
Grito dos/as Excluídos/as
Agosto

2014
Número 60

Ano 20

Vida em Primeiro lugar

“OCUPAR RUAS E PRAÇAS POR LIBERDADE E DIREITOS”

A 20ª edição do Gri-
to dos/as Excluídos/
as não deixa dúvidas 
quanto à resposta. As 

ruas e praças pertencem à po-
pulação, não apenas como 
lugares de deslocamento e 
de encontro, mas de forma 
particular como espaços de 
organização e mobilização. 
Na escola da vida, a experi-
ência ensina que liberdade 
e direitos não caem do céu 
como os raios do sol e a água 
da chuva, nem crescem nas 
árvores como as folhas, flores 
e frutos. Tampouco consti-
tuem um presente ou conces-
são de quem detém as rédeas 
do poder. Definitivamente, o 
binômio liberdade e direitos 
não vem de cima: do Planal-
to, da Casa Branca ou do Vaticano.

Representam antes, uma dura, ár-
dua e longa conquista. Conquista que 
exige um plano conjunto de metas, es-
tratégias, atividades e contínua avalia-
ção. Prova disso é a prática concreta 
dos movimentos e pastorais sociais, das 
organizações de base e de todas as lu-
tas populares. Tanto a liberdade quanto 
os direitos, a exemplo das espigas, são 
sementes que, antes de buscar a luz, o 
ar livre e o céu azul, mergulham suas 
raízes no chão úmido, frio, escuro e silen-
cioso da terra. Antes de crescer para o alto, 
amadurecem em profundidade no mistério 
da existência. Só pode gerar vida nova quem 
tem conhecimento do contexto socioeconô-
mico e político-cultural. A história não se faz 
somente com aqueles que possuem asas, ao 
contrário, move-se ao ritmo dos pés que ca-
minham, sonham e buscam horizontes cada 
vez mais abertos e livres.

Nessa perspectiva, o Grito dos/as Excluí-
dos/as de 2014 convida a “ocupar ruas e pra-
ças por liberdade e direitos”. Estes e aquela 
são fruto não da “retórica abertura” dos po-
derosos e governantes, e sim da organização 
de base, do trabalho de formiguinha, das de-
zenas, centenas, milhares de iniciativas po-

pulares, presentes e ativas em todo o território 
nacional. Preparar-se para o Grito é antes de 
tudo reconhecer a chama às vezes tênue, mas 
sempre viva, dessas inúmeras luzes que ilumi-
nam a noite sombria do poupar energia do cor-
po e da apatia, do descrédito e do desencanto.

Mesmo sem esquecer a criatividade própria 
das manifestações relacionadas ao Grito, não 
se trata de reinventar a roda. O importante é 
redescobrir e canalizar as energias sociais e 
políticas da juventude, das mulheres, dos po-
rões e periferias, dos grupos variados e plurais, 
das classes trabalhadoras... enfim, as forças de 
todo um povo que quer viver e não apenas so-
breviver. Mais do que inventar coisas novas, a 
tarefa é de recolher, resgatar, reunir e fundir 
numa só voz e num só grito as vozes dispersas, 

desarticuladas, e até mesmo 
contraditórias. Semelhante 
fusão, se e quando bem orga-
nizada e articulada, provoca 
uma descarga elétrica que põe 
em marcha não só as pessoas, 
grupos, movimentos e institui-
ções, mas a própria história.

Sim, realizar o Grito é fa-
zer história! Não a história 
das cartilhas escolares, onde 
figuram os heróis de farda e 
armas na mão, ou a história 
dos senhores cheios de títu-
los, dinheiro e poder. Mas a 
história de luta e resistência 
do povo afro-brasileiro, do 
povo indígena, dos quilombo-
las, dos ribeirinhas, dos cam-
poneses, das organizações ur-
banas, femininas, estudantis, 
operárias, povo de rua... E 

fazer história é fazê-la nas ruas e praças, 
sentindo tremer o chão e tremer, igual-
mente, o poder e as fortalezas dos tiranos 
e tiranias. Reavivar o 7 de setembro como 
Dia da Pátria, não de forma folclorizada e 
militarizada, mas com a consciência patri-
ótica de que é preciso mudar os rumos e 
destinos do país, de sua política econômi-
ca, em vista de liberdade, participação e 
respeito aos direitos humanos.

