
  
  
   

   
   

   
   

   
    

     
      

  Cametá /PA

lise de conjuntura no contexto 
mais amplo dos destinos do país 
no cenário internacional; b) a 
identificação dos principais de-
safios a serem enfrentados, vale 
dizer, dos nós e entraves histó-
rico-estruturais que impedem 
maior democratização da renda 
e do poder; c) um programa vi-
ável, concreto e urgente de re-
formas necessárias, seja na re-
lação entre os três poderes e no 
sistema de tributação, seja na 
área dos serviços sociais: terra 
e trabalho, educação e saúde, 
segurança e habitação, etc.

Conclui-se que a formação 
para “fazer política” não é mo-
nopólio dos candidatos e dos 
eleitos pelas urnas. O voto é 
um, apenas um, entre os instru-
mentos do cidadão consciente. 
Faz-se necessária a criação ou 
fortalecimento de outros meios, 
mecanismos e instâncias onde 
todos possam participar ativa-
mente nas decisões que dizem 
respeito ao bem-estar da po-
pulação. Esse é o objetivo da 
formação política: despertar a 
consciência dos cidadãos para 
o direito e dever de contribuir 
com os rumos da nação. Atra-
vés de atividades como encon-
tros, cursos, seminários, cami-
nhadas, marchas, atos públicos 
e tantas outras, o Grito cons-
titui um espaço aberto, plural 
e democrático de repensar o 
“Brasil que a gente quer”, pá-
tria em que seja considerada “a 
vida em primeiro lugar”.  

A Coordenação 
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de 2014

Número 61
Ano 20

“OCUPAR RUAS E PRAÇAS POR LIBERDADE E DIREITOS”

GRITO COMO 
PROCESSO DE 
FORMAÇÃO POLÍTICA

Que se entende por “forma-
ção política”? A resposta é vas-
ta e não se esgota num artigo 
destas proporções. De qual-
quer forma, podemos adiantar 
que qualquer tipo de formação 
política desenvolve-se num 
contexto histórico concreto, de 
tempo e espaço bem determi-
nados. O que significa levar em 
conta uma dupla dimensão: as 
circunstâncias locais, cotidia-
nas e internas do próprio país, 
por uma parte, e, por outra, 
o quadro mais complexo das 
relações internacionais numa 
economia globalizada.

A conexão entre a micro e 
a macro política, por sua vez, 
encontra-se necessariamente 
conectada com os interesses 
socioeconômicos que envolvem 
os protagonistas em jogo. A 
prática política conforme a en-
tendemos no mundo ocidental 
subordina-se, ao mesmo tem-
po, aos princípios fundamen-
tais de uma ética democráti-
ca e às necessidades básicas 
da população, com particular 
atenção aos extratos menos 
favorecidos. Nessa encruzilha-
da, tropeçamos não raro com 
um curto circuito. Enquanto os 
interesses macroeconômicos, 
ligados, sobretudo à especula-
ção financeira e ao agronegó-
cio, por exemplo, pressionam 
por uma desregulação total do 
mercado, a defesa dos direitos 
humanos, de outro lado, pres-
sionam pela elaboração de po-
líticas públicas que garantam 
aos setores de baixa renda o 
direito não só de sobreviver, 

mas de viver com justiça e 
dignidade.

Que fazem os governos? 
Diante do peso e da força das 
leis férreas do mercado, não 
lhes resta muita margem de 
manobra. Em vários casos, a 
solução tem sido igualmente 
dupla: de um lado, privatizar 
e liberar as forças do mercado, 
de forma a beneficiar o acúmulo 

de renda e riqueza 
por parte dos gran-
des conglomera-
dos nacionais e/ou 
internacionais; de 
outro, ampliar ex-
periências, em ge-
ral tíbias e tímidas, 
de certas políticas 
compensatór ias, 
numa tentativa de 
atenuar as perdas 
na base da pirâmi-
de social.

Daí a necessi-
dade de iniciativas 

como o Grito dos Excluídos, no 
sentido de promover espaços 
ao exercício da crítica quanto 
ao rumo da política econômica. 
Tal exercício – no processo de 
formação política – inclui três 
aspectos entrelaçados: a) uma 
leitura atualizada e permanente 
da realidade em que vivemos, o 
que se poderia chamar de aná-

Aracaju/SE

Parelhas/RN
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Ecos do NortE

AMAPÁ
Macapá: Dia 06/09, a con-

centração do Grito foi na zona 
Norte, a caminhada envolveu os 
bairros Novo Horizonte, Jardim 
2 e Jardim 1, reunindo cerca 
de 200 pessoas que iniciaram a 
marcha na Praça em frente ao 
lago da Vaca até a igreja Santa 
Cruz. Ao longo do trajeto foram 
feitas 14 paradas, abordando 
a questão da violência sempre 
maior na cidade e de maneira 
especial nos bairros periféri-
cos da zona norte; a corrupção 
crescente que tira o espaço de 
crescimento da juventude e o 
descaso das autoridades com a 
problemática juvenil. Com des-
taque à proposta do plebiscito 
para uma constituinte popular 
no momento da chegada à Igre-
ja da Santa Cruz, onde o bispo 
de Macapá, Dom Pedro José 

GRITOS PELO BRASIL

Conti, fez leitura de uma men-
sagem e deu a benção final.

Amapá: Dia 14/09, 180 pes-
soas se concentraram em frente 
ao abismo na Estrada da Beira 
Rio, seguindo em caminhada.  
Ao longo do trajeto, foram re-
alizadas várias apresentações 
por grupos de adolescentes e 
jovens pedindo a paz, justiça, 
moradia e direitos ao traba-
lho no campo, alertando para o 
voto consciente.  Na parada em 
frente ao cartório de registro de 
imóvel foi focado o tema da gri-
lagem de terra que está aconte-
cendo em diversas áreas rurais 
e inúmeras famílias expulsas 
por sentença judicial através de 
decisões liminares. Em frente 
ao ICMBIO foi abordado o tema 
do meio ambiente que sempre 
foi respeitado pelos moradores 
do lugar, mas desrespeitado por 
fazendeiros que vêm de fora. 

Os manifestantes abordaram 
também outros temas como o 
descaso público, violência, atu-
ações de autoridades do exe-
cutivo e do judiciário omissas 
com grilagem, violência e des-
truição por parte da multinacio-
nal AMCEL e especuladores de 
terra presentes no município. 
Ainda foi tocado na problemá-
tica do pescado, sobretudo no 
vizinho oceano, praticado por 
barcos pesqueiros de grande 
porte que eliminam os pesca-
dos e tiram o sustento dos pe-
quenos pescadores. Ao longo 
do caminho foi falado ainda da 
realidade da violência e de ma-
neira especial sobre o problema 
da droga que chega ao municí-
pio com facilidade vinda da vi-
zinha Guiana Francesa. Muitos 
adolescentes e jovens já foram 
presos ou retirados por causa 
disso. A marcha encerrou-se no 
centro espírita com a apresen-

tação de um vídeo e reflexão. Lá 
também foi servida macarrona-
da para todos, além de abacaxi 
e melancia para combater o for-
te calor dessa época.

Calçoene: Dia 14/09, a ce-
lebração do Grito focou vários 
pontos de interesse da comu-
nidade como violência crescen-
te, reforma política através da 
proposta de uma constituinte 
exclusiva, embora o prazo para 
votar fosse só até o dia 7/09. 
Os participantes saíram em ca-
minhada no entorno da praça, 
os jovens encerraram com uma 
apresentação pedindo mais 
oportunidade e pedindo que o 
dinheiro público seja realmente 
usado para o bem da população 
e não desviado como infeliz-
mente acontece.

Ferreira Gomes: Dia 06/09, 
pela parte da tarde, ocorreu o 

Amapá/AP Calçoene/AP
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Grito, com a participação de 40 
pessoas, a caminhada teve iní-
cio no bairro Portelinha onde foi 
abordado o problema da falta de 
água, passando pelo bairro da 
Montanha refletindo a falta de 
segurança e os inúmeros atos 
de violência que vêm sendo co-
metidos naquele bairro. Do alto 
da montanha foi contemplado 
o Rio Araguari violentada pela 
hidroelétrica recém-instalada, 
com seus peixes morrendo ou 
causando doenças em quem os 
come. Chegando ao bairro cen-
tral foi focado o tema da falta 
de assistência sanitária. Os mi-
litantes fizeram uma parada em 
frente ao prédio do SAMU que há 
mais de ano e meio aguarda a 
chegada da ambulância prometi-
da, tomado pelo mato. Na beira 
do Araguari foi feito um minuto 
de silêncio em memória ao nosso 
rio hoje sempre mais envenena-
do pela hidrelétrica e despreza-
do pelos turistas que até pouco 
tempo, em época de verão, era 
fonte de renda do povo da cida-
de. O Grito foi encerrado com 
uma representação dos meninos 
da catequese e a celebração.

Porto Grande: Dia 07/09, 
pela manhã, a concentração do 
Grito foi no bairro Malvinas, com 
70 pessoas, a caminhada foi da 
igreja matriz até a comunidade 
Cristo Libertador, focando espe-
cialmente o tema da violência. 
Do início do ano até hoje mais 
de dez pessoas perderam a vida 
nesta cidade que conta com cer-
ca de 10 mil habitantes.  Refle-
tindo também sobre o descaso 
público com a juventude, foi fei-
ta a proposta que no lugar de 
dar R$ 50 mil reais para a banda 
que vem de Pernambuco para 
tocar no festival do abacaxi seja 
usado o dinheiro para projetos 
de lazer e emprego para jo-
vens. Outro problema abordado 
pelos participantes do Grito foi 
das inúmeras grilagens de terra 
que ocorrem na área rural por 
parte de madeireiros, fazendei-
ros e até de multinacional com 
a conivência ou omissão do ór-
gão técnico e do judiciário. Bem 
como das várias famílias que 
irão perder sua casa e seu ter-
reno por conta da instalação da 
hidrelétrica do Caldeirão. O Gri-
to terminou com a celebração 

da missa onde foram lembrados 
os mártires da terra e clamaram 
pela paz que deve ser compro-
misso de todos.

Pracuuba: O Grito acon-
teceu no dia 13/09, na comu-
nidade rural de Cujubim com 
a presença de 79 pessoas das 
localidades de Pracuuba, Flexal, 
assentamento. Após a motiva-
ção e celebração da missa teve 
um momento forte de encontro 
onde, à luz do folheto guia do 
Grito, foram feitas várias coloca-
ções contra situações de injusti-
ças no município. Representan-
te do assentamento reclamou 
do abandono das autoridades 
e contra a falta de infraestrutu-
ra básica, pois até hoje o único 
ramal de acesso ao P.A fica in-
viabilizado durante o período de 
inverno, deixando assim a po-
pulação isolada durante quatro 
meses por ano. As comunidades 
de Flexal e Cujubim gritaram a 
própria indignação pela presen-
ça sempre maior nessas comu-
nidades rurais de pessoas vin-
das de fora, inclusive da Suíça, 
que sufocam as áreas dos po-
bres agricultores obrigando-os 
em alguns casos a ir embora. A 
comunidade de Pracuuba, sede 
do município, reclamou contra a 
corrupção que perpassa as au-
toridades locais e a mentalidade 
do próprio povo; pela escassez 
de serviços de educação, saúde 
e pela presença de fazendeiros 

que estão cercando o lago da 
comunidade, área considerada 
comunitária desde sempre, im-
pedindo a pesca dos pequenos 
pescadores para sua subsistên-
cia. Houve a troca de opiniões 
sobre os candidatos políticos do 
Amapá. Encerraram com uma 
feijoada e com distribuição de 
frutas locais especialmente o 
abacaxi que é fruta da época. 

