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Ecos do NortE

As narrativas históricas, es-
critas e ensinadas nas escolas, 
revelam em geral o ponto de 
vista dos opressores. Quem 
detém a riqueza, o poder e 
o saber, detém igualmente a 
palavra, o sistema educacio-
nal e os meios de comunica-
ção de massa. Numa palavra, 
a história de um país costuma 
ser a história de suas classes 
dominantes. São estas que 
dominam e muitas vezes ma-
nipulam os acontecimentos do 
passado. Aqui as lembranças 
e experiências libertadoras 
tendem a ser aprisionadas, da 
mesma forma que a abertura 
a um futuro renovado.

É o que lembra o antropó-
logo francês, Marc Augé, em 
seu estudo sobre “a negação 
do futuro”. Segundo ele, os 
impérios costumam abolir o 

passado e o porvir, impondo 
um tempo em que a memória 
e a profecia são esquecidas: 
se cristalizam ou se fossilizam. 
O museu dá lugar à história 
viva. É a tirania do presente, 
hoje fortemente marcada pelo 
predomínio da economia de 
mercado. Todo império tenta 
abolir a história e perpetuar-
se num eterno domínio.

Nos subterrâneos dessa 
visão oficial, entretanto, de-
senvolve-se outra versão dos 
fatos históricos. Ou seja, além 
da linguagem verbalizada e 
manipulada, toda sociedade 
cria e recria outras formas de 
linguagens. Estas nascem do 
chão, originam-se nos porões 
da sociedade, desenvolvem-se 
à margem. Neste caso, preva-
lecem  os gestos, a poesia de 
rua, a narrativa oral, a sátira, 

o humor, a dança, o teatro 
amador, o toque, o abraço, o 
riso, o olhar, a música popu-
lar... Enfim, uma série de ex-
pressões que fazem parte do 
cotidiano de quem trabalha, 
sofre, luta e espera. É a lin-
guagem dos mutilados!

Uma das expressões des-
sa linguagem alternativa é 
o grito. Oculto, mudo ou em 
sua visibilidade, ele pressu-
põe dor, sofrimento, explora-
ção, mas também um anseio 
profundo de liberdade. Ele de-
nuncia toda e qualquer forma 
de marginalização, ao mesmo 
tempo que anuncia a necessi-
dade da participação popular 
nos destinos de uma nação. O 
Grito dos Excluídos, em suas 
mais variadas manifestações, 
se nutre nesse terreno fértil da 
sabedoria popular. Alí mergu-
lha suas raízes para promover 
um patriotismo vivo e ativo 
nas comemorações do Dia da 
Independência, por ocasião da 
Semana da Pátria.

Por isso é que, juntamente 
com outros movimentos so-
ciais, organizações de base, 
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LINGUAGEM 
DOS MUTILADOS

campanhas e marchas, o Grito 
procura reavivar, simultanea-
mente, a memória e a profe-
cia. Buscando em ambas seu 
potencial libertador, torna-as 
subversivas de um sistema 
neoliberal que, a um só tem-
po, concentra riqueza e poder 
e exclui os setores de baixa 
renda. A estes, sobram as mi-
galhas! Retomando nas mãos 
a memória histórica e a profe-
cia em direção a um novo ho-
rizonte, o Grito dos Excluídos 
contribui para a construção de 
uma sociedade alternativa ou 
para o Reino de Deus.

Retoma também a neces-
sidade urgente de preservar a 
biodiversidade em nosso Pla-
neta, isto é, a vida em todas 
as suas formas. Tomam cor-
po expressões como o cuida-
do, a coexistência pacífica e 
o bem viver sobre a face da 
terra. Daí o lema deste ano: 
Pela vida grita a Terra... por 
direitos, todos nós!

A COORDENAÇÃO

ttt

AMAPÁ
MAcAPÁ: Dia 07/09, a con-

centração do Grito foi no esta-
cionamento da Praça do Araxá, o 
bispo da cidade, Dom Pedro José, 
fez acolhida dos participantes, que 
saíram em caminhada percorrendo 
os bairros Araxá, Aturiá, Pedrinhas. 
Ao longo do percurso, os jovens se 
manifestaram a favor da dignidade 
e do combate à corrupção. 

