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“Vida em primeiro lugar, Pela vida grita a Terra. Por direitos, todos nós”

Pela vida grita a TERRA...
Por direitos, todos nós!

,

A contradição se faz cada vez mais evi-
dente: de um lado, a compulsão do 
crescimento e do consumo; de  ou-

tro, profundas diferenças socioeconômi-
cas. A carta encíclica Populorum Progres-
sio de Paulo VI, em 1971, já nos apontava 
esse desequilíbrio insustentável: progresso 
tecnológico sem desenvol-
vimento integral. Esse é o 
legado do projeto da civi-
lização humana, especial-
mente a partir da Revolução 
Industrial.

 O crescimento matemá-
tico, calculista e compulsi-
vo devasta, agride e polui a 
Terra e os recursos naturais. 
O planeta, golpeado, hoje 
grita por todas suas feridas.  
Crescimento que concentra 
renda e riqueza, por uma 
parte e, por outra, provoca 
exclusão social e refugiados 
climáticos.

 Semelhante cenário vem 
marcado por crises agudas: 
umas relacionadas ao em-
pobrecimento dos ecossis-
temas e aos riscos crescen-
tes para as diversas formas 
de vida; outras relacionadas 
à vida e aos direitos do ser 
humano.

Na medida em que se ex-
termina uma espécie de vida, 
a própria existência humana 
diminui de qualidade.

É isso que explica o lema 
do 17º Grito dos Excluídos, 
Pela vida grita a Terra... 
Por direitos, todos nós! Isso 
significa que, na Semana da 

Pátria deste ano de 2011, as lutas, festas 
e mobilizações do 7 de setembro se reves-
tem, simultaneamente, de um caráter na-
cional e global. Aqui não bastam as refor-
mas, nem as políticas compensatórias, é 
necessário pensar em verdadeiras políticas 
públicas de inclusão.

Nessa crise ou transição de paradigma 
civilizatório, o grande desafio é passar de 
um modelo de exploração, que visa tirar 
o máximo de lucro da natureza e da força 
humana, a um novo modelo de cuidado, 
preservação e cultivo da vida, que prima 
pela convivência justa, solidária e fraterna, 

em relações de convivência 
com as demais formas de 
existência, permitindo que 
a Terra se converta numa 
fonte perene de vida.

Nesta perspectiva, se 
entrelaçam as visões local 
e global. Em nível local, 
prevalece a necessidade de 
apoiar e fortalecer todas as 
iniciativas populares que 
buscam reciclar e reorga-
nizar a relação dos seres 
humanos com a biodiversi-
dade do Planeta. Em nível 
global, somos convidados 
a uma rede de solidarieda-
de, onde os direitos básicos 
dos seres humanos se com-
plementam com políticas 
amplas e abrangentes de 
preservação e respeito ao 
meio ambiente, priorizan-
do o desenvolvimento sus-
tentável.

A consciência da cidada-
nia ganha dois aspectos in-
separáveis: a soberania na-
cional, nas comemorações 
do Dia da Independência, 
não pode esquecer que so-
mos antes de tudo cidadãos 
do planeta Terra.

 A Coordenação

Grito Março 2011 (4).indd   1 23/3/2011   18:29:19



Março de 2011Grito dos/as Excluídos/as2

“Pela vida grita a Terra...
Objetivo Geral

Anunciar, em diferentes espaços e manifestações 
populares, sinais de esperança com a perspectiva 
de transformação através da unidade, organização 
e das lutas populares. Denunciar todas as formas 
de injustiça, promovidas pelo sistema capitalista, 
implantado em nosso país, que causa a destruição e 
a precarização da vida do povo e do planeta.

Objetivos Específicos

ProjeTo SuSTenTáVel 

Um projeto que priorize a defesa da vida para todos, 
não baseado no consumo desenfreado e irresponsável, mas 
em uma vida digna, no qual a classe trabalhadora deve ser 
protagonista. Lutar contra a desigualdade, seja ela fruto 
das classes dominantes, da questão de gênero, étnica ra-
cial, de orientação sexual ou do lugar onde moramos.