Santana: Dia 06/09, a con-
centração do Grito foi na Praça 
Cívica, seguiram em caminhada 
até a Área Portuária da cidade. 

Vitória do Jarí: Dia 07/09, o 
Grito participou do desfile oficial 
depois das escolas de educação 
infantil e da secretaria da Ação 
Social. A marcha começou com 
porta- bandeiras com os nomes 
das comunidades presentes no 
município e a bandeira de São 
Pedro. Logo após vinham crian-
ças e jovens para dizer a alegria 
e beleza da vida Vida em primei-
ro lugar, dançando, marchando 
e jogando futebol e atrás deles, 
os aliciadores: pessoas vesti-
das de médicos (tráfico de ór-
gãos), internet (a comunicação 
invisível e enganadora), o em-
preendedor com propostas de 
trabalhos irrecusáveis), o trei-
nador de futebol (que contrata 
os meninos). O terceiro pelotão 
era formado por crianças, ado-
lescentes e adultos com cami-
sa preta para simbolizar todos 

os escravizados portando uma 
faixa “O trabalho escravo tira 
a dignidade da pessoa”. Após, 
o pelotão dos jovens gritando 
contra o extermínio da juventu-
de. O último bloco que concluiu 
o Grito eram pessoas da paró-
quia, vestidas de camisa bran-
ca, para simbolizar a presença 
da igreja católica no combate 
ao tráfico humano.  

O Grito aconteceu também 
nas cidades de Laranjal do Jarí, 
Oiapoque e outras.

AMAZONAS
Manaus: Dia 06/09, a con-

centração do Grito foi na Praça 
do Congresso, de onde os ma-
nifestantes saíram em cami-
nhada. Dia 07/09, houve duas 
iniciativas: das 8h às 12h, con-
centração e mobilização do Gri-
to, na Catedral Metropolitana de 
Manaus (Igreja Matriz), Paró-
quia Nossa Senhora da Concei-
ção, na Praça Osvaldo Cruz s/n, 
Centro; às 10h, Missa de Ação 
de Graças pelos 20 anos do 
Grito. Às 16h, concentração na 
UTC-04, área missionária Santa 
Catarina de Sena, distribuição 
de manifesto para a população. 
A Arquidiocese convocou a to-
dos a aderir ao gesto concreto 
do Grito dos Excluídos: a cole-
ta de assinaturas para o abai-
xo-assinado para o Projeto de 
Iniciativa Popular pela Reforma 
Política. A Pastoral da Juventu-
de da Arquidiocese de Manaus 
fez uma grande mobilização na 
Catedral Metropolitana de Ma-
naus, em parceria com a Paró-
quia Nossa Senhora da Concei-
ção (Matriz), tanto para coleta 
das assinaturas, quanto para a 
votação do Plebiscito Popular 
por uma Constituinte Soberana 
e Exclusiva do Sistema Político. 

PARÁ
Belém: Dia 07/09, a concen-

tração do Grito  foi no Largo do 
Redondo (Nazaré com Quinti-
no), seguida de passeata até a 
Av. Presidente Vargas, local de 
o desfile militar. Participantes de 
diversos, movimentos, sindica-
tos e pastorais. Animados e ale-
gres caminharam pelas ruas do 

Pracuuba/AP
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centro da cidade, carregan-
do faixas e cartazes com os 
diversos gritos da região, 
“Diga não à homofobia”, 
“Pelo fim do extermínio da 
juventude negra”. Ao longo 
de todo o trajeto foram es-
coltados pela polícia.

Cametá: A 4ª Marcha 
da Juventude da Diocese 
de Cametá, área Tocatina, 
aconteceu no dia 04/09, 
que saiu da paróquia 
Nossa Senhora de Naza-
ré (Vila de Maiauata) até 
a Paróquia de Sant´Ana 
(Igarapé-Miri), onde hou-
ve o ato final do Grito.

Santarém: O Grito não 
aconteceu só no dia 7, mas a 
cada semana. No Bairro Pérola 
do Maicá, onde grupos resistem 
ao plano dos empresários e po-
der público local de destruir o 
lago do Maicá para a construção 
de três portos graneleiros. Nos 
bairros de Cambuquira, Ipane-
ma, Matinha e Esperança, em 
defesa da vida e exigindo pro-
teção ao longo da rodovia, pela 
colocação de lombadas e ilumi-
nação pública. O Grito ecoou 
também nas comunidades do 
Planalto, por onde passa a ro-
dovia Santarém-Cuiabá, onde 
os pedestres correm constan-
tes riscos de morte. Ao lado 

do novo shopping em constru-
ção, trabalhadores em luta por 
moradia, que vêm enfrentando 
ameaças, gritaram pelo direi-
to de continuarem na área que 
ocuparam. O Grito também foi 
dado pelo povo Mundukuru, no 
alto Tapajós, que não aceita as 
hidrelétricas no Tapajós que 
vão inundar florestas e expul-
sar a população ribeirinha. 

O Grito aconteceu também 
em Gurupá, Alenquer, entre ou-
tras comunidades.

RONDÔNIA
O Grito aconteceu em Gua-

jará Mirim, na divisa com a Bo-

Boa Vista/RR lívia. Da concen-
tração na praça, 
os participantes 
das pastorais so-
ciais e dos mo-
vimentos sociais 
marcharam pela 
Avenida XV de 
Novembro, com 
suas faixas, car-
tazes, banners. 
Gritaram por saú-
de pública gra-
tuita e de quali-
dade, educação, 
trabalho decente, 
soberania e par-
ticipação popular 
nas decisões po-
líticas que afetam 

diretamente a vida do povo. Os 
manifestantes do Grito entra-
ram no espaço do desfile ofi-
cial do dia 7 de setembro, as 
pessoas aplaudiram. Durante a 
semana de 1 a 7/09 foi reali-
zado a coleta de votos para o 
Plebiscito.

O Grito ecoou também em 
outras cidades no Estado.

RORAIMA
 Dia 07/09, a concentração 

do Grito, foi no espaço do me-
morial “Ovelario Tames”, com 
cerca de 300 pessoas que ani-
madas pelo slogan “Ocupar 

ruas e praças por liberdade e 
direitos”, o fizeram de verdade, 
pois a prefeitura cobrou o va-
lor de R$ 500,00 para uso da 
Praça da Integração. Ao longo 
da caminhada, foram refletidos 
temas como saúde, educação, 
moradia, combate a corrupção, 
falta de políticas públicas, en-
tre elas para a juventude que 
enfrenta encarceramento, ex-
clusão, incriminação, entre 
outras violências. Teve a par-
ticipação do movimento Pu-
raké, lutando em defesa do Rio 
Branco e contrariando a falsa 
política energética do governo 
que quer construção da usina 
do Bem Querer. Outros gritos 
de denúncia ecoaram contra a 
mineração em terras indígenas, 
tráfico de seres humanos, for-
mas de trabalho escravo etc. 
Depois de quatro horas e com 
muita satisfação as pessoas 
voltaram para suas casas com 
o compromisso de continuar no 
trabalho do plebiscito popular 
para a reforma política e todas 
as iniciativas sociais que contri-
buam para afirmar liberdade e 
direitos.

*Ovelario Tames, indígena 
Macuxi, morto pela polícia mi-
litar em Normandia. Por este 
fato o Brasil foi condenado pela 
OEA e teve um ato público re-
parador com a presença do 
Paulo Vannucchi, em 2006.

ALAGOAS
Palmeira dos Índios: O 

20º Grito teve a participação de 
representantes dos municípios 
de Cacimbinhas, Estrela de Ala-
goas, Palmeiras dos Indios, Ta-
quarana, Poço das Trincheiras, 
Maceió e Igaci. Dias 3 e 4/9, re-
alizaram a III Plenária do Grito 
dos Excluídos: Povos e Comuni-
dades, um Grito por Liberdade 
e Direitos.  Dia 05/09, a con-
centração foi na Aldeia Cafurna 
de Baixo, com a participação de 
mais de 400 pessoas, vindas 
das comunidades quilombolas 
Alto do Tamanduá, Guaxinim, 
Jorge e Jacu-Mocó de Poço das 

Trincheiras, Comunidade Poços 
do Lunga de Taquarana, Povo 
Xukuru-Kariri das Aldeias Fa-
zenda Canto, Cafurna de Bai-
xa, Mata da Cafurna e Coité, e 
Xuhuru-Kariri de Taquarama, 
Movimentos dos Pequenos Agri-
cultores e outros, que marcha-
ram pelas ruas da cidade, com 
muita animação, levaram as 
reivindicações a população que 
recebeu de maneira calorosa: 
Contra a violência e as formas 
de exclusão; Plebiscito Popular; 
Demarcação das Terras tradi-
cionais indígenas e quilombola; 
contra as ações do governo e 
seus aliados que trazem perdas 
aos direitos dos povos tradicio 

Ecos do NordEstE
Palmeira dos Índios/AL
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Prefeitura, em favor das famí-
lias do Assentamento Mocó, na 
divisa do município com Nova 
Soure, que desde 2009 aguar-
dam a energia elétrica, que 
nunca chega. “Acorda Cipó! 
O Mocó continua sem luz”. Os 
manifestantes cobraram tam-
bém um projeto de irrigação 
prometido desde 2007 para a 
região e 10% do dinheiro da 
União para o SUS. Gritou-se 
a favor das sementes crioulas 
(nativas) e da agricultura fami-
liar. Mais faixas enfatizavam a 
insatisfação popular. “Onde es-
tão as reformas prometidas?”, 
“Reforma política já, com par-
ticipação popular”, “Queremos 
uma constituinte soberana”, 
“Seu voto tem consequências: 
um novo mundo, uma nova 
sociedade”, deu para perceber 
que a classe política municipal 
não gostou das cobranças.

Ribeira do Amparo: Dia 
14/09, a concentração do Grito 
foi na Rua Antonio Brito, para 
realizar o 10º Grito na cidade, 
embalados pelo lema, com a 
presença de representantes de 
19 localidades (sede do municí-
pio, Barrocas, Raspador, Pimen-
tel, Maria Preta, Loredo, Patos, 
Bariri, Baixa da Jurema, Lagoa 
Grande, Batatas, Bonsucesso, 
Passagem Funda, Tiririca, La-
ges, Canas, Passagem do Euzé-
bio, Baixa da Cruz, Pontes e Rio 
Quente), movimentos, pasto-

rais sociais, sociedade civil, gru-
pos religiosos, Pastoral Crian-
ça, Grupo de Jovens, Grupo de 
Crianças da ONG Voar. Houve 
apresentações sobre a impor-
tância do voto, de saber esco-
lher bem os novos representan-
tes, enfatizou-se a importância 
da juventude cobrar por políti-
cas públicas, dando o troco aos 
políticos que desrespeitam o 
povo, sendo corruptos ou apoia-
dos por fichas sujas e cassados. 
O encerramento foi na Matriz 
com a encenação da palavra do 
Papa Francisco referente à es-
colha de bons políticos. “Nos, 
cristãos, temos o compromisso 
e a missão profética de anun-
ciar a esperança de um mundo 
novo e denunciar toda forma de 
opressão”. Na finalização do gri-
to houve muita animação.