Daí a necessidade de descer aos “in-
fernos do sofrimento humano”, ouvir o si-

lêncio de seus gritos anônimos e sufocados, 
fazendo-os desfilar diante da população, não 
raro indiferente à exclusão social de grande 
parte da nação. Depois dessa “descida aos 
infernos”, o Grito se ergue uníssono a um 
céu de novas esperanças, as mãos se juntam 
e os pés marcham para abrir novas veredas 
no sertão bruto da história. Por outro lado, o 
Grito conta com a parceria e a colaboração 
de uma série de outras iniciativas ligadas, de 
forma especial, às Semanas Sociais Brasilei-
ras, à Campanha Jubileu Sul, aos Plebiscitos 
e Assembleias Populares, bem como a outras 
manifestações por justiça e paz, liberdade 
e direitos.
       
 A Coordenação Nacional

DE QUEM 
SÃO AS RUAS 
E PRAÇAS?
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carne, madeira, cana, carvão vegetal, etc. e é uma prá-
tica recorrente nas atividades econômicas desenvolvi-
das no meio urbano, como na fabricação de roupas, por 
exemplo. A maioria dessas pessoas são homens - 95,5%; 
que possuem baixa escolaridade ou são analfabetos. 
Estão a  maioria, na faixa etária entre 18 a 34 anos. A 
duração média de serviço até serem resgatados é de 3 
anos. Mais de 42 mil trabalhadores em situação análoga 
a escravidão foram libertados desde 1995. Ainda assim 
existem cerca de 25 mil escravos no Brasil. Segundo a 
Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Diante deste cenário devemos seguir firmes na rei-
vindicação de políticas publicas para garantir e ampliar 
o direito dos migrantes e das pessoas que sofrem com 
o tráfico, com a exploração sexual e com o trabalho 
escravo ou análogo. Migrar é um direito, traficar é um 
crime, e uma vergonha para as nossas sociedades que 
se dizem civilizadas, nas palavras do Papa Francisco.

DIREITO A LIVRE MANIFESTAÇÃO, NÃO A CRIMI-
NALIZAÇÃO DOS POBRES E, DOS LUTADORES E PELA 
DESMILITARIZAÇÃO: Um dos elementos fundamentais 
da democracia é o direito à liberdade de expressão, 
de opinião, de manifestação, de ocupar ruas e praças, 
como nos conclama o lema do Grito deste ano. Em razão 
das recentes manifestações que vem acontecendo com 
maior força desde junho de 2013, os governos querem 
tratar os problemas sociais como caso de polícia, crimi-
nalizando os protestos e as pessoas que se manifestam. 
E para exercitar de forma “legal” o controle social, 
ressuscita-se a Lei de Segurança Nacional, herança da 
ditadura militar, com uma nova roupagem, que  alguns 
chamam de “AI-5 da Copa”. Ainda que o projeto da “Lei 
Antiterrorismo” (PLS 499/2013) não tenha sido aprova-
do no Congresso, por pressão dos movimentos sociais, 
as Forças Armadas produziram um documento para atu-
arem na “segurança nacional” chamado de “Garantia 
da Lei e da Ordem”. Nele os movimentos sociais são 
considerados “forças oponentes” e entre as principais 
ameaças que os militares devem combater estão as 
greves, distúrbios urbanos, bloqueios de ruas e ocupa-
ções de prédios publico ou privados. Ressaltamos que a 
“lei Antiterrorismo” não seguiu adiante, porém há uma 
outra lei em tramitação no Senado (PL 508/2013) que 
busca ter o mesmo efeito da anterior: criminalizar os 
protestos, os movimentos e as lideranças sociais. Ela 
cria o crime de “desordem” definido de forma vaga, o 
que poderá levar à criminalização de qualquer cidadão 
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‘‘Ocupar ruas e praças...
O ESTADO QUE QUEREMOS E 
A REFORMA POLÍTICA

A estrutura do Estado brasileiro, historicamente 
tem servido aos interesses das elites e para a manuten-
ção de seu poder sobre os/as trabalhadores/as, os/as 
excluídos/as, sobre o povo brasileiro. Poucos são os es-
paços nos quais o povo tem realmente sua voz escutada 
e poucas  são as oportunidades de interferir nos rumos 
da política em geral, especialmente na construção de 
políticas públicas voltadas para a maioria da população.