Além de exercer a democracia votando, temos como 
direito participar das decisões econômicas, políticas sobre 
o que fazer dos bens e recursos naturais do nosso país, 
avançando na  construção do projeto popular para o Bra-
sil. O modelo de desenvolvimento hoje implantado em 
nosso país não resolve os verdadeiros problemas enfren-
tados pelo povo. Nosso desafio é construir um projeto que 
responda as verdadeiras necessidades e direitos do povo. 
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te Setor Pastoral Social/CNBB 
SE/SUL, Quadra 801 - Conj B
70401-900 - Brasília - DF
Fone: (0xx61) 2103 83 23 
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cional da Reforma Agrária e Justiça no Campo

Endereço da Secretaria do Grito dos Excluídos
Rua Caiambé, 126 - Ipiranga
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Tel/Fax - (0xx11) 2272 06 27
Correio Eletrônico: gritonacional@ig.com.br  
www.gritodosexcluidos.org
Tiragem: 50 mil exemplares

Colaboração 
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dista de Sao Paulo - Diretora da FAJORP: Paulo Tarsitano. 
Coordenação de Jornalismo: Rodolfo Carlos Martino. 
Edição: Margarete Vieira (Mtb 16.707).
 Diagramação:  José Reis Filho(12.357). 

onde eSTão oS noSSoS direiToS?

A luta pela garantia, ampliação e universalização 
dos direitos continua! Principalmente, no início deste 
novo governo, quando a legitimidade, emanada das 
urnas, propicia reformas. Os setores conservadores do 
Congresso e também fora dele, continuam entendendo 
direitos sociais como gasto e não investimento. Temos 
que estar atentos e mobilizados para impedir retro-
cessos constitucionais. Nesse sentido, defendemos o 
atendimento necessário e suficiente dos direitos so-
ciais básicos garantidos na Constituição Federal (artigos 
194 e 195); manutenção das fontes de financiamento 
exclusivas da Seguridade Social (Previdência, Saúde e 
Assistência Social); progressividade na Tributação, prio-
rizando a distribuição de renda; a instituição do Fundo 
Nacional da Seguridade Social, com recursos exclusivos 
para atender as necessidades das gerações futuras e a 
inclusão dos mais de 33 milhões de brasileiros que estão 
fora do sistema de Seguridade Social. 

SoberAniA nACionAl e inTernACionAl

A soberania nacional e internacional acontece quan-
do o direito pela autodeterminação de um povo é res-
peitado. Não teremos soberania enquanto ficarmos sub-
missos ao capital financeiro nacional e internacional.

Construímos soberania quando participamos nas de-
cisões municipais, estaduais,  nacional. Por isto hoje 
lutamos: pela soberania energética,  onde o povo tenha 
o acesso justo e direito à energia, pela soberania ali-
mentar compreendendo a produção de alimentos sau-
dáveis: pelo  limite da propriedade da terra – urbana e 
rural; reforma agrária e urbana e para que as riquezas 
do solo e subsolo, minérios, água, petróleo estejam a 
serviço das necessidades do povo. Soberania é não pa-
gar juros e sobre juros da dívida pública, que já atinge 
a cifra de 2 trilhões de reais.  Por isso é preciso apoiar a 
Campanha que tem como lema: “A Dívida Não Acabou! 
Você paga por ela! Auditoria Já!