 
Entre Rios: Dia 07/09, 

aconteceu o 4º Grito da cida-
de, a concentração teve início 
na Igreja São José Operário, no 
bairro Bela Vista, de onde os 
manifestantes saíram percorre-
ram as ruas da cidade.

Ilhéus: De 03 a 05 foram 
realizados Pré-Gritos com várias 
ações, reuniões, encontros, de-
bates, passeatas, destacando a 
importância da reforma política 
e da participação popular. Dia 
07/09, o Grito foi realizado pela 
19ª edição na cidade com mani-
festantes na Avenida Soares Lo-

pes com suas faixas e cartazes, 
dizeres e clamores sobre solida-
riedade, paz, saúde, moradia, 
vida digna, respeito e justiça. 
Durante a caminhada houve a 
adesão de outras pessoas que 
estavam assistindo ao desfile 
oficial, inclusive as autorida-
des que ouviram o objetivo do 
Grito. O plebiscito foi realizado 
com grande presença do povo 
com suas bandeiras e criativida-
de, em defesa da democracia e 
soberania popular. A caminhada 
seguiu até a Praça da Catedral 
Diocesana onde continuou a co-
leta de assinaturas e votação 
do Plebiscito, o bispo diocesano 
Dom Mauro, dirigiu algumas pa-
lavras e com uma benção termi-
nou a atividade do Grito.

Itapetinga: Os militantes 
prepararam o Grito desde o mês 
de maio. Em agosto, intensifi-
caram os debates sobre a Re-
forma Política, coleta de votos e 
assinaturas em escolas sindica-
tos e igrejas. Dia 06/09, houve 
a celebração do Grito na Matriz 
Nossa Senhora das Graças com 
a participação das pastorais e 
movimentos e representações 
dos sindicatos e integrantes do 
Grito. Dia 07/09, a concentra-
ção do 18º Grito realizado na ci-
dade foi na Praça Dairy Walley, 
que aconteceu mesmo após o 
cancelamento pelo prefeito do 
desfile cívico da cidade. O povo 
compareceu em massa com 
suas faixas, cartazes, encena-
ções, levando pelas ruas da ci-
dade o seu grito de indignação 
e protesto e apresentando com 
alegria, criatividade e esperan-
ça, as mudanças que quer para 
a cidade e para o país. O ato 
teve início com a fala do Pe. 
Josué Vieira e participação do 
artista da terra, Juá da Bahia, 
que cantou as músicas “Ordem 
e progresso” e “Cidadania”, e 
em seguida os participantes 
percorreram diversas ruas dos 
cinco bairros da cidade, com 
paradas e falas.  Este ano cha-
mou atenção a animação e par-
ticipação ativa do povo durante 
a caminhada, que acabou ultra-
passando os limites do trajeto 
definido pela equipe. O mani-
festo foi aclamado pelos mo-
radores que saíram às portas e 
ocuparam as esquinas, vibran-

nais; contra a morte do rio São 
Francisco. O encerramento foi 
na catedral Diocena de Palmei-
ra dos Índios.

PENEDO: Dia 19/09, acon-
teceu o Grito na cidade de for-
ma diferente, a juventude fran-
ciscana realizou uma visita à 
“Casa do bom samaritano”, que 
é uma comunidade que abriga 
dependentes químicos, para 
que passem pela recuperação 
sem se distanciar de Deus. 
Apresentaram a proposta do 
Grito, fizeram uma ciranda e 
dançaram a música Nego Nagô, 
levaram a palavra e os ensina-
mentos de São Francisco, rea-
lizaram uma partilha das expe-
riências dos dependentes com 
os jovens, gerando momentos 
de emoção.

BAHIA
Salvador: Ao longo da Se-

mana da Pátria foram realizadas 
diversas atividades, em bairros 
periféricos da capital, tratando 
os temas da Campanha: “Che-
ga de Extermínio de Jovens”; 
“Redução da Maioridade Penal 
e Progresso do tempo de inter-
nação”; “Pela Regulação das Co-
munidades Pesqueiras + abaixo 
assinado”. Houve também deba-
te sobre Democracia, o Grito das 
Crianças, confecção de cartazes, 
panfletagem do Grito e coleta de 
votos do plebiscito pela reforma 
política. Dia 07/09, concentra-
ção do Grito foi na Praça Castro 
Alves, onde cerca de 5.000 pes-
soas, integrantes de pastorais e 
movimentos sociais, sem teto, 
partidos de esquerda, estiveram 
presentes com cartazes, bandei-
ras de luta, dentre elas, reivindi-
cando o fim do genocídio contra 
os negros e a criminalização da 
juventude, educação de qualida-
de para os jovens e democracia, 
seguiram em caminhada até o 
Pelourinho. Dia 13/09, a con-
centração foi na Praça da Igre-
ja de Santo Antônio, saindo em 
caminhada o “Grito Mirim Êres” 
e “Campanha Chega de Extermí-
nio de Jovens”.

Cipó: Dia 07/09, a concen-
tração do Grito foi na Praça Ju-
racy Magalhães, na frente da 
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Itapetinga/BA
Feira de Santana/BA

Jequitibá-Mundo Novo/BA

Teresina/PI

Riacho Grande/BA

do com a passagem do Grito 
nas ruas dos bairros, dentre os 
gritos ecoados por Reforma po-
lítica; contra a Corrupção; e re-
flexões sobre o processo eleito-
ral; impactos sociais e no meio 
ambiente que gerou o projeto 
da VERACEL celulose que plei-
teia licença para o monoculti-
vo do eucalipto na região; vio-
lência contra mulher, contra a 
criança e adolescente; contra o 
extermínio e por políticas públi-
cas para a juventude; contra a 
poluição e descaso com o Rio 
Catolé; Fechamento e aban-
dono do parque Zoo Matinha; 
garantia e respeito aos direi-
tos dos trabalhadores rurais e 
urbanos. Dia 15/09, foi feita a 
avaliação e dentre os pontos 
destacou-se a necessidade de 
tornar os gritos apresentados 
no dia 07 pautas de reivindi-
cação constante junto aos po-
deres locais e dar continuidade 
aos momentos de discussão e 
sensibilização do povo.

Feira de Santana: Dia 
07/09, a concentração do Gri-
to foi na Av. Presidente Dutra, 
onde entraram no local do des-
file militar ao final. 

Paulo Afonso: Dia 07/09, 
a concentração do Grito acon-
teceu na Av. Apolônio Sales, 
em frente à gráfica dos padres. 
Enquanto a população assistia 
ao desfile oficial, os participan-
tes do bloco do Grito colocaram 
os cartazes e faixas ao longo 
do trajeto, de maneira muito 
criativa, e ao final entraram na 

avenida e apresentaram os gri-
tos de forma animada e alegre, 
por “Paz”, “Quebrando o silên-
cio contra o abuso e violência”, 
“Comunidade Siriema viven-
do no esquecimento e a luta 
por justiça e igualdade”. Com 
o avanço ao longo da avenida, 
populares com gritos de guerra 
se somavam as reivindicações. 
O palanque oficial foi esvaziado 
e o primeiro a fugir, para não 
ter que presenciar os relatos 

de esquecimento aos quais as 
comunidades carentes são sub-
metidas, foi o prefeito. O Grito 
contou também com apresen-
tações de danças por adoles-
centes e coleta de votos do Ple-
biscito. 

Jequitibá/Mundo Novo: 
Dia 07/09, na Paróquia Jequiti-
ba, aconteceu o 20º Grito, que 
reuniu cerca de 300 pessoas, 
com a participação das escolas. 

Foi lindo ver as crianças e a 
juventude gritarem e dizer 
de fato o país que querem 
para todos, de forma críti-
ca, criativa e construtiva. E 
ainda participaram do abai-
xo-assinado em torno da 
Reforma Política.

Riachão do Jacuípe: 
Dia 07/09 aconteceu o pri-
meiro Grito dos Excluídos 
na cidade, os manifestantes 
se concentraram em frente 
a Paroquia e de lá, anima-

dos por um carro com um som 
enfeitado com a bandeira do 
Brasil, seguiram em caminhada 
pelas ruas, crianças e adoles-
centes com cartazes na mão e 
adultos com faixas deram seu 
grito.

O Grito aconteceu em mais 
de 30 cidades do interior baia-
no, dentre elas: Jequié, Bom 
Jesus da Lapa, Guanambi, 
Ubaitaba, Santa Luz e muitas 
outras cidades.

CEARÁ 
No Ceará, o Grito aconteceu 

de forma descentralizada, em 
sete das nove regiões episco-
pais da região metropolitana de 
Fortaleza. Entre as principais 
bandeiras estiveram os direi-
tos das pessoas encarceradas, 
a Reforma Política, os direitos 
e segurança para a juventude. 
Além disso, houve também di-
versas apresentações musicais 
e teatrais. Na região metropoli-
tana, o Plebiscito contou com a 
adesão de 75 paróquias.

Fortaleza: Dia 31/08, 
aconteceu o pré-Grito na pa-
róquia Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, Mondubim, na 
Capela São Francisco Xavier, 
praça da comunidade do Con-
junto Esperança. O gesto con-
creto deste ano foi o plebiscito 
por uma constituinte exclusiva 
pela reforma política e a coleta 
de assinaturas para um projeto 
de lei que também visa à refor-
ma política. Durante toda a se-
mana da pátria ocorreram co-
letas de assinaturas e votação 
para o plebiscito em todas as 
comunidades, em terminais de 
ônibus, em escolas, etc. Houve 
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mobilizações nas várias 
regiões episcopais me-
tropolitanas.

Região Episcopal Me-
tropolitana São José: 
Dia 07/09, aconteceu o 
Grito de forma centrali-
zada, no Setor Oeste na 
Paróquia Nossa Senhora 
das Dores, bairro Otávio 
Bonfim, com a participa-
ção da Região Episcopal 
Metropolitana Nossa Se-
nhora da Assunção.

Região Episcopal Me-
tropolitana Nossa Se-
nhora da Conceição: Dia 
07/09, o Grito foi realizado no 
Polo de Lazer do Conjunto Es-
perança. 

Região Metropolitana Nos-
sa Senhora dos Prazeres: Dia 
06/09, realizaram o 5º Grito 
da Região, a concentração foi 
na Praça do Remo, seguida de 
caminhada e realizando diver-
sas paradas que apresentaram 
os temas: Educação; Transpor-
te Público, Saúde Publica; Meio 
Ambiente; Tráfico Humano; 
Drogas e Segurança Pública, 
encerraram na Praça da Igreja.

Região Episcopal Metropoli-
tana Bom Jesus dos Aflitos: Dia 
07/09, a concentração do Gri-
to foi na Praça da Paróquia São 
Francisco de Assis (Canindézi-
nho), iniciaram com acolhida e 
a oração de envio. Saíram em 
caminhada até a Comunidade 
do Parque Santo Amaro, onde 
realizaram um breve relato 
sobre o significado do Grito e 
aprofundaram o lema. Conti-
nuaram a caminhada da Co-
munidade de Santo Amaro até 
a Paróquia Santa Cecília, onde 
encerraram o Grito na praça 
com uma mística envolvendo 
todas as paróquias e paroquia-
nos e benção final.

Região Episcopal São Pedro 
e São Paulo: Não aconteceu 
Grito, mas todas as Paróquias 
realizaram coleta de assinatu-
ras do Plebiscito.