Nos últimos anos temos presenciado essa estrutura 
de poder oprimindo as populações quilombolas, indíge-
nas, ribeirinhas pelo desrespeito a sua cultura e seus 
territórios. Nas regiões rurais, indígenas e sem terra têm 
seus direitos violados em favor dos empresários do agro-
negócio. Nos estados e municípios, principalmente nas 
regiões periféricas, as polícias militares matam jovens, 
principalmente os negros homens entre 15 e 29 anos. As 
forças de repressão perseguem lutadoras e lutadores, 
organizados ou não, que protestam por um país mais 
justo e igualitário.

A estrutura do judiciário atua com dois pesos e duas 
medidas, atuando em favor dos poderosos e contra o 
povo. As eleições para os cargos legislativos e executivos 
são um grande balcão de negócios e impedem, através 
das regras de organização eleitorais, que mulheres, ne-
gros/as, sem terra, trabalhadores/as, indígenas, qui-
lombolas e outros setores populares da sociedade aces-
sem os espaços de exercício do poder. O sistema político 
impede avanços sociais de interesse do povo.

Todo este panorama foi a base para os debates re-
alizados ao longo da 5ª Semana Social Brasileira entre 
2011 e 2013, refletindo através do lema “Estado para 
que e para quem?” Após o envolvimento de milhares de 
agentes de pastoral e do movimento social nas diversas 
atividades realizadas por todo o Brasil, as indagações 
permanecem e há muito o que fazer para transformar 
essa realidade.

Reforçadas pelos debates da Semana Social Brasileira, 
duas iniciativas estão em curso para propor uma nova for-
ma de organização do sistema político. O abaixo-assinado 
da Coalizão Pela Reforma Política Democrática e Eleições 
Limpas, encabeçado pela CNBB e dezenas de organizações 
que propõem um projeto de lei de iniciativa popular de re-
forma política. E o Plebiscito Popular Por Uma Constituinte 
Exclusiva e Soberana do Sistema Político.

Dia 16/07, ambas as iniciativas estiveram reuni-
das na Sede da CNBB, em Brasília, e concluíram que, 
“preservando a organicidade das duas campanhas e suas 
respectivas autonomias, conclamamos as iniciativas a 
somarem esforços para construir uma Semana Nacional 
de Luta pela Reforma Política Democrática, de 1º a 7 de 
setembro, quando serão coletados os votos do Plebiscito 
Popular sobre a proposta de uma Constituinte Exclusiva 
do Sistema Político e intensificada a coleta de assinatu-
ras do Projeto de Lei de Iniciativa Popular”.

 As campanhas sairão às ruas na Semana de 01 à 07 
de Setembro, para realizar um imenso trabalho pedagó-
gico, de coleta de assinaturas de ambas as iniciativas. 
Procurem se somar às campanhas, mais informações po-
dem ser obtidas: http://www.reformapoliticademocra-
tica.org.br/ e http://plebiscitoconstituinte.org.br/.

                                             
DEFESA DE DIREITOS

O Brasil é referencia mundial no que se refere à con-
quista de políticas públicas, à proteção e garantias de di-
reitos. Pois aqui “todas as pessoas” têm direito à saúde, a 
seguridade social (assistência social, seguro desemprego, 
salário maternidade e outros), previdência, transporte, 
educação, e outros. Contudo é sabido que esses direitos 
não estão garantidos a todas as pessoas por diferentes 
motivos: falta de pessoal, falta de recursos, dificuldade 

de acesso aos serviços e precariedade em ge-
ral. Também é importante destacar que muitos 
desses serviços e direitos não são priorizados 
nos orçamentos Federal, Estadual e Municipal.

Ao mesmo tempo em que o Brasil é re-
ferencia mundial na “conquista de direitos”, 
principalmente a partir da Constituição de 
1988, há uma forte pressão dos setores empre-
sariais para que o Estado deixe de ser o pro-
vedor dessas políticas públicas. Alegam que 
o setor privado tem mais eficiência para  dar 
conta desses serviços, gastando menos. E eles 
tem sido convincentes, pois cada vez mais di-
versos serviços públicos vem sendo explorados 
pela iniciativa privada, seja pela privatização 
ou pelas chamadas Parcerias Público-Privadas 
(PPP). Isso significa que os nossos direitos es-
tariam sujeitos aos interesses de mercado. Em 
bom português: perda de direitos! Seguimos na 
luta pela manutenção, aplicação e universali-
zação dos diretos sociais, essa é uma de nossas bandeias.