As dificuldades da sociedade 
foram encenadas pelos participan-
tes, entre elas um grito de socorro 
pela liberdade de expressão, onde 
os jovens, com a boca vedada, pe-
diam justiça para falar a verdade 
e reivindicar os seus direitos. “Não 
calemos nossa indignação, nem 
nos omitamos na luta pelos nossos 
direitos... A vida é tecida na con-
junção dos que vão fiando os ru-
mos da história... A nossa, é uma 
história de exclusão... Exclusão que 

persiste na dor e na vida martiri-
zada dos que, oprimidos, seguem 
alijados do mundo – excluídos: 
estigmatizados, marginalizados e 
mortificados pela carência crôni-
ca de direitos e oportunidades... 
Amanhã que todos nos unamos e 
que nosso grito seja a voz da vida 
que se deseja sonhos de liberta-
ção...”. Houve paradas para refle-
xões bíblicas, gestos de denúncias, 
cantos e palavras de ordem, até 
que os manifestantes chegaram 

ao meio do mundo, Monumento 
do Marco Zero do Equador, onde 
realizaram um abraço simbólico e 
gritaram Pela vida grita a Terra... 
Por direitos, todos nós! 

LArANjAL DO jArI: Dia 
07/09, o Grito teve início no setor 
Beira, em frente à Igreja N. Sra. do 
Perpétuo Socorro. A comunidade 
acolheu os participantes com um 
café, lanche e sucos naturais. De-
pois da oração e contextualização 
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Laranjal do Jari/AP

do tema do Grito, saíram em cami-
nhada pela Av. Tancredo Neves até 
à Praça da Igreja Matriz, onde foi 
feita uma celebração, encerrando 
o evento com uma partilha.

OIAPOqUE: Dia 07/09, o Gri-
to foi à noite, em virtude do calor. 
Centenas de pessoas formaram um 
bloco, ao longo do desfile oficial, 
com a participação de professores, 
estudantes, idosos, integrantes 
das pastorais. Como não houve 
plebiscito, a fim de manter a tradi-
ção, foram recolhidas cerca de 350 
assinaturas, contra a situação da 
saúde, que está calamitosa e rei-
vindicando melhores condições.

POrTO GrANDE: Dia 07/09, 
o Grito reuniu também pessoas 
da cidade de Ferreira Gomes, sa-
íram em caminhada do bairro das 
Malvinas em direção ao Centro. 
Foram realizadas quatro paradas, 
quando foram abordados os temas 
de segurança, saúde, educação, 
meio ambiente, justiça, direitos e 
a questão das hidrelétricas. Ao fi-
nal, realizaram uma celebração na 
igreja matriz. 

SANTANA: Dia 07/09, os jo-
vens das três escolas da cidade e 
das Pastorais de Juventude, reu-
nindo cerca de mil pessoas, atra-
vessaram a cidade, saindo da Pra-
ça cívica até o cais, onde houve os 
depoimentos e o momento final. 
Ao longo do trajeto, os participan-
tes, com sacos de lixo, recolheram 

e entulho até a chegada. O padre 
Daniel Curnis disse: “Estamos em 
comunhão com as milhares de 
pessoas que, no Brasil todo, estão 
gritando, dando voz ao planeta 
que morre, sobretudo por causa 
da pior poluição: a corrupção da 
nossa classe política.”

AMAPÁ: Dia 27/08, o Grito 
ecoou pelas ruas dos bairros da 
cidade até à Praça Central Barão 
do Rio Branco. Ao longo da cami-
nhada, foram feitas reflexões so-
bre o tema e apresentadas coreo-
grafias por grupo de adolescentes 
sobre situações de morte (desma-
tamento, poluição ambiental, vio-
lência no campo, falta de saúde), 
passando pelo bairro Universida-
de, onde um grupo de famílias 
está acampado e sob ameaça de 
despejo. No momento final houve 
outra apresentação teatral sobre a 
morte da floresta.  