Região Episcopal São Fran-
cisco das Chagas de Canindé: 
Dia 07/09, o Grito aconteceu 
em Canindé, a concentração 
foi na Igreja de Nossa Senho-
ra das Dores, onde debateram 
o tema do Plebiscito e a Seca 
no Semiárido. Após a acolhida, 
as Pastorais Sociais, as Comu-

Fortaleza/CE

nidades, o Batuque/Olodum do 
Projeto Viva a Vida da Paróquia 
de São Francisco, o Sindicato 
dos Servidores Municipais, Sin-
dicato dos Servidores Federais, 
CUT, MST e o Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Canindé 
apresentaram as suas reinvin-
dicações a serem entregues ao 
prefeito de Canindé. Encerra-
ram as votações do plebiscito 
constituinte e deram o grito 
pela água e políticas públicas. 
Mostraram os gritos sufocados 
pelo sofrimento que se faz pre-
sente na vida de povo.

Região Episcopal Metropoli-
tana Sagrada Família: O Grito 
foi realizado nas 12 paróquias 
dos municípios (Guaiúba; Ma-
racanaú, Pacatuba, Marangua-
pe, Itaitinga) 

Região Episcopal Serra Nossa 
Senhora da Palma: Dia 06/09, 
realizaram o Grito juntamente 
com o Plebiscito nas Paróquias, 
onde aconteceu um encontro 
de formação para os agentes 
de Pastoral das comunidades, 
refletindo-se a organização dos 
gritos e anseios locais.

Paróquia São João Batista 
– Acarape: Dias 06 e 07/09, o 
Grito aconteceu durante todo o 
dia e a noite, na Praça da Igre-
ja, onde coletaram votos do 
Plebiscito.

Paróquia São Sebastião – 
Mulungu: Dias 06 e 07/09, re-
alizou-se a votação do Plebisci-
to, conciliando com o Grito dos 
Excluídos. 

Caucaia: Dia 07/09, o Grito 
foi na grande Jurema, a con-
centração aconteceu na Praça 
do Campo do Remo próximo 
ao colégio 7 de setembro e en-

cerraram na Praça em 
frente a Igreja Católi-
ca do conjunto Araturi.

Independência: 
Dia 05/09, aconteceu 
o debate na FM In-
dependência, com a 
participação das enti-
dades que constroem 
o Grito. Os grupos da 
catequese adulta as 
escolas e instituições 
debateram o Grito e 
plebiscito. Nas escolas 
a votação do plebiscito 
foi no dia 04/09.

Limoeiro do Norte: Dia 
06/09, o Grito aconteceu na 
Praça do Seminário, reunindo 
a região do Vale do Jaguaribe. 
Organizações sociais levaram 
seus “gritos” às principais ruas 
da cidade. Entre as pautas es-
tavam a defesa dos trabalhado-
res terceirizados, que estavam 
com seus salários atrasados 
há quatro meses. Além dis-
so, também lutaram em defe-
sa do Acampamento Zé Maria 
do Tomé e contra a invasão do 
Perímetro Irrigado pelas em-
presas do agronegócio; contra 
a privatização da água pelas 
empresas do agronegócio e 
contra o descaso do governo e 
o desperdício de dinheiro públi-
co no Centro de Referência em 
Saúde, Trabalho e Ambiente Zé 
Maria do Tomé.

Maracanaú: Dia 06/09, a 
concentração do Grito foi na 
Rua 45 Maracanaú, em frente a 
Estátua do Pe. Cicero, a Pasto-
ral da Juventude da Região Sa-
grada Família, os movimentos 
de lutas, pastorais sociais, sin-
dicatos, grêmio estudantil, gri-
taram por uma sociedade mais 
justa e igualitária. 

O Grito aconteceu também 
em Itapipoca, Juazeiro do Nor-
te e outras comunidades. 

PARAÍBA
João Pessoa: Dia 04/09, a 

concentração do Grito dos Ex-
cluídos foi no Cassino da La-
goa. A manifestação percorreu 
as principais ruas no centro da 
capital e entre outras coisas, 

os manifestantes reivindicaram 
o combate à violência contra a 
juventude e a mulher. Também 
exigiram melhorias nos trans-
portes públicos e na mobilidade 
urbana, na saúde, educação e 
cultura. Além disso, gritaram 
por reforma urbana, reforma 
agrária e pela democratização 
da mídia. O Plebiscito Popular 
pela Reforma Política também 
foi pauta no Grito da cidade.

Campina Grande: Dia 
07/09 mais de 300 pessoas fi-
zeram o Grito em paralelo ao 
desfile cívico e entraram ao fi-
nal do evento. A principal ban-
deira deste ano foi a inserção e 
coleta de votos para o Plebis-
cito Constituinte pela Reforma 
Política.

O Grito também se fez ouvir 
em outras cidades.

PERNAMBUCO
Recife: Durante a semana 

da pátria ocorreram atividades 
de pré-Gritos, onde foram co-
letados votos para o Plebiscito 
Popular pela Reforma Política, 
todos os dias. Dia 07/09, houve 
uma grande concentração do 
Grito com dois trios elétricos, 
na Praça Osvaldo Cruz. Teve 
início com atos culturais (Rap, 
poesias e cantorias), seguido 
de um momento de espirituali-
dade e falas dos representantes 
das entidades que contribuíram 
na construção do 20º Grito: 
idosos, crianças, juventude, 

João Pessoa/PB
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I

Esse Grito é para quem 
Tem coragem para gritar 
Por liberdade e direito 
Seja em qualquer lugar
Pois o que nós precisamos 
É vida em primeiro lugar 

Refrão: 
ê ê.. Ah, Ah, vida em primeiro 
Lugar (2x)

 II

Ter vida é ter saúde 
Trabalho educação 
Segurança e lazer 
Pra nossa população 
Sobretudo para o pobre 
Que vive na exclusão 

III

Respeito para o idoso
Que já atingiu a idade
De viver vida feliz 
Perante a sociedade 
Mas nem sempre ele tem 
Apoio da autoridade 

IV

Parece que autoridade 
Tá perdendo seu poder 
De conter a criminalidade 
Todo dia a gente vê 
Cidadão sendo roubado 
E inocente morrer 

V

É preciso denunciar 
Sem tem medo nem pavor 
A cidade poder ficar 
Sem juiz sem promotor
Sem delegado civil
Mas ter onze vereador 

VI 

Sem o comprometimento 
De nossas autoridades 
Não iremos conseguir 
Viver sem dignidade 
Não esquecendo também 
Que a culpa é da sociedade

VII

As igrejas também precisam  
Multiplicar sua ação
E ao encontro dos pobres 
Levar luz, fé e orientação 
Para que os filhos desses po-
bres 
Não caminhem para perdição 

VIII

Vamos ocupar ruas e praças
Por liberdade e direitos 
Cobrar da autoridade 
Do presidente ao prefeito
Porque quem vende o voto 
Vende a dignidade e o respeito

IX

Não esqueça meu irmão 
Esse ano você tem 
O direito de escolher 
Quem faz o mal ou o bem 
Jesus Cristo ensinou
Quando nasceu em Belém 
Que a gente mesmo sendo 
pobre 
Pode ser feliz também

X

Aqui termino pedindo 
A você irmão querido 
Tome uma posição 
Não seja esmorecido 
Vamos todos dá as mãos 
Atendendo esse pedido 
Todos unidos podemos 
Salvar o que tá perdido

 “Ocupar Ruas e Praças 
por liberdade e direitos”

José Florentino de Oliveira (Juca)
Poeta popular – Parelhas - RN

mulheres, negros 
e pessoas com 
deficiência.  Cer-
ca de 2000 pes-
soas caminharam 
pelas ruas e ave-
nidas da cidade 
rumo ao monu-
mento Zumbi dos 
Palmares, com as 
bandeiras da luta 
contra o extermí-
nio da juventude 
negra, pelos di-
reitos dos idosos e dos porta-
dores de deficiência, pela igual-
dade de gênero, pelo direito de 
participação popular e contra a 
criminalização dos movimentos 
sociais, mais respeito aos ho-
mossexuais, aos trabalhadores 
sem terra e aos professores, 
reforma política. 

Garanhuns: Durante a Se-
mana da Pátria, aconteceram 
os Pré-Gritos, ocupando esco-
las, universidades, comunida-
des, rádios e outros grupos, 
convidando a participação dos 
estudantes e demais cidadãos 
para o Grito e a coleta de votos 
pelo Plebiscito e abaixo-assina-
do pela Reforma Política. Dia 
06/09, aconteceu a celebração 
da missa pela Pátria na Comu-
nidade do Cristo Redentor, no 
bairro do Indiano. Dia 07/09, 
a concentração do Grito foi em 
frente ao Centro Cultural, com 
muitas faixas, cartazes, carro 
de som, chamando o povo que 
assistia ao desfile oficial a par-
ticipar da caminhada do Grito 
ao final do desfile. Contudo, o 
último pelotão segurou a ma-
nifestação para dar tempo das 
autoridades descerem do pa-
lanque e assim tentarem fugir 
da população, mesmo assim 
realizamos um grande apitaço 
pelo meio ambiente, pela lim-
peza urbana, pela educação e 
pela Reforma Política. Muitos 
jovens, mulheres e militantes 
das CEBs, CPT, Movimento Fé e 
Política, Movimento Vivo na Rua 
e outras pastorais sociais esti-
veram envolvidas. Seguiram 
em caminhada até Catedral 
com palavras de ordem, can-
to e oração do Pai Nosso pelos 
lutadores. Ainda realizaram a 
“Selfie do Grito” onde partici-
pantes tiraram fotos dos gru-

pos participantes e de populares 
com frases referentes à Refor-
ma Política e à maior participa-
ção popular no destino do país. 

Pesqueira: De 1 e 7/09, fo-
ram realizadas atividades da Se-
mana da Pátria, com a coleta de 
votos do Plebiscito. Dia 04/09, 
a concentração do Grito foi em 
frente a Escola Arruda Marinho, 
bairro do Prado, de onde os par-
ticipantes saíram em caminhada 
pelas ruas centrais até a Câma-
ra de Vereadores. 

O Grito aconteceu também 
em Surubim e outras cidades.

PIAUÍ
Teresina: Durante todo o 

mês de agosto, realizaram diver-
sas atividades, lançamento e di-
vulgação do Grito; celebrações, 
procissões, estudos bíblicos, as-
sembleia do regional, fórum dos 
movimentos sociais; Plenária 
com teleconferência sobre “Re-
forma Política”; Divulgação nos 
bairros e escolas com coleta de 
assinatura para projeto de Lei 
sobre a Reforma Política; Parti-
cipação em programa na Rádio 
Pioneira; Coleta de Assinaturas 
do abaixo-assinado e Plebisci-
to no TRE na UESPI; Debate de 
temas como a reforma política e 
trabalho escravo. Dia 07/09, a 

  Garanhuns/PE

Recife/PE
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Hino do Grito dos  Excluídos 2014

Refrão:
Cadê, você cadê você
Diz que TUDO está errado
E não ajuda a resolver (bis)
                  

 I

O mundo não está perdido
O que falta é compreensão
Do pobre saber escolher
Quem vai governar a nação 
(bis)
                    

 II

Jesus Cristo fez o homem
E lhe deu uma missão
Trabalhar, amar e servir
Sem explorar seu irmão (bis)
           
                    III

As CEBS andam nas ruas, 
tomou essa decisão
Mas não como partidária, 
lutamos por inclusão
                        

 IV

Pra que isso aconteça, 
não existir tanto conflito
De 1 a 7 de setembro 
votemos no plesbicito (bis)
                    

V

O mundo tem dois caminhos
Um é certo, outro errado
Vamos procurar saber
Dos 2 qual fica ao nosso lado 
(bis) 

O mundo em 
que vivemos

(Vitória Isabel da Fon-
seca Carvalho - Parelhas/
RN)

Vamos ocupar as ruas e praças
Por liberdade e direitos

Garantir direitos e não faltar o pão
O povo não abre mão 
Mas é preciso ir às ruas 
Para ter solução

Ir as ruas tem que ter objetivo
Se não é um perigo
Mas o povo não é bobo
Pois lutar se faz preciso

Direitos a uma vida melhor é possível
A toda a população
Mas melhoria tem que ser para todos
Se não é enganação

Dia 7 de setembro tem grito dos excluídos
Venha participar
Vamos para as ruas e praças
E vamos ocupar

(Jadir Bonacina)

“ Não existe pior pobreza ma-
terial do que a que não per-
mite ganhar o pão e priva 
da dignidade do trabalho.