Há outros direitos que também sofrem constante-
mente ameaças dos setores conservadores, do mercado 
e das elites, tais como: a demarcação das terras dos po-
vos tradicionais e indígenas; das mulheres que sofrem 
violência doméstica; da juventude negra, pobre e da 
periferia que é criminalizada e está sendo extermina-
da; as violações de direitos advindas com as obras da 
Copa e dos Megaprojetos de infraestrutura; o direito 
dos migrantes; o direito à livre manifestação.

MIGRAÇÃO, TRABALHO ESCRAVO, 
EXPLORAÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS: 

Este foi o centro do debate da Campanha da Fra-
ternidade deste ano. Toda pessoa tem o direito de viver 
onde se sente bem; Por isso existe o direito de migrar, 
como ato de liberdade. Contudo, muitas vezes esse 
direito é usado para que muitas pessoas, iludidas por 
falsas promessas,  se sujeitem ao trabalho escravo, à 
exploração sexual ao tráfico de pessoas. Essa prática 
viola a dignidade humana, escraviza e explora especial-
mente mulheres, crianças e jovens que vão em busca 
de melhores condições de vida para a sua família.

As causas são inúmeras. A pobreza, a falta de in-
fraestrutura social (escolas, saúde, moradia, acesso a 
terra, ao trabalho digno, acesso a água, ao lazer, etc.), 
são algumas das razões que levam as pessoas a bus-
carem outras possibilidades. E neste caminho sofrem 
aliciamento dos que buscam na exploração do outro o 
seu lucro fácil.

ALGUNS NÚMEROS: O tráfico de pessoas, que é uma 
violação de direitos humanos interage com outros crimes 
como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, contraban-
do, exploração sexual, laboral e comercialização de ór-
gãos. A exploração sexual corresponde a 79% dos casos 
do tráfico de seres humanos. Das pessoas traficadas nes-
te mercado, 66% são mulheres e crianças. Estima-se que 
o tráfico de pessoas movimenta cerca de 32 bilhões de 
dólares por ano. Cerca de 700 mil pessoas são traficadas 
de países mais pobres para a Europa por ano, segundo o 
Instituto Europeu para o Controle e Prevenção do Crime. 
Em âmbito global, o número de mulheres e crianças tra-
ficadas anualmente atinge cerca de 4 milhões. 

O trabalho escravo ou análogo está presente nas 
cadeias produtivas ligadas ao agronegócio tais como 
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que participar de uma manifestação pública. Este não 
é o caminho para a democracia. Basta de criminaliza-
ção! Lutar não é um crime, é um direito!

O DIREITO A PARTICIPAÇÃO POPULAR: Acredita-
mos e defendemos a participação popular que promove 
as transformações, que favorece a autonomia, amplia 
e universaliza direitos. É uma participação que formula 
novas respostas, alternativas e avança na construção 
do bem comum. É uma participação ativa e não tutela-
da, é uma participação que constrói um projeto desde 
as classes populares (que sempre foram excluídos das 
decisões) e que fortalece o poder popular.

Os processos de democracia compreendem a parti-
cipação efetiva da população nas decisões que envolvem 
os destinos do país. Além da democracia representativa, 
a Constituição garante outros mecanismos de participa-
ção popular, em vista de tornarem mais democráticas e 
transparentes as tomadas de decisões. A participação 
popular é um direito garantido na Constituição de 1988 
e se dá de diversas formas, como nos conselhos popu-
lares, referendos e plebiscitos, em audiências públicas 
e conferencias. Este direito também é conhecido como 
democracia direta. Queremos e temos o direito de par-
ticipar das definições da grande política e não ficar so-
mente opinando sobre assuntos periféricos. Queremos 
exercitar nosso direito, lutar e defender!

DIREITO À DIGNIDADE: O direito absoluto é o direi-
to de ter direitos. Contudo, vivemos uma realidade de-
sigual. Os dados da FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura) indicam que existem 
mais de 840 milhões de pessoas no mundo que passam 
fome, embora nos últimos 20 anos a disponibilidade de 

...por liberdade e direitos’’
alimentos tenha aumentado em mais de 15%. No Brasil, 
vários estudos apontam a existência de números inacei-
táveis de pessoas submetidas à fome e a insegurança 
alimentar. Dados de distintas fontes indicam que mais 
de 20 milhões de pessoas passam fome e entre 40 a 50 
milhões vivem abaixo da linha da pobreza. 