MíSTiCA, eSPerAnçA e uToPiAS 

A esperança se alimenta na força e na organização e 
conquistas dos/as excluídos/as. Com o povo organizado 
constroem-se saídas para uma vida digna para todos/as 
e para uma integração livre e soberana de toda a huma-
nidade. É a mística, a esperança e a utopia que anima e 
nos impulsiona para continuar lutando, mesmo quando as 
vitórias sejam pequenas. A memória histórica dos/as lu-
tadores/as do povo, seus costumes e culturas  nos motiva 
a continuar unidos para abrir sempre novos caminhos.

  
inTegrAção dAS luTAS 

Acreditamos poder dar passos concretos para uma 
integração entre os povos, baseada na solidariedade e 
não na exploração de uma nação sobre a outra. 

A integração que queremos construir é dos povos 
para os povos: respeitando a cultura, a economia e a 

Eixos

política, ou seja, respeitando a autodeterminação de 
cada nação, de forma livre e soberana. Para a Améri-
ca Latina e Caribe já existem propostas em andamento 
como: Unasul, Mercosul e ALBA (Alternativa Bolivariana 
para a América), entre outras.

No atual modelo de integração, as mercadorias têm 
livre circulação, ao contrário das pessoas. A integração 
dos povos, para a qual lutamos, está baseada nos direi-
tos dos povos e não no mercado e nas armas. É preciso 
dizer não ao avanço da militarização e exigir a retirada 
de todas as bases militares de nosso continente.

CidAdAniA uniVerSAl

Pelo simples fato de ser pessoa humana, cada um de nós 
tem direito a ter direitos, onde quer que se encontre.

A Cidadania Universal compreende pleno acesso aos 
direitos humanos e políticos, garantidos pelas leis in-
ternacionais e nacionais. É imprescindível que todos os 
governos assinem, ratifiquem e ponham em prática a 
Convenção Internacional da ONU sobre os direitos dos 
Trabalhadores Migrantes e de suas famílias. Não à cri-
minalização das pessoas migrantes; anistia geral, para 
que todos tenham asseguradas as mesmas condições 
de acesso a uma vida digna. Condenamos os “Muros da 
Vergonha”, que a União européia e os Estados unidos 
erguem impedindo a circulação de pessoas.

 
CoMuniCAção PoPulAr 

Diz o artigo 19, da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos:  

  “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e 
expressão; este direito inclui a liberdade de, sem inter-
ferência, ter opiniões e de procurar, receber e trans-
mitir informações e idéias por quaisquer meios e inde-
pendentemente de fronteiras.” A comunicação popular 
possui grande potencial transformador e democratizan-
te que precisa ser exercido pelos movimentos sociais. 
Precisamos lutar pela descentralização e pelo controle 
dos meios de comunicação social, exigit que cumpram 
sua função social e estimular a criação e o uso de ins-
trumentos de comunicação alternativos. 

  Acreditamos que a Comunicação Popular é um im-
portante instrumento de articulação e mobilização das 
forças populares, na denúncia e na promoção do debate, 
bem como na construção de um projeto popular para o 
Brasil. Além disso, a comunicação popular deve permitir 
a mediação entre os movimentos populares e os meios 
de comunicação de massa, na Luta pela Democratização 
da Comunicação. 

deFeSA e ProMoção dA juVenTude

    A juventude brasileira é uma das parcelas mais afe-
tadas pelo modelo econômico nas últimas décadas.  As 
conseqüências da exclusão social e das desigualdades 
econômicas atingem diretamente as esperanças e ex-
pectativas de novos caminhos para nossos jovens. 
     Em fevereiro/2010, foi divulgado o índice de Homicí-