Tanto o desemprego como as precárias 
condições de trabalho são resultado de uma 
prévia opção social, de um sistema econô-
mico que coloca os lucros acima do homem. 

Se o lucro é econômico, sobre a humani-
dade ou sobre o homem, é efeito de uma 
cultura do descarte que considera o ser 
humano em si mesmo como um bem de 
consumo que pode ser usado e depois 
jogado fora [...] Descarta-se as crianças 
porque a taxa de natalidade em muitos 
países diminuiu ou por não se ter alimen-
tação, ou mortas antes de nascer; descar-
ta-se o idoso porque não produz; descar-
ta-se os jovens por conta do desemprego.

Solidariedade é muito mais que alguns 
atos de generosidade esporádicos [...] é 
pensar e agir em termos de comunidade, 

de prioridade da vida de todos, é lutar 
contra as causas estruturais da pobreza, 
da desigualdade [...] da negação de direi-
tos. É enfrentar os destrutivos efeitos do 
Império do dinheiro.

Não pode haver terra, não pode haver 
teto, não pode haver trabalho, se não 
tem paz e se destruímos o planeta. To-
dos os povos da terra, todos os homens e 
mulheres de boa vontade têm que le-
vantar a voz em defesa desses dois dons 
preciosos: a paz e a natureza.

Um sistema econômico centrado no di-
nheiro também precisa saquear a natureza 
para sustentar o ritmo frenético do consu-
mo que lhe é inerente.

Nenhuma família sem casa, nenhum cam-
ponês sem terra, nenhum trabalhador sem 
direitos.

A reforma agrária é uma necessidade polí-
tica e uma obrigação moral.

Sábias palavras do Papa Francisco
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Mossoró/RNconcentração do Grito foi 
na Assembléia Legislativa, 
paralelo ao desfile oficial, 
pessoas, levando a ban-
deira do Brasil que listava 
temas como exploração in-
fantil, hereditariedade po-
lítica, tráfico humano, tra-
balho escravo, nepotismo e 
corrupção. No decorrer da 
manifestação, a bandeira 
foi colocada no chão e de-
pois foi varrida com vas-
souras, em frente à Assem-
bleia Legislativa, Câmara 
dos Vereadores e ao palan-
que das autoridades mon-
tado na avenida. Ao longo 
da atividade foram coletadas as-
sinaturas para o plebiscito. 

O Grito também ecoou em 
outras cidades do Estado.

RIO GRANDE 
DO NORTE
Natal: Em 2014, a Província 

Eclesiástica de Natal, compos-
ta pela Arquidiocese de Natal e 
pelas Dioceses de Mossoró e de 
Caicó decidiram se unir e reali-
zar o Grito em único local do Es-
tado na cidade de Mossoró. Dia 
05/09, aconteceu um Seminário, 
“Reforma Política brasileira”. Dia 
06/09, aconteceu a Assembleia 
do Setor Social, em nível de Pro-
víncia Eclesiástica. Dia 07/09, a 
concentração foi na Catedral da 
Natal, onde realizaram um muti-
rão da Constituinte, com coleta 
de votos para o Plebiscito Cons-
tituinte no desfile cívico.

Mossoró: As atividades do 
Grito iniciaram em 12/07, com 

o lançamento dos 20 anos do 
Grito na cidade. Em agosto, 
foram realizadas atividades 
de Pré-Gritos, da saúde, de-
nunciando o descaso e o des-
respeito ao direito da mulher, 
da vida, da dignidade humana 
no fechamento da maternida-
de da cidade e a explosão que 
ocorreu no hospital da mulher 
e caminhada dos 20 anos do 
Grito nos bairros Alto Concei-
ção, Belo Horizonte.  De 01 
a 06/09, Semana da pátria, 
houve a coleta dos votos nas 
missas, zona rural, sindicatos, 
igrejas, escolas e praças etc. 
Dia 07/09, a concentração do 
Grito foi no Ginásio Poliesporti-
vo Pedro Ciarlini, com a partici-
pação do setor social da CNBB, 
caravana setor social da ar-
quidiocese de Natal. O pessoal 
chegando com suas bandeiras 
de lutas, o MST, os sindicatos, 
os movimentos de mulheres, 
pastorais sociais, igreja, a ju-
ventude, com os gritos pela re-
forma agrária, o Grito do Apodi 

em defesa da vida, 
o grito da saúde 
(maternidade fe-
chada). Iniciaram 
com mística, entra-
ram no desfile com 
o carro de som, 
com a urna do 
plebiscito, com as 
bandeiras de luta e 
reivindicações com 
música, batucadas 
feministas. Fizeram 
uma parada em 
frente ao palanque 
das autoridades, 
onde apresentaram 

as reivindicações, e seguiram 
na Av. Alberto Maranhão até a 
Praça da Igreja Nossa Senhora 
da Conceição, encerrando com 
a celebração ecumênica feita 
por Pe. Talvacy. De lá, foram 
para a sede da Associação das 
Comunidades Fraternas, onde 
foi servida uma feijoada aos 
participantes. 

Parelhas: Durante a sema-
na da pátria várias equipes se 
mobilizaram para divulgar e co-
letar votos nas escolas, comér-
cio, em diversas repartições da 
região do Seridó. Dia 07/09, a 
concentração do Grito foi no Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais 
até a Escola Dr. Mauro Medeiros 
(CAIC), a celebração aconteceu 
em seis paradas, a partir de lei-
turas bíblicas apresentaram os 
gritos bíblicos que narram o so-
frimento do povo de Deus con-
frontando com a sociedade atu-
al. A concentração ocorreu na 
quadra poliesportiva do CAIC, 
onde diversos grupos apresen-

taram seus trabalhos em forma 
de poesias, músicas, teatro e 
dança. As urnas foram conduzi-
das na caminhada e expostas na 
concentração para as pessoas 
votarem. No encerramento do 
Grito foi servido um almoço para 
os 400 participantes.  

O Grito aconteceu ainda em 
Currais Novos e várias comuni-
dades.

SERGIPE
Aracaju: A preparação do 

Grito ocorreu durante o mês 
de agosto e reuniu Pastorais 
Sociais,  Movimentos Sociais, 
MST, Comunidades Quilombo-
las, Sindicatos, FETASE,  CTB, 
Cáritas e a sociedade civil orga-
nizada.  Dia 05/09, foi realiza-
da a coletiva de Imprensa. Dia 
07/09, a concentração do Gri-
to foi na Praça Celso Cardoso, 
reunindo cerca de 3.000 pes-
soas que carregavam cartazes, 
faixas e banners, com inter-
venções sobre os direitos hu-
manos e duas peças de teatro 
sobre o Plebiscito Popular. Além 
disso, debateram sobre saúde, 
educação, participação popular, 
combate a criminalização das 
manifestações.  A celebração 
foi presidida pelo arcebispo de 
Aracajú. Houve coleta de vo-
tos do plebiscito e, para termi-
nar, os participantes saíram em 
marcha pela Avenida  Barão de 
Maruim, após o desfile cívico 
das Escolas da Rede Estadual, 
até à Praça da Bandeira, onde 
se concluiu as atividades do 
20º Grito dos Excluídos.

O Grito também ecoou em 
outras comunidades.

Ecos do sudEstE
ESPÍRITO SANTO 
Vitória: Foram realizadas 

diversas atividades descentra-
lizadas na Grande Vitória, com 
missas, celebrações ecumêni-
cas, debates públicos, etc. Dia 
01/09, na Paróquia São Pedro 
aconteceu uma conversa na co-
munidade sobre causas e con-
sequências e enfrentamento da 

violência. Dia 03/09, Seminário 
sobre Juventude e Cultura da 
Paz. No dia 07/09, a concentra-
ção do Grito foi na escola Santa 
Rita de Cássia, seguida de ca-
minhada pelas ruas da região, 
com muitos cartazes, faixas e 
reivindicações.

Cariacica: No dia 07/09, a 
concentração do Grito foi na 
Paróquia Bom Jesus, em Novo 

Horizonte, de onde os mani-
festantes saíram em caminha-
da até o bairro Novo Brasil, 
passando pelas comunidades 
Bom Pastor, Mucuri, Santa Rita, 
encontrando-se no campo de 
Novo Horizonte, encerrando 
com ato público e missa. 

Serra: Dia 07/09, o Grito 
aconteceu pela primeira, com 
mais de 500 pessoas e 20 en-

tidades, que se concentraram 
no bairro Vila Nova de Colares 
e seguiram em caminhada até 
a Praça de Feu Rosa. Os ma-
nifestantes pintaram os rostos, 
levaram bandeiras e usaram 
balões coloridos e um boneco 
gigante do governador Renato 
Casagrande, vestido com rou-
pa de militar e com um spray 
de pimenta na mão. Exigiram o 
fim da exclusão social e da vio-
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lência na região.
O Grito aconteceu ainda na 

cidade de São Mateus e outras 
localidades.

MINAS GERAIS 
Belo Horizonte: Dia 07/09, 

a concentração do Grito foi na 
Praça da Rodoviária com o ato 
e mística, seguida de marcha 
pela Av. Afonso Pena. No tra-
jeto foram realizados diver-
sos Gritos (falta de moradia, 
a favor dos moradores de rua, 
população negra, mulheres 
marginalizadas) até a Sede da 
Prefeitura Municipal.  Durante o 
ato e caminhada houve coleta 
de votos para o Plebiscito Popu-
lar da Constituinte Exclusiva da 
Reforma Política e o abaixo-as-
sinado. Entre os depoimentos, 
Frei Moreira alertou: “Em Belo 
Horizonte, os moradores de rua 
e as mulheres marginalizadas 
precisam de atenção especial. 
Houve uma limpeza nas ruas 
da cidade em função da Copa 
do Mundo. Acredito que as ma-
nifestações do ano passado 
alertaram o povo, mas ainda 
não deram o empurrão neces-
sário para as mudanças reais.”    

Congonhas: A Arquidiocese 
de Mariana, através da dimen-
são sociopolítica, encaminhou 
uma carta de animação às co-
munidades, chamando para 
participarem do Grito.  No dia 
07/09, a concentração do Grito 
foi em frente à Matriz de Nos-
sa Senhora da Conceição, com 
acolhida, seguida de caminha-
da. Já no Santuário do Bom 
Jesus, as falas contemplaram 
eixos como participação e di-
reitos; meio-ambiente; mora-
dia popular; violência contra a 
mulher e extermínio da juven-
tude, sobretudo negra; além 
da motivação ao gesto cidadão 
e compromisso com a reforma 
do sistema político, através do 
Plebiscito constituinte. As ati-
vidades foram encerradas com 
missa. 