O Brasil é o 8º país mais desigual do planeta, sen-
do que apenas 1,8 milhões de pessoas possuem a mesma 
proporção da renda nacional que outros 80 milhões. Isso 
acontece devido à política social e econômica adotada 
pelo país, que faz com que o alimento seja tratado como 
uma mercadoria. É evidente que o grande problema do 
Brasil é a fome, a pobreza e a concentração de riquezas. 
Promover a distribuição de renda e riqueza é uma das 
formas de estancar o problema, e outra forma é a mudan-
ça do modelo de desenvolvimento que tem o lucro como 
objetivo. Mudar o modelo é necessário para virar o jogo.

VIOLAÇÕES DE DIREITOS COM OS 
MEGAEVENTOS (COPA E OLIMPÍADAS):

 Enquanto a bola rolava nos gramados dos 12 es-
tádios no Brasil, vimos cenas de guerra nas ruas destas 
mesmas cidades, onde pessoas que estavam lutando por 
seus direitos foram brutalmente atacadas pelas forças 
de segurança nacional. Não eram vândalos, eram 250 
mil pessoas que estavam lutando pelo direito a moradia. 
Com a chegada dos jogos da Copa e Olimpíadas, houve 
um aumento crescente nas violações de direitos, seja 
o direito a moradia, a mobilidade urbana, trabalho in-
formal/ambulantes/feirantes, do direito dos catadores, 
dos trabalhadores da construção civil, das mulheres, 
crianças e adolescentes, da população em situação de 
rua, povos tradicionais/originários (quilombolas e indí-
genas) e tantos outros e no direito a livre manifestação.

As violações históricas sofridas pelas mulheres fi-
caram ainda mais acirradas com a Copa. Denunciamos 
o aumento da exploração sexual, do tráfico de pessoas 
e a mercantilização do corpo feminino. Nossas crian-
ças e adolescentes estiveram em situação de extrema 
vulnerabilidade durante a Copa, em virtude das férias 
escolares, associadas à ausência de políticas públicas.

Enquanto o povo fica com uma conta alta a ser 
paga seja pelas violações nos seus direitos ou pelos al-
tos investimentos com a Copa, a FIFA fica com o lucro. 
São esperados ganhos de R$ 10 bilhões (ou 5 bilhões 
de dólares). Ou seja: um faturamento 110% maior do 
que foi o mundial da Alemanha (2006) e da África do 
Sul (2010). 98% dos gastos que foram realizados para 
as obras da Copa foram pagos com recursos públicos. 
As obras da Copa e Olimpíadas seguem um modelo de 
desenvolvimento alicerçado no lucro, onde o mercado 
nada perde. Só quem perde é o povo. Ao povo restam 
os impactos, violações, remoções, dívida e exclusão.

DIREITO A TERRA, AO TERRITÓRIO DOS POVOS 
INDÍGENAS E TRADICIONAIS: Está propagada a ideia 
de que o desenvolvimento econômico tornaria a so-
ciedade homogênea, diminuiria a pluralidade e traria 
bem às pessoas. Contudo, ele vem servindo para tentar 
acabar com os direitos das minorias e varrer as par-
ticularidades dos povos e comunidades tradicionais: 
povos indígenas, quilombolas, agroextrativistas, ribei-
rinhos, pescadores artesanais e assentados. Com isso 
os governos promovem uma série de violações contra 
estas populações. O Brasil é a segunda maior nação do 
mundo em concentração de terras, fato que dá origem 

aos extremados e diários conflitos fundiários. Povos in-
dígenas, comunidades tradicionais e agricultores sem 
terra, atingidos por barragens e nos centros urbanos 
famílias sem moradia, todas são  vítimas da falta de 
cumprimento da Constituição.

EXTERMÍNIO DA JUVENTUDE NEGRA: Uma das 
principais formas de violência sofrida pelos nossos jo-
vens se dá na ausência do Estado nas periferias, repre-
sentada pela falta de políticas públicas de juventude. 
O Estado, muitas vezes, só aparece na figura da re-
pressão policial. Cada vez mais jovens são expostos à 
situações de vulnerabilidade. Isso ocorre devido a frag-
mentação da própria sociedade alicerçada em grande 
medida pelo consumo, pelo mercado e pelas parcas 
condições de vida oferecida. A juventude é um dos seg-
mentos mais atingidos pelo desemprego, ausência de 
vagas nas escolas e universidades, remoções forçadas 
e despejos, entre outras violações de direitos. 