4Defender a vida humana em todas as suas dimensões, 
debater e construir alternativas que fortaleçam, mobi-
lizem e organizem os/as excluídos/as na luta em defesa 
e na construção de uma sociedade que atenda os an-
seios populares;
4Lutar em defesa das riquezas naturais (água, terra, 
minérios, sementes...) do nosso planeta, denunciar o 
atual modelo de desenvolvimento e crescimento econô-
mico que explora e destrói toda forma de vida;
4Proporcionar alternativas de manifestação popular que 
tragam esperança e perspectiva de vida para o povo.
4Mostrar que as crises, geradas pelo sistema capita-
lista, retiram direitos dos/as trabalhadores/as, aumen-
tam o trabalho precário e o desemprego;
4Fortalecer as lutas dos povos em busca da soberania 
dos países e apoiar as formas de luta popular em favor 
da transformação;
4Promover debates sobre  novas relações (gênero, 
raça, etnia, valores...) que respeitem e construam a 
igualdade de direitos e a valorização das diferenças;
4Construir espaços de unidade dos movimentos do 
campo e da cidade, promovendo a importância de cada 
um dentro da organização e da luta popular;
4Ir às ruas e praças para construir um projeto popular, 
como alternativa ao modelo atual.
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...Por direitos, todos nós”
dios na Adolescência (IHA), que revela o risco de morta-
lidade por assassinato entre jovens brasileiros, de 2006 
a 2012, estima que cerca de 33,5 mil jovens/adolescen-
tes com pelo menos 12 anos serão vítimas de homicídio 
antes de completarem 19 anos. Dados coletados em 267 
municípios com mais de 100 mil habitantes, a média é 
de 2,03 assassinatos para cada grupo de mil. 
       A pesquisa revela ainda que a probabilidade de um 
jovem negro morrer assassinado é 2,6 vezes maior em 
relação a um branco.  Um Brasil de participação popular 
precisa reconhecer o jovem, o adolescente e a criança 
como sujeitos de direitos e garantir sua participação 
efetiva na sociedade através de planos, programas, ca-
pacitações e políticas públicas que contribuam com o 
seu desenvolvimento pessoal e social, garantindo a me-
lhoria de sua qualidade de vida.  
       Basta de violência e estermínio de jovens.

gArAnTir TodAS AS ForMAS de VidA do PlAneTA

     O atual modelo de crescimento econômico gerou 
enormes desequilíbrios: por um lado, nunca houve tan-
ta riqueza e fartura no mundo, por outro, aumentou a 
miséria, a degradação ambiental e a poluição. É preciso 
garantir a vida no presente, sem comprometer as neces-
sidades das futuras gerações. 

Defendemos o desenvolvimento sustentável, entendido 
como a satisfação das necessidades básicas da população 
(educação, alimentação, saúde, moradia, lazer, etc.); a 
solidariedade para com as gerações futuras (preservar o 
ambiente de modo que elas tenham chance de viver); 
a participação da população envolvida (todos devem se 
conscientizar da necessidade de conservar o ambiente); a 
preservação dos recursos naturais; a implantação de um 
sistema social que garanta emprego, segurança social e 
respeito a todas as culturas e a efetivação dos programas 
educativos.

4 Onde não há uma equipe organizadora/animadora, en-
tão contribuia para sua criação;
4 Favorecer e garantir o protagonismo dos/as Excluídos/
as na organização, divulgação e realização do Grito;
4 Reunir as Pastorais, Igrejas, Movimentos Sociais e de-
mais entidades afins para organizar uma equipe que anime 
os Gritos, nas dioceses, cidades, regiões;
4Trabalhar, conjuntamente, a organização do Grito dos/
as Excluídos/as com a Assembléia Popular – Mutirão por um 
Novo Brasil, Consulta Popular e campanhas contra Privati-
zações, Militarização, Dívida Pública e os TLC´s; 
4 Incentivar a criatividade para o debate sobre o lema 
do Grito e Campanha da Fraternidade, promover concursos 
de redação, gincanas, exposição de fotos, programas de 
rádio, festivais de música, teatro, poesia, danças, feiras 
dos/as excluídos/as;
4 Para a participação efetiva dos excluídos, as manifesta-
ções do Grito devem priorizar a simbologia, a criatividade 
e a mística. 
4As imagens falam mais que textos e discursos. A lingua-
gem simbólica deve ser priorizada a linguagem escrita e 
discursiva.
4 Para o momento do Grito, uma sugestão  para aque-
les que farão o evento à noite: acender tochas, danças ao 
redor do fogo; vigílias; símbolo da luz da tocha - “pobres 
buscam caminho, vamos iluminar os direitos”.