Ipatinga: Dia 07/09, a con-
centração do Grito foi em fren-
te à agência da Cemig, para 
lembrar o plebiscito popular de 
2013 sobre o alto preço da ener-

gia elétrica e este ano de 2014 
é sobre a constituinte: “Um ou-
tro sistema político é possível”. 
Ao longo do trajeto houve pa-
radas pelas ruas, lembrando as 
opressões que violam o direito 
do cidadão e os temas do Grito 
dos anos anteriores, para ficar 
clara a necessidade de estar 
sempre reivindicando direitos e 
gritar por justiça. Durante a ca-
minhada houve lanche e água 
para os participantes. O 20º 
Grito dos Excluídos foi encerra-
do no Parque Ipanema com a 
mística final feita pela Pastoral 
da Juventude.

Montes Claros: As ativida-
des do Pré-Grito foram intensas, 
desde reuniões de articulação, 
mobilizações das paróquias, de-
bates sobre o Plebiscito Cons-
tituinte e panfletagens convo-
cando a população a participar. 
Um dos temas que mobilizou a 
cidade diz respeito à realidade 
local, como a cobrança de uma 
taxa para recolhimento do lixo, 
que é muito alta. Além disso, 
também foram tratados os te-
mas da saúde, educação, o ex-
termínio de jovens, o comba-
te à intolerância religiosa, aos 
transgênicos e aos agrotóxicos 
e outras questões ambientais, 
já que na região é muito forte 
a mineração e o monocultivo de 
eucalipto. Em todas estas ati-
vidades houve partilha de ali-
mentos que eram trazidos pe-
los participantes. No dia 06/09, 
a concentração do Grito foi na 
Praça do Automóvel Clube, reu-
nindo centenas de pessoas, que 
seguiram em caminhada pelo 
desfile oficial da cidade, e que 
na avenida foram aplaudidas 
pelo público. Ao final, aconte-
ceu partilha de alimento na Pra-
ça, biscoitos, frutas que o povo 

levou para o Grito. 
Uberaba: Dia 07/09, a con-

centração do Grito foi na Praça 
Manoel Terra, praça da Igreja 
Santa Rita, com celebração que 
refez a memoria dos 20 anos 
do Grito, por meio de pirulitos 
e os cartazes de cada ano. Os 
participantes ocuparam a praça 
com muita animação e batuca-
da e realizaram a coleta de as-
sinaturas do Plebiscito.

O Grito aconteceu também 
em Bom Jesus do Amparo, 
Conselheiro Lafaiete, Corinto, 
Governador Valadares, Mariana 
e Região, Mercês, Passos, San-
ta Maria de Itabira, Uberlândia, 
Tarumirim e muitas outras ci-
dades.

RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro: No dia 

07/09, a concentração do Gri-
to foi na Rua Uruguaiana, es-
quina com a Presidente Vargas, 
com a participação de diversos 
movimentos sociais. Seguida 
de passeata que reuniu cerca 
de 700 pessoas, com destaque 
aos jovens, mulheres, idosos, 
pessoas com deficiências, que 
levaram suas bandeiras de luta 
por direitos à moradia, contra a 
criminalização dos movimentos 
sociais, pela desmilitarização 
da Polícia Militar, em defesa da 
saúde de qualidade, e pela re-
forma política. Durante a ma-
nifestação aconteceram diver-
sas atividades culturais, como 
teatro, dança e apresentações 
de grupos de funk. No local da 
concentração, a PM fez dois 
cordões de isolamento para re-
vistar as pessoas, mas depois 
liberou. Os policiais utilizaram 
spray de pimenta para afastar 
os participantes. Ao final, três 
manifestantes foram presos. 

Uberaba/MGCongonhas/MG Nunca houve um aparato poli-
cial em manifestações anterio-
res do Grito. 

O Grito aconteceu também 
em Campos de Goytacazes e 
outras comunidades, além das 
várias caravanas que participa-
ram do Grito e da 27ª Romaria 
dos Trabalhadores, em Apare-
cida-SP.

SÃO PAULO 
São Paulo: Na capital pau-

lista houve duas iniciativas do 
Grito. 

Na Praça da Sé. Dia 07/09, 
teve início com missa na Cate-
dral, onde Dom Milton, enfati-
zou: “Chega de violência e ex-
termínio de jovens pobres, que 
além de matar aumenta a popu-
lação de presos, como aconte-
ce nos últimos 20 anos. Aqui se 
quer privatização dos presídios, 
cujo negócio é prender, e se 
constrói mais presídios do que 
escolas”. Seguida de concen-
tração na Praça da Sé, reunin-
do indígenas, imigrantes, mo-
radores de rua, trabalhadores e 
juventude que denunciaram as 
desigualdades de oportunida-
des e gritaram por mais, saúde, 
educação, moradia, transporte 
e terra. Bem como o desvio de 
dinheiro nos megaeventos e 
criticaram a irresponsabilidade 
do governo do Estado sobre a 
gestão da água. Após o ato, os 
manifestantes foram em cami-
nhada até o Largo do Café, no 
centro da cidade.

Na Praça Osvaldo Cruz: 
Mais de 10 mil manifestantes 
se concentraram na Avenida 
Paulista, gritando contra a vio-
lência na periferia e a falta de 
água no Estado. Com faixas e 
bandeiras, exigiram reforma 
política e o fim do financiamen-
to público de campanha eleito-
ral e “padrão FIFA para direitos 
básicos da população de baixa 
renda. “Falta de água é des-
governo dos tucanos”, “Cons-
tituinte já”, seguiram até o 
Parque do Ibirapuera onde en-
cerraram a atividade. 

Aparecida: Dia 07/09, o 
Grito foi celebrado em conjun-
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to com a 27ª Romaria dos/as 
Trabalhadores/as, no Santuá-
rio de Nossa Senhora Apare-
cida, com início às 6 horas, 
em concentração no Porto de 
Itaguaçu, de onde os manifes-
tantes saíram em caminhada 
até a Basílica. No pátio, houve 
o encontro dos romeiros para 
o momento do Grito com ma-
nifestações dos movimentos 
sociais, apresentando suas 
bandeiras de reivindicações 
por saúde, educação, refor-
ma política e democracia.  No 
ato, utilizando-se de bonecos 
gigantes, os participantes fi-
zeram ecoar seus gritos e de-
núncias principalmente contra 
o extermínio dos jovens e pelo 
direito à água. O Movimento 
dos Moradores de Rua também 
se apresentaram, com bone-
cos, reivindicando políticas pú-
blicas para o povo de rua. Ao 
final, todos se juntaram numa 
grande ciranda. Neste dia, 
cerca de 150 mil pessoas esti-
veram no Santuário Nacional. 
As organizações aproveitaram 
este grande público para cole-
tar votos e assinaturas para o 
Plebiscito e o abaixo-assinado 
para a reforma política. As ati-
vidades foram encerradas com 
a celebração da 27ª Romaria 
do Trabalhador dentro do San-
tuário.

Araçatuba: Dia 07/09, a 
concentração e acolhida do 
Grito foram na Associação 
Cultural Afro-Brasileira e con-
tou com a presença de várias 
denominações religiosas, reu-
nindo agentes e lideranças 
que abriram um canal para 
que o Grito sufocado venha a 
público. Realizaram uma cele-
bração ecumênica para forta-
lecer o compromisso e saíram 
em caminhada pelas ruas com 
faixas, cartazes e falas, com 
muitas músicas. O encerra-
mento foi com um lanche co-
munitário.

Campinas: Dia 07/09, a 
concentração do Grito foi no 
Largo do Pará. De lá, os ma-
nifestantes seguiram em ca-
minhada com faixas, cartazes 
e muita alegria pela Avenida 
Francisco Glicério até o Largo 
da Catedral. Entre os gritos: 

“Abrigos para mulheres em 
situação de rua e gestantes”; 
“Com fé e união venceremos”; 
crianças e adolescentes carre-
gavam uma faixa com a inter-
rogação: “Esse é o Brasil que 
queremos?”, Outros gritos se 
fizeram ouvir: “Direitos hu-
manos, educação, saúde, mo-
radia, emprego, políticas pú-
blicas”; “Queremos justiça e 
trabalho, garantia de direitos, 
cooperativa, trabalho, habita-
ção, banheiros públicos”; “Ci-
dadão consciente não fica in-
diferente”. Durante o trajeto 
aconteceu a coleta de votos do 
Plebiscito Popular por uma Re-

forma Política. 
Guarulhos: De 01 a 07/09, 

houve a coleta de assinaturas 
do Plebiscito Constituinte. No 
dia 07/09, a concentração do 
Grito foi na Praça Getúlio Var-
gas, onde foi celebrada a mis-
sa presidida pelo bispo Dom 
Edmílson, que contou com a 
participação de um grande 

número de participantes 
vindos de movimentos e 
pastorais sociais católi-
cas. Após a missa acon-
teceu a manifestação do 
Grito dos/das Excluídos/
as, com significativa par-
ticipação de jovens.

Jacareí: Dia 06/09, a 
Pastoral da Juventude da 
Paróquia São José Operá-
rio promoveu a 1ª Vigília 
dos Excluídos na cidade 
com o tema “Ocupar ruas 
e praças por liberdade e 

direitos!”, na Praça dos Três 
Poderes.

Jundiaí: Dia 07/09, as ati-
vidades do Grito tiveram início 
com a celebração na Catedral 
Nossa Senhora do Desterro, 
onde Dom Vicente disse: “É 
necessário assumirmos o Gri-
to dos Excluídos como Igreja 
em saída, como propõe o Papa 
Francisco. Devemos reconhe-
cer que há dioceses e paró-
quias que não realizam o Grito 
dos Excluídos. É uma omissão, 
muitos estão surdos e não 
ouvem o grito dos que estão 
sendo vítimas de um Estado 

capitalista, de uma sociedade 
discriminatória. Queremos ser 
uma Igreja para e com os po-
bres”. Após a celebração o povo 
se reuniu na Praça Governador 
Pedro de Toledo, em frente a 
catedral, onde num momento 
de manifestação profética gri-
tou contra a omissão e falta 
de ação do Estado para com 
a saúde, educação, trabalho, 
moradia e outros direitos da 
população. No decorrer da ma-
nifestação houve muita dança, 
música, teatro e realizada a 
coleta de votos do plebiscito. 

Mogi das Cruzes: Dia 
06/09, o Grito foi em nível re-
gional do Alto Tietê e contou 
com a presença de sete das 
dez cidades que abrange. A 
concentração foi na Faculdade 
de Filosofia e Teologia Paulo VI, 
seguida de caminhada, com 
carro de som e palavras de 
ordem, até a Praça da Marisa, 
denunciando a violência, pro-
blemas na educação e na saú-
de, a compra de votos e a cor-
rupção política.  A celebração 
do Grito foi retomada após oito 
anos de paralisação. A meta é 
tentar realizar um comitê per-
manente do Grito envolvendo 
a região do Alto Tiete/Diocese 
de Mogi das Cruzes.

O Grito aconteceu em Ame-
ricana/Nova Odessa, Andradi-
na, Guararapes, Itupeva, Li-
meira, Piracicaba, Promissão, 
Salto, Santos, São José dos 
Campos, Taubaté e outras co-
munidades.