Quando vemos os noticiários - televisão e jornais 
- os jovens têm aparecido em evidencia, seja como 
protagonistas ou vítimas da violência. Neste caso de-
vemos antes de tirar conclusões olhar o gerador dessa 
situação. As desigualdades socioeconômicas e culturais 
expõem nossos jovens a grande nível de vulnerabili-
dade. Quando analisamos os dados, percebemos que 
mais de 70%  da população que recebe até meio salário 
mínimo por mês é composta por jovens negros. E apro-
ximadamente 2 milhões de jovens vivem em favelas ou 
moradias inadequadas, dos quais 66,9% são negros 

Num momento em que se anunciam avanços nas po-
líticas públicas de juventude, a violência e a criminaliza-
ção dos jovens não mudou. Os dados do Mapa da Violên-
cia de 2012 indicam que enquanto a taxa de mortalidade 
total da população brasileira caiu, entre os jovens a taxa 
subiu, principalmente pelos homicídios. Eles represen-
tam 40% das causas de mortes entre jovens, enquanto 
representa menos de 2% da causa de mortes de não-
-jovens. O texto base da Campanha da Fraternidade de 
2014 nos chamou a atenção que para cada jovem branco 
morto, em média, morrem dois jovens negros e pobres.

Essas taxas refletem a necessidade de repensar o 
Estado e a sua política pública para os jovens, mesmo 
que tenhamos dado passos nestes últimos anos com a 
aprovação de Estatutos da Juventude, por exemplo. 
Tais iniciativas são importantes, porém não bastam! 

Não é através do aparato policial que essas taxas 
serão revertidas ou mudadas. Não queremos mais ver 
nossos jovens morrendo. Sabemos que muitos jovens 
estão no tráfico, nas drogas, e cometem diversos ou-
tros crimes. Mas antes de apontarmos o dedo conde-
nando um jovem, devemos nos perguntar o que nossa 
sociedade, nosso Estado, nossa Igreja tem oferecido de 
fato para mudar essa realidade? 

DIREITO DAS MULHERES E A 
LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA:  

Hoje a luta das mulheres é para que se faça cum-
prir os direitos contidos na Constituição Federal e de-
mais legislação contida no ordenamento jurídico do 
Brasil. Direitos negados no cotidiano de cada mulher, 
a exemplo, da igualdade entre salários, direito de te-
rem acesso a creches para seus filhos, terem moradia, 
saúde e tratamento digno e humanizado no decorrer 
do parto. Direito de não serem vitimas de violência 
doméstica por seus companheiros, maridos e muitas 
vezes pelos filhos, e depois de não serem vitimizadas 
quando procuram ajuda junto as Delegacias Comuns 
e Delegacias de Defesa da Mulhes (DDM´s). Daí a ne-
cessidade de continuar a impulsionar as lutas por um 
mundo melhor e uma sociedade baseada nos valores de 
liberdade, igualdade, justiça, paz e solidariedade sem 
diferenças entre mulheres e homens.

Grito 2013 - Curitiba/PR
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FIQUE POR DENTRO

Grito dos/as Excluídos/as4 Agosto de 2014

 “Direitos Humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé!” 
 (D. Tomás Balduino)

5

VOCÊ SABIA?
“ Os ricos farão tudo pelos pobres, menos descer das suas costas”

(Tolstoi – em Sonhos do Paraíso)

7
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                      DICA4SUGESTÕES PARA 
ORGANIZAR O GRITO 

1
 É importante inovar sempre, não tornar-
se repetitivo.

 Usar linguagem criativa/simbólica 

 Realizar os pré-gritos e descentralizar os 
atos dão novos ares ao grito e facilita a par-
ticipação.

 Que o processo e realização do grito não 
sejam algo isolado mas articulado às lutas 
locais, do dia a dia do povo.

 É importante e salutar ter uma equipe 
que se preocupe, organize e motive a par-
ticipação dos/as excluidos/as na preparação 
e realização do grito.