SugeSTÕeS de CoMo orgAniZAr o griTo:  

Modelo atual 
 (Projeto Capitalista)

Modelo que queremos 
(Projeto Popular)

•Concentração da riqueza, dos meios de
 produção; 

•Distribuição da riqueza produzida pela sociedade, propriedade cole-
tiva dos meios de produção, terra para quem trabalha nela; 

•Comunicação de massa a serviço do 
grande capital; 

 • Comunicação popular e de massa a serviço da sociedade; demo-
cratização da comunicação;

•Economia baseada na produção para a exportação, nas altas taxas 
de juros, no pagamento da dívida pública (externa e interna), salva-
mento aos bancos e dependente do sistema financeiro internacional;

•Produção de alimentos que fomente a economia camponesa, taxas 
de juros que permitam o acesso ao crédito pelos pequenos, produtores 
rurais e urbanos, auditoria da dívida pública (externa e interna)..

•Uso do orçamento público para pagamento de juros, amortizações 
e produzir superávit; 

•Uso do orçamento público para investir nos direitos (saúde, educa-
ção, reforma agrária, transporte, moradia,...) 

•Crises econômicas que afetam aos trabalhadores/as gerando de-
semprego e redução dos direitos trabalhistas e sociais; 

•Política econômica que garanta vida digna, distribuição de renda, 
geração de emprego e direitos sociais para todas as pessoas. Nova 
cultura do trabalho como fonte de promoção da vida e realização da 
pessoa humana; 

•Concentração da terra e fomento do latifúndio, monocultivo e 
agronegócio; 

•Reforma agrária com incentivo a agricultura familiar e camponesa e 
a regularização fundiária das comunidades tradicionais, garantindo 
a soberania alimentar para o país;

•Crescimento que agride todas as formas de vida, depredação da 
natureza com graves conseqüências como deslocamento de comu-
nidades urbanas e campesinas e indígenas, o aquecimento global 
e privatização dos recursos naturais, por parte das grandes corpo-
rações transnacionais; 

• Respeito à vida, à biodiversidade, assim como uso responsável das 
riquezas naturais, que não atente contra a vida; 
• Respeito às comunidades tradicionais. Mais que crescer o Brasil 
precisa se desenvolver.

•Sistema político anti-democrático e autoritário, mau uso dos recur-
sos públicos, corrupção e impunidade; 

•Reforma política que garanta espaços de participação do povo nas 
decisões políticas sobre o destino da nação, uso dos recursos pú-
blicos para o bem-estar da população, penalização aos corruptos e 
aos corruptores; 

•Limitado e precário acesso aos direitos básicos como educação, saúde, 
moradia, cultura e alimentação; 

• Políticas públicas que atendam de fato as necessidades do povo; 

•Trabalho escravo, exploração infantil e tráfico de seres humanos 
(especialmente de mulheres); 

• Erradicação do trabalho escravo, crianças nas escolas, erradicação 
do tráfico de pessoas e atenção prioritária às vítimas do mesmo; 

•Violência contra as mulheres e exploração do trabalho feminino; •Erradicação da violência contra as mulheres e novas relações de 
gênero e raciais;

•Privatizações e tratados de livre comércio; • Nacionalização das riquezas estratégicas da nação e comércio justo;

•Fechamento das fronteiras para os migrantes e super exploração 
da sua força de trabalho;

• Livre trânsito das pessoas, com pleno respeito aos seus direitos, 
Cidadania Universal;

•Criminalização da pobreza e dos movimentos sociais; •Superação da pobreza e da exclusão social, liberdade e pleno res-
peito às lutas dos movimentos sociais que demandam justiça para 
todos e todas; 

•Cidades caóticas, mal planificadas, com milhares de moradores em 
situação de rua, sem espaços para o lazer mais sim para os carros 
e caminhões que poluem o ar, transporte público caótico e insufi-
ciente.