PrAcUúbA: Dia 28/08, as 
comunidades de Flexal e Cujubim 
realizaram o Grito durante a mis-
sa, onde trabalharam a temática 
do Grito, seguida do ato em frente 
ao Centro Comunitário.

cALçOENE: Dia 28/08, o Gri-
to teve início com a missa, com 
a participação de cerca de 150 
pessoas, onde foram realizados 
gestos como procissão de entrada 
com as bandeiras, queima simbó-
lica das ações que produzem mor-
te da natureza e das pessoas. No 

ofertório apresentaram símbolos 
de vida e a continuação do Gri-
to foi na Praça Nossa Senhora da 
Conceição, em frente à igreja. 

 No estado, o Grito aconteceu 
nas cidades de Vitória do jari, 
Mazagão na Escola Família 
Agrícola, Afuá, ecoando a reali-
dade de cada local. Na região da 
fronteira, os problemas mais gri-
tantes dos migrantes, sobretudo 
haitianos, são o tráfico e a explo-
ração de pessoas, inclusive crian-
ças e adolescentes e, falta de in-
fraestrutura. 

No sul do estado, a situação 
calamitosa da estrada deixou os 
municípios isolados por longos 
meses. Projeto de reflorestamen-
to, mineração e poluição ambien-
tal fazem a população sofrer. Na 
região das ilhas, continua a luta 
pelo reconhecimento das conces-
sões de uso da terra da marinha 
e pela defesa do meio ambiente. 
Nas demais regiões do estado, a 
falta de infraestrutura inviabiliza 
a comercialização dos produtos 
de assentados e posseiros, que 
sofrem também pela pressão dos 
projetos de mineração e mono-
cultivo. Falta de serviços básicos 
de educação e saúde pressionam 
para o êxodo rural.  

AMAZONAS
MANAUS: Dia 07/09, a con-

centração reuniu cerca de 3 mil 
pessoas, em frente à Stock Casa. 
Aproximadamente 40 entidades, 
movimentos e grupos participa-
ram do ato. As organizações se 
alternaram na apresentação dos 
diferentes temas: emprego, mo-
radia, mobilidade urbana, saúde 
mental, combate à violência e 
corrupção, preservação do meio 
ambiente e investimentos para a 
Copa de 2014. 

Cobrou-se mais transparên-
cia e investimentos no transporte 
público, saúde mental, abasteci-
mento de água e na geração de 
empregos e moradias, no com-
bate à exploração sexual infantil. 
Denunciaram a violência contra a 
mulher e a corrupção, bem como 
os empreendimentos como a Are-
na Amazônia, Porto das Lajes e 
os projetos do monotributo e  
do Bus Rapid Transit (BRT). O 
Grito ocorreu também em São 
Gabriel da cachoeira, no dia 
07/09.

PArÁ
   
 bELéM: Dia 07/09, a concentra-
ção do Grito foi na Escadinha. Com 
cartazes e palavras de ordem, os 
participantes protestaram contra 
a construção da usina hidrelétrica 
de Belo Monte, na Volta Grande do 
Xingu, entre os municípios de Vitó-
ria do Xingu e Altamira. Exigiram a 
paralisação do canteiro de obras da 
represa, por causa dos altos custos 
sociais e ambientais e caminharam 
até à Praça da República.
  
 SANTAréM: Dia 05/09, na Praça 
da Bandeira, o Grito foi realizado, 
com carro de som e muita anima-
ção. Foi elaborada uma cartilha 
para as comunidades e paróquias 
refletirem sobre Políticas Públicas. 
O Grito aconteceu também nas ci-
dades, cametá, castanhal, Itai-
tuba, Marabá, Óbidos. 

rONDÔNIA
   O Grito aconteceu nas cidades 
de Porto Velho, Guajará Mirim, 
corumbiara e jaru.

