rosália e, ao final, 
foi dado a palavra a cada uma 
das lideranças de grupos para 
expressarem os problemas 
cotidianos. O Grito abre cami-
nho para uma série de parce-
rias em que diferentes atores 
sociais trabalham em conjun-
to, o que ajuda a superar o 
isolamento, o corporativismo 
e a fragmentação de esforços. 
Reuniu em torno de 250 pes-
soas, entre representantes de 
comunidades e pastorais, para 
gritar por um mundo melhor e 
mais igualitário. 

Taubaté: Entre os dias 31/08 
a 04/09, realizaram a Sema-
na Social Diocesana da Dio-
cese de Taubaté, onde discu-
tiram as temáticas “Nossas 
questões sociais e os “gritos 
silenciosos” em nosso meio”; 
“Injustiças sociais”; “Direitos 
sociais”; Justiça e participa-
ção popular”; “A paz é fruto 
da justiça”. As manifestações 
ocorreram nos dias 04/09, um 
protesto contra a prefeitura, 
desta vez na Vila Tatetuba. 
No dia 05/09, a população fez 
uma passeata pelas ruas do 
centro.

Santos: No dia 04/09, acon-
teceu o Pré-Grito, na Praça 
Mauá, centro de Santos, onde 
fizeram uma divulgação do 
Grito e a coletiva de Impren-
sa.
O Grito aconteceu também 
em Araras, Boituva, Eldo-
rado, Iacri, Limeira, Lins, 
Promissão, Santa Bárbara 
do Oeste, São Carlos, São 
José do Rio Preto, entre ou-
tras cidades.

Paraná
Curitiba: O Grito aconteceu no 
dia 07/09, na periferia, concen-
tração na Comunidade N. Sra. do 
Rocio (Estrada Delegado Bruno 
de Almeida) até a comunidade 
São João Batista, local onde exis-
te uma aterro de lixo há mais de 
20 anos, no bairro de Caximba. 
A manifestação teve 4 paradas 
com os temas: As lutas dos po-
vos indígenas; O extermínio da 
juventude; Memória da Ditadura 
Militar; A ameaça do lixo a ques-
tão ambiental; Luta por moradia 
e regularização fundiária nas pe-
riferias; Pela redução imediata 
do preço da passagem para R$ 
1,90; Pela real implementação 
do Sistema único Saúde (SUS); 
Pelo direito à comunicação e ao 
ensino em Libras (Língua Bra-
sileira dos Sinais para surdo); 
Contra as demissões;  Por esta-
bilidade no emprego e pela am-
pliação dos direitos trabalhistas 
e sociais; Pela abertura dos ar-
quivos da ditadura. O ato foi en-
cerrado com uma celebração e 
partilha dos alimentos.
Londrina: O Grito que aconte-
ceu no dia 07/09, teve início com 

café da manhã para aproxima-
damente 400 pessoas, realiza-
ram uma celebração no estacio-
namento da Paróquia Rainha dos 
Apóstolos, na Av. Tiradentes e a 
abertura  foi feita pelo Arcebispo 
de Londrina D. Orlando Brandes. 
Os presentes saíram em cami-
nhada pelas ruas da cidade até 
a Avenida Leste Oeste, local do 
Desfile da Independência, parti-
ciparam diversas entidades e os 
indígenas kaingangs, Apucara-
ninha e Serrinha, dando o grito 
da mãe terra, luta pela terra e 
Reforma Agrária e entraram no 
desfile cívico com manifestações 
e pronunciamento em defesa 
da vida. Encerraram a atividade 
com partilha de alimentos, onde 
todos firmaram compromisso 
com o Deus da vida e da organi-
zação popular.

Maringá: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, com várias cele-
brações pelas comunidades da 
Diocese de Maringá.

O Grito ecoou também em: 
Apucarana, São José dos Pi-
nhais, Irati, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, entre outras locali-
dades.