•Reforma urbana que reorganize o espaço urbano, que garanta moradia 
aos milhares de pessoas que a necessitam, que de prioridade as atividades 
humanas criativas e não as lucrativas. Espaço para o lazer, sistema de trans-
porte coletivo eficiente e com energia limpa. 

•Violência e extermínio de nossos jovens  •Chega de violência e extermínio de jovens.
•Dignidade e perspectivas de um futuro para os jovens e adoles-
centes. 
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FIQUE POR DENTRO
“A pobreza e a desigualdade são produtos deste modo civilizatório do capitalismo”. 

(Milton Santos)

A) - SAlário MíniMo

 Hoje, o salário mínimo tem metade do 
poder de compra da data em que foi criado, 
em 1940. Para ter igual poder deveria ser de 
R$ 1.202,80.

 Segundo o DIEESE (Departamento Intersin-
dical de Estudos e Estatística Sócio Econômi-
cos) e de acordo com a Constituição Federal, 
artigo 7, inciso 4, dos Direitos Sociais, o Salá-
rio Mínimo unificado nacionalmente para uma 
família de quatro (4) pessoas: dois (2) adultos 
e duas (2) crianças - que atenda as necessi-
dades de moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social - deve ser de R$ 2.149,76.

O salário mínimo aprovado de R$ 545,00 
é vergonhoso. E causa mais indignação ainda 
porque ao mesmo tempo os parlamentares 
aprovaram um aumento em seus vencimentos 
em mais de 60%.

b) - deSiguAldAdeS:

Dos 15 países com mais diferenças sociais 
do planeta, 10 estão na América Latina e 
Caribe. O Brasil é o 7º País mais desigual do 
mundo, ficando atrás do Paraguai, Chile, 
Panamá, Guatemala, Honduras, Colômbia, 
Equador e Uganda. Está na frente da Bolívia, 
Camarões, Madagascar, Haiti, Tailândia e 
África do Sul. 

    No curso do ano de 2000 a população urba-
na com 81,25% = R$ 107.431.225;
No ano de 2010 a população urbana com 
84,25% = R$ 160.879.708

C) - díVidA PÚbliCA

    Em 2010 o Brasil gastou com juros e amor-
tizações para dívida pública (interna/ex-
terna) 44,93% do orçamento geral da união, 
sendo que poderiam ser construídas milhares 
de escolas, creches, hospitais, universidades 
e moradias. A Dívida pública Federal hoje 
(interna/externa) passa dos R$ 2 trilhões, 
portanto, continua sendo um problema. Nós, 
o povo, somos os verdadeiros credores. Audi-
toria pública já.

d) - VoCÊ SAbiA! 

4 1 vereador no município de São Paulo, cus-
ta aos cofres públicos mais de R$ 114.000,00 
por mês:
4 salário de 1 vereador em São Paulo    
= R$ 15.031,00

 
Por que o 7 de SeTeMbro

Desde 1995, o Grito dos Excluídos rea-
liza-se no dia 7 de setembro. É o dia da 
comemoração da independência do Brasil, 
refletir sobre a soberania nacional, que é o 
eixo central das mobilizações do Grito; O 
Grito se propõe a superar um patriotismo 
passivo em vista de uma cidadania ativa e 
de participação, colaborando na constru-
ção de uma nova sociedade, justa, solidá-
ria, plural e fraterna.

O Dia da Pátria, além de um dia de fes-
ta e celebração, vai se tornando também 
em um dia de consciência política de luta 
por uma nova ordem nacional e mundial. É 
um dia de sair às ruas, comemorar, refletir, 
reivindicar e lutar.

O Grito é um processo, que compreende 
um tempo de preparação e pré-mobiliza-
ção, seguido de compromissos concretos 
que dão continuidade às atividades. 