São Paulo/SP

Guarulhos/SP

Campinas/SP

Jundiaí/SP

Grito_Novembro_2014.indd   12 11/27/14   6:39 PM



Grito dos/as Excluídos/as 13Novembro/Dezembro de 2014

Ecos do sul
PARANÁ
Curitiba: No dia 07/09, 

concentração do Grito foi 
no Pátio da Paróquia Santo 
Antônio Maria Claret, reunindo 
participantes das comunidades 
da paróquia, igrejas, grupos 
organizados, entidades e movi-
mentos populares e sociais. 
A seguir saíram em passeata 
pelas ruas dos bairros, por di-
reitos e participação social, 
carregando faixas, cartazes, 
banners, com músicas, apre-
sentações, partilhas de alimen-
tos preparados pelas comuni-
dades e depoimentos. Houve 
várias paradas para refletir 
sobre a memória do Grito e as 
realidades do povo na região 
como: a falta de moradia, trá-
fico de pessoas, trabalho es-
cravo, acolhida aos migrantes, 
etc.“É para liberdade que Cristo 
nos libertou. Trafico de pessoas 
Denuncie Disque 100 ou 180”. 
A última parada aconteceu na 
Vila Pantanal, local onde vivem 
800 famílias que ainda lutam 
por direitos básicos como mo-
radia, saneamento básico, luz, 
água de qualidade, saúde, 
transporte digno e melhores 
condições de vida. Para encer-
rar houve benção ecumênica e 
uma grande ciranda. 

Foz de Iguaçu: Dia 07/09, 
o Grito foi realizado no bairro 
Cidade Nova, reunindo dezenas 
de manifestantes, com o tema 
ecumenismo na prática das lu-
tas e compromisso social. 

Paranavaí: O Grito aconte-
ceu em 06/09, no centro da ci-
dade, com a participação de to-
dos os movimentos, pastorais 
sociais e paróquias da diocese, 
realizaram uma caminhada pe-
las ruas centrais, encerrando 
em frente ao Pátio da Prefeitu-
ra, os manifestantes trouxeram 
muitos cartazes, faixas e sím-
bolos.

Celebrações e gritos ecoar-
am em outras comunidades do 
Estado. 

RIO GRANDE 
DO SUL
A atividade do Grito dos Ex-

cluídos no Rio Grande do Sul 
centrou esforços na realização 
do Plebiscito para uma Consti-
tuinte Exclusiva e Soberana do 

Sistema Político, onde foi dis-
ponibilizada 400 urnas para co-
leta de votos. 

Em Porto Alegre, o debate 
sobre a necessidade de uma 
reforma política foi organizado 
por movimentos sociais, pas-
torais e comunidades de base. 
Dia 07/09, a concentração do 

Grito dos Excluídos foi na Ig-
reja Pão dos Pobres, com cel-
ebração e coleta de votos do 
Plebiscito junto ao desfile ofi-
cial. 

O Grito também ecoou em 
outras comunidades.

SANTA CATARINA
Blumenau: Dia 05/09, a 

concentração do Grito foi na 
Rua John Kennedy, do tea-
tro Carlos Gomes, o bloco do 
Grito se somou ao desfile ofi-
cial da cidade, com a partici-
pação de entidades sindicais e 
movimentos sociais. Os mani-
festantes saíram em caminha-
da pelas ruas, protestando por 
melhores salários, empregos, 
direitos sociais, contra a falta 
de direitos e as condições so-
ciais de exclusão. Os cartazes 
diziam: “Democratizar os mei-
os de comunicação”, “Falta de 
segurança, creches, saúde”, 
“O povo pede segurança nos 
bairros”. Jovens com pano 
preto na boca seguravam car-
taz “Lutar não é crime, crime 
é a falta de direitos”. Á noite 
houve a celebração do Grito 
na Igreja Matriz Nossa Senho-
ra de Fátima, que contou com 
participação das lideranças lo-
cais.

Joinville: O Grito dos Ex-
cluídos aconteceu no dia 
07/09, com participação ativa 
dos professores vinculados ao 
Sindicato da Educação. Dentre 
os gritos: “Governador cum-
pra a Lei do Piso na carreia e 
1/3 de hora atividade!”, jovens 
carregavam faixas “Protestar 
não é crime”, enquanto cri-
anças distribuiam material do 
Grito para o público que assis-
tia o desfile oficial.

Laguna: Dia 07/09, o bloco 
do Grito participou do desfile 
oficial, a abertura foi na Praça 
República Juliana, seguindo 
pela Rua Gustavo Richard, da 
Praia. As escolas prepararam 
cartazes, fantasias e peque-

Curitiba/PR

Blumenau/SC
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Ecos do cENtro oEstE
DISTRITO
FEDERAL 
Brasília: O Grito teve 

dois momentos, um na 
Cidade Estrutural e outro 
no Distrito Federal.  Dia 
06/09, realizaram o “Can-
to dos Mártires”, ocupar-
am as ruas e praças, apre-
sentando o livro do jovem 
Fernando Borges, além da 
celebração Suburbano’s, 
com música, poesia, dan-
ça e literatura pelo direito 
à participação, inclusive 
política. No local houve co-
leta de votos do Plebiscito 
Constituinte. Dia 07/09, a 
concentração do Grito foi no 
Espaço Cultural, em frente ao 
Centro de Saúde, onde partici-
pantes de organizações sociais 
fizeram uma caminhada até a 
feira da Cidade Estrutural. Lá 
conversaram com as pessoas 
sobre a participação popular, 
direitos humanos e criminali-
zação dos movimentos sociais 
e realizaram a coleta de votos 
para o Plebiscito que teve boa 
aceitação popular.

GOIÁS
Goiânia: Dia 07/09, o Grito 

aconteceu na Praça Universi-
tária, animado por músicas ao 

Cuiabá/MT

longo das intervenções sobre 
o objetivo do Grito, com apre-
sentação cultural de teatro, 
em torno do tema “Política o 
quê?”.  Houve coleta de votos 
para o Plebiscito Popular para 
a Reforma Politica. No Estado, 
gritos ecoaram também em 
outras cidades. 

MATO GROSSO
Cuiabá: De 01 a 07/09, foi 

realizada a Semana da Cidada-
nia, começou com o Chá com 
pão na praça e Banca do Plebi-
scito, debates reflexões e mo-
bilização pela reforma política 
(votação plebiscito, coleta de 

assinaturas do abaixo-assina-
do). Dia 07/09, a concentração 
do Grito foi na Praça Cultural 
do CPAII, com muita músi-
ca e falas para trazer o grito 
dos jovens; da luta contra os 
transgênicos e agrotóxicos; 
por creches e educação infan-
til; a luta contra as agressões 
ao meio ambiente e a falta 
da coleta seletiva e impactos 
das mudanças climáticas; as 
mortes no campo e a falta de 
política para os migrantes; as 
ações do plebiscito para refor-
ma política. Após a atividade 
na Praça os manifestantes 
saíram em caminhada até o 
Santuário Divino Espírito San-

to onde houve a celebração do 
Grito, com momento especial 
para coleta de votos. O grito 
ecoou em outras comunidades. 

MATO GROSSO
DO SUL
Dourados: Desde o dia 

30/08, foram realizadas diver-
sas atividades, entrevistas ao 
vivo na Rádio, palestra sobre 
o Grito dos Excluídos e Plebi-
scito Popular da Reforma Políti-
ca, com a coleta de votos. Dia 
07/09, a concentração do Grito 
foi na Rua Melvin Jones, onde 
os participantes deixaram seu 
grito junto ao desfile oficial, 
com a participação dos profes-
sores da rede municipal que es-
tavam sem salários e em greve. 
No Estado o grito também re-
percutiu em outras cidades.

nas encenações e a população 
apresentou suas reivindi-
cações aos políticos presentes.

São Miguel do Oeste: No 
dia 07/09, o bloco do Grito 
participou da programação do 
desfile oficial da cidade, ocor-
rido na Rua Duque de Caxias 
até a Área Coberta, reunindo 
25 entidades, 31 unidades 
de ensino e 05 organizações 
militares. Os participantes do 
bloco do Grito denunciaram 
as injustiças e reivindicaram 
seus direitos, portando car-

tazes: “UFFS esta luta é de 
todos! Agora é nossa vez!”, 
“Educação para humanização 
e a pesquisa”. “Precisamos 
visto permanente do Brasil”; 
“Obrigado Brasil e SMO por 
nos acolher”, eram os gritos 
de imigrantes. “Gritamos por 
melhor organização das del-
egacias da mulher – MMTU”. 
Gritaram também os agricul-
tores rurais: “Produzir alimen-
tos saudáveis e cuidar da vida 
e da natureza”, com mulheres 
camponesas abanando penei-
ras com sementes. Enquanto 

uma mulher carregando a ma-
quete de uma casa reivindica-
va “Moradia já”. Tudo animado 
com muita música, dança, ca-
poeira, e a participação das 
pastorais de juventudes (PJR 
e PJMP) e movimentos sociais.

Tubarão: A concentração 
do Grito foi dia 07/09, na an-
tiga Rodoviária, de onde o 
Pelotão do Grito entrou no des-
file oficial da cidade, pela re-
construção da escola estadual 
básica Sagrado Coração de Je-
sus, com presença de alunos, 

pais, colaboradores, Jovens 
Amigos do Km 60 e ex-alunos, 
demonstrando a importância 
desse estabelecimento para a 
região. Ao longo da manifes-
tação gritaram: “Queremos 
nossa escola já!”; e portaram 
cartazes: “As comunidades 
São João, km 60, km 63, Guar-
da e Alto Pedrinhas querem a 
escola EB. Sagrado Coração de 
Jesus construída”; “Não à mu-
nicipalização da Educação”.

O Grito aconteceu também 
nas cidades de Chapecó e Gas-
par entre outras.

Dourados/MTs
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Em 2015 a Campanha da Fra-
ternidade propõe como reflexão a 
relação Igreja e Sociedade. A te-
mática proposta está sintonizada 
com as comemorações dos 50 anos 
do Concílio Vaticano II, com espe-
cial atenção a Constituição Pastoral 
Gaudium et Spes, que versa sobre 
a presença da Igreja no mundo. 

A temática “Relação Igreja e 
Sociedade” parte do pressuposto 
que a sociedade, organização dos 
seres humanos entre si para me-
lhor viverem, é mais ampla que 
a Igreja. Contudo, a missão da 

O curso “O Estado Financeiriza-
do” e o lançamento da revista “Ju-
bileu Sul Brasil – História, reflexões 
e resistência contra toda forma de 
dominação” marcaram o aniversá-
rio de 15 anos da Rede Jubileu Sul 
Brasil. As atividades aconteceram 
de 19 a 22 de novembro, em São 
Paulo, e reuniu representantes de 
diversas organizações.

O curso contou com a assesso-
ria de Miguel Borba de Sá, Francis-
co de Felippo, Martha Flores Reci-

Rede Jubileu Sul celebra 
15 anos de atuação

O Grito dos Excluídos Conti-
nental realizou sua 16ª Jornada 
de Mobilização Continental “Por 
Trabalho, Justiça e Vida”, que 
vem sendo realizada desde 1999. 
Esse ano, o Grito Continental teve 
a participação de 12 países, Ar-
gentina, Paraguai, Panamá, Costa 
Rica, Nicarágua, Honduras, Gua-
temala, Cuba, República Domini-
cana, Porto Rico e houve a partici-
pação do Brasil, com um evento 
em defesa dos direitos dos e das 
imigrantes, realizado na Praça 
Kantuta, na cidade de São Paulo, 
no dia 19/10. 