rOrAIMA
    bOA VISTA: Dia 07/09, a con-
centração do Grito foi no Bairro 
Raiar do Sol, na área missionária 
Santa Rosa de Lima, com a par-
ticipação dos povos indígenas, da 
cooperativa de catadores de lixo e 
das comunidades cristãs e outros. 
Grupos de jovens fizeram repre-
sentações, danças e levantaram a 
voz contra a violência e gastos das 
grandes obras do Plano de Acele-
ração do Crescimento (PAC), com 
destaque para as obras da Copa  
2014 e Olimpíada 2016. Gritaram 
ainda contra o novo Código Flores-
tal, que acarretará mais injustiças 
no campo e na cidade e beneficia-
rá apenas as grandes empresas. 
Os manifestantes caminharam até 
a Praça da Nova Cidade.

TOcANTINS
    PALMAS: De 04/08 a 04/09, 
houve o período de preparação do 
Grito. Dias 29 a 31/08 foram reali-
zadas atividades nas escolas; Dia 
04 e 11/09 aconteceram mobiliza-
ções nas feiras e praias.
O Grito ecoou também na cidade 
de Araguaina.
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ALAGOAS
MAcEIÓ: Dia 06/09, a con-

centração do Grito foi na Praça dos 
Martírios que ficou tomada por de-
zenas de pessoas, agricultores sem 
terra, religiosos, sindicalistas e de 
diversos movimentos e pastorais, 
que fizeram uma grande roda.  Por 
meio da qual debateram e concla-
maram a necessidade de investi-
mento em políticas públicas que 
priorizem as mais diversas formas 
de desenvolvimento econômico e 
social, de modo que os trabalhado-
res sejam contemplados. Durante 
as falas, os organizadores passa-
ram um abaixo-assinado que será 
entregue às autoridades, para o re-
forço de políticas públicas que en-
fatizem a economia solidária. Uma 
pequena Feira de Solidariedade foi 
montada para que as comunida-
des e movimentos vendessem seus 
produtos e houve ainda a partilha 
de alimentos entre os participan-
tes. Elida Miranda, CUT/AL, disse 
que “o ato tem o intuito de ressaltar 
o caráter crítico ao processo cívico 
que beira a hipocrisia. Vemos um 
desfile luxuoso que aponta como 
se estivesse tudo bem, quando na 
realidade não está. O Grito dos Ex-
cluídos é para lembrar a sociedade 
que em Alagoas os servidores não 
são valorizados, temos problemas 
na saúde pública, na segurança, 
nos baixos salários de professores, 
enfermeiros, péssimas condições 
de educação... O Grito é para que 
isso fique enfatizado”.

PALMEIrA DOS ÍNDIOS: 
Dias 05 e 06/09, mais de 30 mi-
litantes das várias organizações, 
pastorais e movimentos da Região 
do Agreste e Baixo São Francisco, 
estiveram reunidos na I Plenária do 
Grito, discutindo a conjuntura po-
lítica, social, econômica, desafios, 
avanços e perspectivas dos movi-
mentos sociais neste contexto. En-
tre os encaminhamentos do encon-
tro está fazer a formação política e 
multiplicação a outras pessoas para 
a construção do projeto popular. 
Ao final da plenária, os militantes 
participaram do Grito no Dia 07/09. 
Pela manhã foi feita a celebração 
do Grito, à tarde a concentração foi 
em frente ao alojamento dos desa-
brigados das enchentes no fim da 
Rua Castelo Branco, de onde cer-
ca de 400 participantes saíram em 
caminhada, com a faixa de aber-
tura com o lema do Grito, rumo à 
Câmara dos Vereadores. Os gritos 
foram muitos, “Direito à Educação, 
Passe Livre no Busão”, grito dos es-
tudantes da universidade federal de 
Maceió, o Grito dos atingidos pelas 
enchentes que estão há mais de um 
ano à espera da entrega das casas.  
A Comissão do Grito apresentou um 
abaixo-assinado ao Governo do Es-
tado, reivindicando o aceleramento 
da construção das Escolas Estadu-
ais, da Universidade Estadual, a en-
trega das casas dos desabrigados 
e ônibus gratuito para os universi-
tários. A caminhada terminou em 
frente à Câmara Municipal, refletin-
do o papel da casa e a efetivação de 

políticas públicas.
O Grito ecoou também na ci-

dade de Murici e União dos Pal-
mares.