 Que os gritos ecoados nas ruas e praças 
se tornem pauta de reinvindicação junto aos 
poderes locais.

 Organizar equipes de comunicação para 
divulgar e informar sobre o que aconteceu.

 Construir na semana de 1 a 7 de setem-
bro um período de luta pela reforma política 
democrática.

2
No Santuário de Aparecida/SP no dia 07 de se-
tembro, desde 1995, acontecem juntos a Ro-
maria dos/as Trabalhadores/as e o Grito dos/as 
excluídos/as. 

A 27ª Romaria é organizada pela Pastoral Op-
erária, Serviço Pastoral dos Migrantes e Juven-
tude Operária Católica. O lema deste ano é 
“Mãe Negra Aparecida Padroeira deste chão, o 
povo trabalhador não aceita escravidão”.

ROMARIA E GRITO
Para que de fato o Grito seja um espaço dos/
as excluídos/as um desafio que se coloca é 
quanto à linguagem. Exige mais simbologia e 
criatividade do que textos e ou discursos.
Outro desafio é que os gritos ecoados nas ruas 
e praças estejam articulados com os proble-
mas e dificuldades da vida das pessoas.

3
Companheiros/as que animam o grito nos can-
tos e recantos deste imenso Brasil. Precisamos 
que até 25 de agosto vocês informem a Secre-
taria sobre; 

 As programações locais dos gritos

 Se terão coletiva de imprensa, o local e a hora

 O nome e telefone de duas pessoas que se 
responsabilizem para passar informações das 
atividades locais, antes, no dia e após o 7 de 
setembro e também as avaliações

AOS ARTICULADORES/AS

EM APOIO AO GRITO

CONFERÊNCIA NACIONAL 
DOS BISPOS DO BRASIL

Comissão Episcopal Pastoral para o Ser-
viço da Caridade, da Justiça e da Paz

Brasília, 21 de julho de 2014

Irmãos e Irmãs!
Cordiais Saudações em Cristo!

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), através da Comissão Episcopal Pastoral para 
o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, manifesta 
seu apoio ao Grito dos Excluídos e Excluídas-2014, 

que se realizará na maioria dos Estados do nosso 
país, durante a Semana da Pátria.

O Grito dos Excluídos/as tem sido um espaço 
valioso de mobilização popular e formação cidadã 
da população através do engajamento das pastorais, 
movimentos sociais e demais aliados que sonham 
com um Projeto Popular para o Brasil.

 Lembramos que em nosso país a justiça social 
ainda não é uma realidade plena. As mudanças es-
truturais são necessárias porque a sociedade ainda 
não é o espaço de vida digna para todos como se 
percebeu nas grandes manifestações do ano passa-
do. O Brasil ainda precisa mudar e por isso quere-
mos este ano Ocupar ruas e praças por liberdade e 
direitos, lema do Grito 2014.

Lembramos também o apoio aos dois movimen-
tos que propõem mudanças no sistema político e 

que estão em andamento na sociedade, a saber a 
Coalização para uma reforma política e o Plebiscito 
para uma constituinte exclusiva e soberana para a 
reforma política. O Grito dos Excluídos/as será uma 
boa oportunidade de reforçarmos estas atividades, 
necessárias para uma mudança em nosso sistema 
político e meio de formação e conscientização po-
lítica do povo.  

Que nos comprometamos no esforço de supe-
ração da exclusão em nosso país, participando da 
construção de uma sociedade justa, solidária e de 
cuidado da vida do planeta e do ser humano.

 Dom Guilherme Werlang
Bispo Diocesano de Ipameri-GO 

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral 
para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz. 

          MATERIAL DIVULGAÇÃO

Jornal Tabloide                                  R$   0,10
Cartaz                                               R$   0,30
Camisetas                                          R$ 10,00
DVD do 19º Grito                                R$ 20,00  
Roteiro celebração                             R$   0,10
Livro do Grito 10 anos  -                     R$ 10,00

Os pedidos devem ser feitos, com antecedên-
cia, diretamente na Secretaria Nacional, para 
evitar maiores gastos com correios:
Rua Caiambé, 126, Ipiranga, SP, CEP: 04264-060
Fone/Fax: 11-2272-0627
Correio eletrônico: gritonacional@ig.com.br ou 
gritonacional@terra.com.br
Facebook: gritonacional@ig.com.br - Site: 
www.gritodosexcluidos.org
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