Lemas

 1995 -  “A Vida em primeiro lugar” 
1996 - “Trabalho e Terra para viver”. 
1997 - “Queremos justiça e dignidade” 
1998 - “Aqui é o meu país” 
1999 - “Brasil: um filho teu não foge à luta”.
2000 - “Progresso e Vida Pátria sem Dívida$” 
2001 – “Por amor a essa Pátria Brasil” 
2002 – “Soberania não se negocia” 
2003 - “Tirem as mãos... o Brasil é nosso chão”
2004 - “BRASIL: Mudança pra valer, o povo faz acontecer”
2005 – “Brasil em nossas mãos a mudança”
2006– “Brasil: na força da indignação, sementes de 
             transformação”.   
2007 -  “Isto não Vale: Queremos Participação no 
             Destino da Nação”
2008 - “Vida em primeiro lugar Direitos e Participação Popular” 
2009 – “Vida em primeiro lugar: A força da transformação 
está na organização popular”
2010 – “Vida em primeiro lugar: “Onde estão nossos 
           Direitos? Vamos às ruas para construir o projeto popular”.
2011 – “Pela vida grita a TERRA... Por direitos, todos nós!”

4 custo para 18 assessores     
= R$ 84.000,00
4 custo para combustível, telefone, gráfica, 
correio = R$ 15.300,00
       As prestações de contas de 2010 apon-
tam que excluindo salários, os maiores gastos 
foram de divulgação, com impressão de bole-
tins e jornais.
   
41 deputado federal custa, por mês,
 R$ 114.400,00 aos cofres públicos. Eles ainda 
tem 13º 14 15 salários.

Fonte: Folha de São Paulo, 11/02/2011

e) - jornAl brASil de FATo: uMA ViSão 
PoPulAr do brASil e do Mundo

Leia, assine e divulgue esta idéia. Vamos 
ampliar o número de leitores e assinan-
tes, ajudar a manter e melhorar esta 

importante ferramenta para a construção 
do projeto popular de Brasil.

Para assinar ligue: (11) 2131-0800 ou assi-
naturas@brasildefato.com.br

F - MATeriAl diVulgAção

Jornal Tablóide                          – R$ 0,09
Cartaz                                       – R$ 0,25
Camisetas                                – R$ 10,00
DVD do 16º Grito                      – R$ 20,00  
Livro do Grito 10 anos               – R$ 10,00

Os pedidos devem ser feitos diretamente 
na Secretaria Nacional
Rua Caiambé, 126, Ipiranga, SP, CEP: 
04264-060
Fone/Fax: 11-2272-0627
Correio eletrônico: gritonacional@ig.com.
br ou gritonacional@terra.com.br
Sitio internet: www.gritodosexcluidos.org 
skpe: gritonacional

HiSTóriCo do griTo:

     A proposta do Grito dos Excluídos surgiu no 
Brasil no ano de 1994 e o 1º Grito dos Excluí-
dos foi realizado em setembro de 1995, com o 
objetivo de aprofundar o tema da Campanha 
da Fraternidade do mesmo ano, que era “A 

Fraternidade e os Excluídos”, e responder aos 
desafios levantados na 2ª Semana Social Bra-
sileira, cujo tema era “Brasil, alternativas e 
protagonistas”. Em 1999 o Grito rompeu fron-
teiras e estendeu-se para as Américas.
  O Grito dos Excluídos é uma manifestação 
popular carregada de simbolismo, é um espa-
ço de animação e profecia, sempre aberto e 
plural de pessoas, grupos, entidades, igrejas 
e movimentos sociais comprometidos com as 
causas dos excluídos. As manifestações são 
múltiplas e variadas, de acordo com a criati-
vidade dos envolvidos: caminhadas, desfiles, 
celebrações especiais, romarias, atos públi-
cos, procissão, pré-Gritos, cursos, seminá-
rios, palestras.
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