bAHIA
SALVADOr: Dia 07/09, a con-

centração do Grito foi no Campo 
Grande, onde após o desfile oficial 
cerca de 40 mil pessoas saíram em 
caminhada pelas ruas do centro da 
cidade, com os gritos das popula-
ções excluídas de direitos e impac-
tadas  pelas obras do PAC/BA e da 
COPA de 2014. Ainda foi lembrado 
da falta de segurança nos cantei-
ros de obras em Salvador, que já 
custou a vida de 13 trabalhadores 
este ano, sendo nove operários 
em apenas um acidente no mês 
de agosto. Gritos contra a opres-
são do povo negro, frases como, 
“Olê, Olé, Olê, Olâ, a violência, não 
quero não, quero saúde, moradia 
e educação”; contra a corrupção, 
contra a construção da Usina de 
Belo Monte, no Pará; apoio à Lei 
Antibaixaria; reclamações de mo-
radores de diversos bairros; mani-
festação de estudantes, servidores 
públicos. A manifestação encerrou-
se com o ato na Porta do Teatro 
Castro Alves. Sandra Regina Nas-
cimento/Arquidiocese de Salvador 
disse “O Grito dos Excluídos é uma 
manifestação popular aberta a gru-
pos diversos, entidades, igrejas e 
movimentos sociais comprometi-
dos com as causas dos excluídos. 
O Grito é construído pela socieda-

de e seus anseios por melhorias e 
mudanças”.

AcUPE: Dia 07/09, realizou-se 
o Grito pela quinta vez, com a con-
centração na entrada da cidade, em 
frente ao Centro Educacional Mu-
nicipal de Acupe. Os participantes 
munidos com diversas faixas que 
reivindicam melhores condições 
nos diversos setores da sociedade 
como educação, saúde, segurança, 
moradia entre outros, “Para onde 
irão os despejados da Portelinha?”; 
“Liberdade de expressão”; Pela li-
berdade grita a terra. Por Direitos 
todos nós!”. A animação do Grito 
foi feita por uma bicicleta adaptada 
para a caixa de som, teve a partici-
pação de diversos grupos culturais, 
caminharam pelas ruas da cidade 
até a Praça Renato Leoni, onde o 
grupo se reuniu para falar um pou-
co sobre a importância popular no 
processo de efetivação de nossos 
direitos, e em seguida foi tocado o 
hino nacional, encerrando o Grito. 

cIPÓ: Dia 07/09, realizaram o 
Grito pela sétima vez, com a parti-
cipação popular de 100 pessoas de 
movimentos e grupos, que fizeram 
uma bonita manifestação alegre. 
Muitos movimentos deixaram de 
participar na última hora por medo 
de represálias.

cOITé: Dia 01/09, realizaram 
encontro em preparação ao Grito, 
no Centro Comunitário da Paróquia 
de Conceição do Coité, com o salão 



Grito dos/as Excluídos/as 5 Novembro de 2011

Itapetinga/BA
lotado, e apresentaram algumas 
imagens dos culpados pela destrui-
ção do planeta e injustiças sociais.

FEIrA DE SANTANA: Dia 
07/09, durante a manifestação do 
Grito houve três pontos de para-
das para que os participantes pu-
dessem refletir sobre a condena-
ção de Jesus, condenação do povo 
e a Ressurreição, e a real situação 
de hoje.

GUANAMbI: Dia 06/09, o Grito 
foi à tarde e à noite, com a concen-
tração na Praça. Houve celebração 
ecumênica, com gritos/depoimen-
tos de atingidos pelo eucalipto/
mineração e encerramento se deu 
com grande confraternização.