Ecos do sul

Dezembro de 2009Grito dos/as Excluídos/as14 Grito dos/as Excluídos/as 15 Dezembro de 2009

Curitiba/PR



Sta. Catarina
Blumenau: Artistas se unem 
ao Grito dos Excluídos, reali-
zado em 07/09. O movimento 
Cultural Devolvam Nossos Bra-
ços, criado por artistas partici-
pantes do Nosso Inverno, par-
ticiparam das manifestações 
no Centro da cidade, tornando 
o tradicional protesto de 7 de 
setembro ainda mais forte.

Criciúma: O Grito aconteceu 
no dia 7/9, os manifestantes 
entraram no desfile oficial, 
com carro de som, faixas e 
cartazes, o grupo ingressou na 
Av. Gabriel Zanette no meio da 
parada, protestando contra o 
preço da passagem em Criciú-
ma, as demissões ocorridas no 
Hospital Santa Catarina e à re-
dução da maioridade penal.

Xanxere: A Pastoral da Ju-
ventude realizou a Semana da 
Cidadania e do Estudante, que 
teve início nos dias 24/08 a 
07/09, quando os participantes 
se juntaram às atividades do 
desfile cívico, na Marcha contra 
a Violência. A Paróquia da cida-
de completa 50 anos de cami-
nhada com o jubileu de ouro. 

O Grito repercutiu também 
em: Chapecó, Joinville, Flo-
rianópolis, Lages, Tuba-
rão, Caçador, São Miguel 

D´Oeste entre outras comu-
nidades.

Rio Grande S.
Porto Alegre: O Grito foi reali-
zado no dia 04/09, com a con-
centração na Praça do Palácio 
Piratini, seguido de caminhada 
pelas Ruas Riachuelo, Caldas 
Junior, Siqueira Campos e Bor-
ges de Medeiros. Houve para-
das em lugares considerados 
simbólicos, em Frente ao Pa-
lácio da Justiça, lembraram o 
assassinato do sem terra Elton 
Brum da Silva, em São Gabriel. 
Na agência central do Banri-
sul, denunciaram o esquema 

de corrupção do DETRAN. Em 
frente à Prefeitura, denuncia-
ram a falta de políticas públicas 
para a população mais carente, 
moradia e infra-estrutura dos 
bairros da periferia e a situação 
dos trabalhadores catadores de 
material reciclável. Na esquina 
democrática, denunciaram a 
corrupção no governo do Esta-
do e na política nacional. Par-
ticiparam mais 1.500 pessoas 
e gritaram fora Yeda, basta de 
corrupção e impunidade.

“Há quinze anos, o Grito dos 
Excluído luta pela vida, mas 
esse ano, aqui no nosso Esta-
do, precisamos lutar contra a 
corrupção, contra a criminali-

zação dos movimentos sociais.  
Dizer que lá na fazenda Sou-
thall queremos a vida e não á 
morte, como aconteceu com 
nosso companheiro. Nas ruas 
do nosso Estado, queremos o 
direito de livre manifestação e 
não a repressão e o autorita-
rismo desse governo”, decla-
rou Celso Woyciechowski 

Canoas: O Grito aconteceu no 
dia 30/10/20009, pela 3ª vez. 
A concentração foi na Praça no 
bairro Marechal Rondon, segui-
da de caminhada pela região 
central da cidade gritando por 
justiça, direitos e denunciando 
a má conduta, contra injustiças 
no País, cantando músicas de 
denúncia e reivindicação. Os 
participantes desceram pela 
Rua Dona Rafaela, e chegaram 
ao Quilombo Chácara das Ro-
sas, na Vl. Santo Operário que 
está comemorando 30 anos de 
ocupação, 32 famílias descen-
dentes de Manoel Barbosa re-
ceberam a titularidade da ofi-
cial da área, onde realizaram 
um culto ecumênico, com uma 
retratação da Igreja quando 
não foi solidária aos negros do 
Brasil e do Quilombo. Partici-
param 1200 pessoas.