A pauta da jornada do Grito 
Continental refletiu a diversidade 
de lutas que tem lugar na Amé-
rica Latina e Caribe. Assim, na 
Guatemala a pauta esteve focada 
na luta indígena pela terra e pelo 
direito à moradia em setores ur-

16º Grito dos 
Excluídos/as 
Continental

banos; em Costa Rica, ganhou 
relevância a luta contra o mono-
cultivo do abacaxi, por seus im-
pactos socioambientais; no Pana-
má, a defesa dos rios e do direito 
indígena ao território voltaram à 
pauta; em Cuba, realizou-se jor-
nada de solidariedade com os 
cinco heróis presos nos Estados 
Unidos; na República Dominicana, 
o Grito teve ações em defesa dos 
sem teto, sem terra, sem papéis 
e desnacionalizados e contra a 
mega-mineração; em Porto Rico, 
houve uma oferenda floral ao mar 
em nome e em comemoração dos 
milhares de homens e mulheres 
traficados e escravizados no Cari-
be e na América Latina... 

O mais importante foi a mística 
com que cada país levou adiante 
a Jornada, mantendo viva a luta 
e o Grito pela construção de uma 
sociedade humana, justa, livre de 
qualquer forma de exclusão. O 
Grito dos Excluídos, que nasceu no 
Brasil, é hoje patrimônio da Amé-
rica Latina e do Caribe que luta e 
que não se rende na caminhada 
por Trabalho, Justiça e Vida.

Na semana de 01 a 07 de se-
tembro de 2014, junto às lutas do 
Grito dos Excluídos, ocorreu a co-
leta dos Votos do Plebiscito Popu-
lar por uma Constituinte Exclusiva 
e Soberana do Sistema Político.  
Foram quase oito milhões de vo-
tos, precisamente 7.754.436 de 
pessoas votaram no Plebiscito. 
Destas, 97,05% disseram querer 
uma reforma do sistema político, 
ao votarem “Sim” na questão que 
era: Você é a favor de uma Cons-
tituinte Exclusiva e Soberana do 
Sistema Político?

Esse plebiscito foi um amplo 
processo de formação, agitação 
e mobilização em todo o Brasil, 
contou com a participação de 
mais de 450 organizações so-
ciais, resultando na construção de 
mais de 2.000 Comitês Populares, 

na abertura de 40.000 urnas em 
todo o país. A consulta à popu-
lação, em setembro, foi mais um 
dos passos dados a este proces-
so. Agora o grande desafio à fren-
te é “ganhar as ruas”, acumular 
forças, seguir firmes pautando a 
Constituinte Exclusiva e Soberana 
e fazer uma ampla mobilização 
para garantir a realização do ple-
biscito constituinte oficial. 

Abaixo-assinado, por um 
projeto de lei de iniciativa popular, 
já coletou mais de 500 mil assina-
turas, mas a meta é chegar a 1,5 
milhão de assinaturas até março 
de 2015. Continuemos formando 
comitês, discutindo e coletando 
assinaturas. Informações no site

http://www.reformapolitica-
democratica.org.br/colete-assi-
naturas/

 Plebiscito por uma Constituinte
 Exclusiva, próximos passos 

LUTA PELA REFORMA POLÍTICA

Passadas as eleições, é urgente 
entender o seu recado, pois a ação 
política a ser feita agora é urgente 
e inadiável. O significado mais im-
portante das eleições presidenciais 
deste ano consiste na clara indi-
cação de um projeto de Brasil mais 
igualitário e menos excludente. 

Pelas urnas, o povo optou por 
continuar um processo político e 
econômico que a duras penas os 
últimos governos conseguiram im-
plementar, mesmo em meio a tan-
tas deficiências, que precisam ir 
sendo superadas. As eleições der-
am uma palavra: queremos contin-
uar com o processo de superação 
de um sistema político e de uma 
dinâmica econômica que historica-
mente sempre procuraram manter 
as gritantes desigualdades impos-
tas ao povo brasileiro. 

Este recado das urnas precisa 
ser tomado como referência indis-
pensável, seja para desautorizar as 
tentativas golpistas de quem ainda 
está inconformado com o veredito 
eleitoral, seja para implementá-lo 
politicamente. As urnas disseram 
que país o povo não quer. Supera-
do o clima de embates eleitorais, é 
urgente agora criarmos uma con-
vergência de propostas e de ações 

Recado 
das urnas

CF – 2015 “Igreja sociedade
 e Grito dos Excluídos”

Igreja se realiza em diálogo com 
a sociedade, pois esta é o lugar 
do anúncio do Reino de Deus.  A 
perspectiva da reflexão proposta 
pela Campanha da Fraternidade 
de 2015 remete para a presença 
da Igreja na sociedade, no sen-
tido do serviço, segundo o lema 
sugerido “Eu vim para servir” 
(Mc 10,45). O serviço aos pobres 
e excluídos é uma forma privile-
giada de seguirmos o Mestre de 
Nazaré. A realização do Grito dos 
Excluídos tem construído a me-
mória deste compromisso.

nos, Luis Fernando Novoa, Camila 
Moreno e Sandra Quintela. O con-
junto das contribuições ofereceu 
um panorama amplo sobre a res-
ponsabilidade do Estado e os vá-
rios processos de financeirização e 
endividamento que recaem de for-
ma perversa sobre as populações. 
A revista comemorativa conta com 
artigos e depoimentos que mos-
tram a trajetória de luta e atuação 
da Rede Jubileu Sul Brasil ao longo 
desses 15 anos.

que implementem a consolidação 
do lento processo de superação 
das desigualdades e da efetivação 
democrática da igualdade de opor-
tunidades.

Junto com este recado das ur-
nas, o contexto eleitoral deste ano 
coincidiu com a constatação da per-
versidade intrínseca do conluio en-
tre empresas e o processo eleitoral 
viciado, que instrumentaliza os in-
vestimentos econômicos para deles 
extrair recursos para fins eleitorais, 
cobrindo as falcatruas com ares de 
legalidade.

 É esta “lei eleitoral”, superada 
e perversa, que urge agora banir, 
através de uma ampla “reforma 
política”, que precisa ser enfrentada 
de imediato, para que não perca, 
de novo, o indispensável impulso 
político para a sua realização. Para 
que esta reforma política possa se 
efetivar, é necessária uma ampla 
ação da cidadania, para superar as 
resistências, e pressionar os po-
deres instituídos, para que todos 
colaborem para efetivar uma ampla 
reforma de todo o sistema político, 
cheio de vícios que nele foram se 
agarrando, até o ponto de, pratica-
mente, o inviabilizarem.  

Não se fará reforma política sem 
pressão popular. É necessário ocu-
par ruas e praças para exigir mais do 
que a reforma política, uma política 
de reformas, agrária, tributária...
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FIQUE POR DENTRO
   Para o Estado que queremos / Não há receita engessada

Mas uma construção que deve ser feita / De forma descentralizada
Dando voz e vez a todos / Sem deixar populações marginalizadas.

(Maria de Lurdes Lima/Montes Claros-MG)                                  

“ “

1)  ARTICULADORES/AS

Em nome da Secretaria e Coordenação Nacional do Grito 
dos/as Excluídos/as, agradecemos a todas e todos que acredi-
tam, animam e constroem o Grito nos cantos e no meio deste 
imenso país. Podemos dizer que, com 20 anos, o Grito já con-
tribuiu para uma mudança cultural na forma de comemorar a 
semana e o dia da pátria, mas ainda tem muito a contribuir. 
E com objetivo de colocar mais um tijolo na construção do 
projeto popular incentivamos a participar desde já da organi-
zação do 21º Grito dos/as Excluídos/as em 2015.

2)  GRITO DOS/AS EXCLUÍDOS

Companheirada, olhando 
para frente já vemos 2015 che-
gando, por isso começamos a 
pensar na construção do 21º 
Grito. Neste processo, temos 
a primeira reunião da Coorde-
nação Nacional, no dia 27/02 
de 2015, na qual, como já 
sabemos, serão definidos lema, 

eixos e objetivos do Grito. En-
tão, solicitamos que vocês dis-
cutam e façam sugestões e en-
viem para Secretaria Nacional 
até 20/02/2015, sugestões 
e propostas, sempre levando 
em conta a CF, a conjuntura,  
as lutas sociais e a simbologia 
da data, 07 de Setembro.





4) VAMOS PENSAR

“Hoje, vivemos em imensas cidades 
que se mostram modernas, orgulhosas 
e até vaidosas. Cidades que oferecem 
inúmeros prazeres e bem-estar para 
uma minoria feliz... mas se nega o teto 
a milhares de vizinhos e irmãos nossos, 

inclusive crianças, e eles são chamados, 
elegantemente, de “pessoas em situ-
ação de rua”. É curioso como no mundo 
das injustiças abundam os eufemismos. 
Não se dizem as palavras com a con-
tundência, e busca-se a realidade no 
eufemismo. Uma pessoa segregada, 
uma pessoa apartada, uma pessoa que 

está sofrendo a miséria, a fome, é uma 
pessoa em situação de rua: palavra 
elegante, não? Vocês busquem sempre, 
talvez me equivoque em algum, mas, 
em geral, por trás de um eufemismo 
há um crime.” (Papa Francisco, no en-
contro com os movimentos populares 
out/2014).

5) VOCÊ SABIA?

- Segundo a Fundação 
Internacional Walk Free, no 
Brasil, ainda hoje, há cerca 
de 220 mil pessoas tra-
balhando como escravos. 
Segundo Diana Maggiore, 
representante da fundação, 
em 2013, pela primeira 
vez, o número de pessoas 
resgatadas no setor urbano 
foi maior que do setor rural, 
no País. Isso motivado pe-
los eventos esportivos Copa 
do Mundo e Olimpíadas. 
Os dados são do relatório 
2014, lançado em 18/11, 
e na versão em Português, 
em 01/12, no RJ. De acordo 
com o estudo, há no mundo 
35,8 milhões de pessoas 
em situação de escravidão.

- Transposição?!?!

Dia 23 de outubro de 2014 
foi um dia de luto e de luta do 
Rio São Francisco e seu povo. 
Nesta data, segundo o diretor 
nacional da Serra da Canas-
tra, secou a nascente históri-
ca do Rio São Francisco.

6) BOAS FESTAS

O Ano de 2014 já está 
chegando ao fim. Neste 
tempo que ainda resta de-
sejamos a todas e todos 
um Feliz Natal e um 2015 
com 365 dias de muita 
saúde, alegrias, lutas e 
esperanças. Juntos vamos 
criar e possibilitar espaços 
para ecoarem os Gritos do 
dia a dia e, assim, cons-
truirmos o 21º Grito.

6

“A mãe Terra pode 
satisfazer a necessidade 
de todas as pessoas, mas 
é incapaz de saciar a 
ganância de um único ser 
humano.” 

(Dom Helder Câmara)

7-  ATENÇÃO

A Secretaria Nacional 
do Grito dos/as Excluídos/
as estará fechada de 1º a 
26/01/2015. 

 3)  ENCONTRO DE ARTICULADORES

Aos companheiros/as que animam e constroem o Grito pelo 
Brasil a dentro, comunicamos que já temos a data para o 17º 
Encontro Nacional de Articuladores/as.

O encontro será nos dias 24 a 26 de abril de 2015, em 
São Paulo, é bom abrir as agendas, reservar a data e pensar o 
nome de uma pessoa para participar e enriquecer o encontro, 
trazendo os Ecos, o cheiro e o sabor do Grito da sua região.
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