ILHéUS: Dia 07/09, o Grito 
aconteceu pela 16ª vez. Depois 
do desfile cívico, os manifestantes 
entraram unidos na Av. Soares Lo-
pes, gritaram por todas as dívidas 
sociais, com possibilidade de ma-
nifestação com as pessoas atingi-
das da mineração, rede ferroviá-
ria para transportes do minério e 
atingidos pela construção do Porto 
sul para escoamento, através de 
cartazes com frases como: “Porto 
Suja! Quem Vai Limpar?; “Alto do 
Mambape também é Ilhéus: Não 
pode ficar no escuro sem policia-
mento” “Saneamento e transporte 
para todos”; “Desapropriação na 
Juerana Dinheiro Nosso”; “Não ao 
Porto Sul ignorar 90 anos de his-
tória e vida é uma agressão aos 
direitos humanos constitucionais”; 
“Juerana Turismo Sim! Pó de Ferro 
Não!”; “Chega de motocobra que-
remos o cobrador na catraca já. A 
população não aguenta mais”

ITAPETINGA: Na semana da 
pátria, foi feito um programa na rá-
dio comunitária, intitulado “A vida 
em primeiro lugar”, com duração de 
10 minutos e apresentado por três 
militantes da organização, que le-
varam ao ar as reflexões diárias so-
bre as lutas, objetivos e propostas 
de mobilização, e que foi reprisado 
ao longo da semana. Foi prepara-
do também um boletim informativo 
que foi lido ao final das celebrações 
de capelas e igrejas das paróquias 
da cidade e divulgaram o Grito nos 
meios de comunicação (blogs, rá-
dios, jornal). Dia 07/09, a concen-
tração do Grito foi na Praça Matriz 
de onde os manifestantes saíram em 

caminhada após o desfile oficial.  Foi 
uma festa de cidadania, onde diver-
sos movimentos, igrejas e sindica-
tos, levaram os gritos e reivindica-
ções e protestos de cada um, contra 
as drogas e extermínio de jovens, 
contra a homofobia e cobranças de 
revitalização e recuperação do Rio 
Catolé, principal fonte hídrica para 
a cidade e que se encontra no lei-
to da morte. Equipe de Articulação 
do Grito de Itapetinga/BA: “O Gri-
to dos Excluídos significa uma rica 
ação que dá vida à dimensão social 
da fé, pois fortalece e protagoniza 
os clamores ecoados na ação profé-
tica daqueles que, na luta e na labu-
ta diária, buscam promover a vida, 
dignidade e a justiça social.”

jEqUIé: Dia 07/09, o bloco 
do Grito entrou logo após o des-
file oficial, na Avenida Rio Branco, 
centro da cidade, os manifestantes 
colocaram suas reivindicações por 
políticas públicas para a mulher e 
juventude, melhorias na infraes-
trutura dos bairros, saúde e edu-
cação de qualidade. O ato na Praça 
Ruy Barbosa, com apresentações 
culturais, encerrou as manifesta-
ções do Grito. 

rIbEIrA DO AMPArO: Dia 
07/09, o Grito foi realizado pela 
sétima vez e contou com mais de 
200 pessoas. As manifestações fo-
ram encerradas com uma encena-
ção na Igreja Matriz com a partici-
pação dos jovens.

SENHOr DO bONFIM: Dia 
07/09, a concentração do Grito 
foi no Centro de Formação do Mo-
vimento CETA – PA Serra Verde, 

sendo que o caráter da manifesta-
ção foi mudado devido ao assassi-
nato, na madrugada do dia 07, de 
Leonardo Leite, uma das lideranças 
do Movimento CETA (Coordenação 
dos Trabalhadores Assentados). Ele 
foi morto dentro de casa, na fazen-
da Jiboia, desapropriada pelo IN-
CRA para a reforma agrária. Ele foi 
a quinta liderança na luta pela terra 
assassinada na região de Canudos, 
marcada por conflitos agrários, e 
já vinha sofrendo ameaças há um 
ano. Foi realizada caminhada pelas 
ruas da cidade até o centro. 

VITÓrIA DA cONqUISTA: Dia 
07/09, a concentração do Grito foi no 
Seminário Nossa Senhora de Fátima, 
no Bairro Brasil. 