O Grito também ecoou em 
Passo Fundo, Caxias do Sul, 
Santa Maria e Vacaria, entre 
outras.

Grito dos Excluídos/as coNtiNENtal
A crise política que desestabilizou Honduras, 

quando o presidente Manuel Zelaya foi deposto e 
expulso do país, foi um dos principais focos do Grito 
dos Excluídos/as Continental, no ultimo 12 de outu-
bro, em toda a América Latina.

Principalmente na América Central, o Grito dos 
Excluídos tem trabalhado para integrar os povos da região e  im-
pulsionar o processo democrático da América Latina, fragilizados 
por processos políticos como o que vive hoje o povo hondurenho. 

A situação de direitos humanos, alimentar, de habitação em 
que vivem os povos da América, a luta pela soberania energética, 
o diálogo entre os povos e a substituição dos paradigmas de degra-
dação do meio ambiente também foram bandeiras do Movimento 
que aconteceu em mais de 30 localidades das Américas Latina, 
Central e Caribe (Porto Rico, República Dominicana, Cuba, México, 

Por trabalho, 
justiça e vida

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panamá, Venezuela, Equador, Bolívia, Chile, 
Argentina, Uruguaia, Paraguaia, Suécia e Espanha).

O dia 12 de outubro também marcou a Jorna-
da Mundial em Defesa da Mãe Terra, que repudiou 
em vários países do globo, o “neocolonialismo e a 

mercantilização da vida”. 
Há 10 anos, o Grito dos Excluídos/as Continental mobiliza o 

continente americano “Por trabalho, justiça e vida”. Atualmente 
a Secretaria Continental do Grito dos Excluídos é composta por 
quatro secretarias regionais: Caribe, Meso-América, Cone Sul e 
Países Andinos. Para comemorar esses dez anos, foi lançando 
em Brasília, o livro “El Grito de los Excluídos, com a presença do 
muralista equatoriano Gustavo Pavel Égüez e do coordenador do 
MST João Pedro Stédile. 
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regionais e articulados com os 
movimentos, para participar 
do 12º Encontro.

6) JORNAL BRASIL DE 
         FATO: UmA vISãO
         pOpULAR DO BRASIL E 
         DO mUNDO

   Leia, assine e divulgue esta 
ideia.
Vamos ampliar o número de 
leitores e assinantes, ajudar 
a manter e melhorar esta 
importante ferramenta para 
a construção do projeto po-
pular de Brasil. Para assinar 
ligue: (11) 2131-0800 ou assi-
naturas@brasildefato.com.br

7) ATENÇãO

Durante o mês de janeiro a Se-
cretaria Nacional do Grito dos/
as Excluídos/as estará fechada. 
Retornamos em Fevereiro.  

8) BOAS FESTAS

Mais um ano está chegando ao 
fim, queremos aproveitar este 
momento para desejar a to-
das/os um bom Natal e um ano 
de 2010 inteiro com muita saú-
de, alegrias e grande disposi-
ção para juntos avançarmos no 
mutirão por um novo Brasil.

2) 

Olá companheiros/as que 
acreditam, incentivam e ani-
mam o Grito dos/as Excluídos/
as, pelos rincões deste Brasil!

Com certeza a história dos 
15 anos do Grito permite afir-
mar que ele só acontece, com 
tal repercussão, porque é re-
sultado de um grande mutirão, 
temperado com muita solida-
riedade, criatividade, disposi-
ção e rebeldia.

Em nome da secretaria e da 
coordenação nacional, recebam 
nossos agradecimentos.

Com um dos versos da poesia 
de 15 anos do Grito, que Sonia 
Freitas de Recife nos enviou, 
segue um agradecimento e o 
convite para juntos construir-
mos o 16º Grito em 2010.
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FIQUE POR DENTRO

“Parabéns para todos e todas
Que sonhamos e na teimosia
Vamos construindo um mundo 
novo
Vivendo e acreditando na utopia
Pois o Brasil que queremos
Só acontecerá com o povo e 
rebeldia.”

3) ASSEmBLÉIA pOpULAR

  Para 2010 estamos centrando 
forças no debate sobre o Projeto 
Popular em nossas bases, através 
de assembléias populares locais, 
estaduais e regionais, em pre-
paração a II Assembléia Popular 
Nacional, que se realizará nos dias 
25 a 28 de maio, em Brasília. 

A II Assembléia Popular Nacio-
nal será o momento de apresentar 
e aprofundar nossa proposta de 
projeto de Brasil que Queremos. 
Você é convidado a fazer parte 
deste grande mutirão de debate 

“ Nós mulheres, participamos do Grito e unimos nossas vozes para protestar 
contra este modelo de sociedade que nos desumaniza e gritamos por uma 
sociedade livre do machismo, da violência e da exploração.

 (Ivani de Paula)

“

“Se houver acesso igual aos bens do nosso chão,
 Justiça e Paz na Terra então se abraçarão”

1) Agende-se 2010
  DATA                   ATIVIDADE            LOCAL           

22 a 24/01             1º Fórum Mundial de Economia Solidária                      Sta.Maria/RS 

25 a 29/01             Fórum Social Mundial 10 anos                                        Porto Alegre

17/02                    Lançamento da CF – Economia e Vida                            Nacional  

25/02                    Reunião da Coordenação Nacional do Grito                    São Paulo
  
08 a 18/03            Jornada da MMM de Campinas a São Paulo

24 e 25/03            9ª Plenária Nacional da Assembléia Popular 

26 a 28/03            12º Encontro Nacional de Articuladores/as                       São Paulo
                                 do Grito dos Excluídos 

17/04                     Dia Internacional de Luta Camponesa

01/05                     Dia de Luta de Trabalhadores

25 a 28/05             2ª Assembléia Popular Nacional                                          Brasília

Segundo dados do pNUD, divul-
gados em outubro, o Brasil é o 
7º país mais desigual do mundo. 
Aqui os 10% mais ricos têm ren-
da 40,6 vezes superior aos 10% 
mais pobres.

AOS ANImADORES/AS 
DO GRITO

9) vOcê SABIA?

e construção do projeto para o 
Brasil na sua região, estado e co-
munidade. Procure as lideranças 
locais ou regionais, ou ainda entre 
em contato para mais informações 
pelo correio eletrônico assem-
bleiapopular@terra.com.br; por 
telefone (11) 3105-9702 ou ainda 
pela página: www.assembleiapo-
pular.org

4) 16º GRITO DOS/AS 
         ExcLUíDOS/AS

    O ano de 2009 ainda não 
chegou ao seu final, mas o 
processo do 16º Grito em 2010 
já está em andamento.
No dia 25/02/2010, aconte-
cerá a 1ª reunião do ano da 
coordenação nacional do Gri-
to, em São Paulo. Nesta reu-
nião serão definidos o lema, 
eixos, objetivos e o cartaz do 
Grito.
Por isso, estamos solicitando 
que até o dia 20/02/2010, vo-
cês enviem para a Secretaria 
Nacional, sugestões e refle-
xões para contribuir e orien-
tar a coordenação nas defini-
ções das temáticas para o 16º 
Grito dos/as Excluídos/as.

5) ENcONTRO NAcIONAL 
        DE ARTIcULADORES/AS
        DO GRITO 

     Companheiros/as, nos dias 26 
a 28 de março de 2010, aconte-
ce o 12º Encontro Nacional de 
Articuladores/as do Grito.
Os Encontros de Articuladores/
as têm sido um momento im-
portante de estudo, reflexão, 
convivência e animação para o 
Grito dos/as Excluídos/as.
É importante que cada estado 
possa discutir e indicar pesso-
as envolvidas nos Gritos locais, 