O Grito ecoou também nas ci-
dades de Alagoinhas, Arataca, 
barra Alto, bom jesus da Lapa, 
brumado, camacan, camaça-
ri, coaraci, Eunápolis, Guajeru, 
Ibicaraí, Irecê, Itaberaba, Ita-
buna, juazeiro do Norte, Mundo 
Novo, Ourolândia, Pau brasil, 
Pedro Alexandre, Pindobaçu, 
retinolândia, rui barbosa, Piraí 
do Norte, Itaberaba, Ibirataia, 
caetité.

cEArÁ
FOrTALEZA: Dia 07/09, a 

concentração do Grito foi na Pra-
ça São Francisco, comunidade do 
Lagamar que abrange três bairros 
(Aerolândia, São João do Tatuapé, 
Pio XII). Cerca de 3 mil pessoas 
caminharam pelas ruas do bairro, 
com muita alegria e animação, ao 
som da batucada, bandeiras com 
dizeres: “População de rua grita 

por direitos sociais”, faixas dos mo-
vimentos foram levadas para mos-
trar à sociedade que falta muito 
para o povo brasileiro ser indepen-
dente, denunciaram a morte em 
suas variadas faces: dizimação de 
crianças, jovens, adultos, idosos 
e a degradação do meio ambiente 
e a violação de direitos humanos. 
O Grito teve ainda a participação 
de um grupo de ex-testemunhas 
de Jeová, pois foram perseguidos 
e discriminados por amigos e fa-
miliares ligados à congregação. 
Seguiram até a Igreja da Sagra-
da Família, onde o ato terminou 
com a leitura de manifesto que 
denunciou os juros e amortização 
da Dívida Pública que passam de 
dois trilhões, sendo 44,93% do Or-
çamento Geral da União, não per-
mitindo a construção de escolas, 
creches, hospitais e moradias. De-
nunciaram ainda a construção da 
Usina de Belo Monte; a outra face 
do legado que deixarão os mega-
eventos e projetos estádios, aero-
portos, avenidas para a Copa 2014 
e Olimpíadas, os impactos das re-
moções forçadas de famílias; os 
impactos ambientais; e a sombra 
da morte que vem à nossa mesa, 
diariamente, na forma de agrotó-
xicos.

Alguns depoimentos: Pe. Lino 
Allegri, Pastoral do Povo de Rua: 
“enquanto existir um excluído, es-
taremos realizando o Grito”; Jonas 
Santos, Pastoral da Juventude do 
Meio Popular, disse: “nosso prin-
cipal problema é a falta de traba-
lho”. José Olavo de Sousa, Pastoral 
do Mondubim, denunciou a situa-
ção de 480 famílias que serão des-
pejadas da comunidade Beira-Rio, 
devido as obras do Programa de 
Acelerações  do Crescimento (Pac) 
no Rio Maranguapinho.

crATO: Dia 07/09, a concen-
tração foi na Praça Cristo Rei e o 
bloco do Grito foi o último a en-
trar na avenida do desfile oficial, 
contando com a participação de in-
tegrantes dos sindicatos dos ban-
cários, comerciários, movimento 
estudantil e do Grupo de Valoriza-
ção do Negro. Relata Miguel Ânge-
lo, agricultor: “Vamos dar o grito 
de alerta pela infância, contra a 
exploração do camponês, a injus-
tiça e miséria no Cariri, região tão 
rica, mas com a concentração de 
renda nas mãos de poucos”.
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IGUATú: Dia 10/09, o Grito 

foi realizado com a participação 
de 700 pessoas, vindas de 19 mu-
nicípios do Centro Sul do Estado, 
que participaram do Seminário 
com o tema: “Grito dos Excluídos, 
em Defesa da Vida”, abordaram as 
temáticas da pobreza, as queima-
das. No encontro, foram apresen-
tados os problemas da agressão 
do meio ambiente no sertão ce-
arense, o corte de matas ciliares 
dos rios, a poluição de lagoas, os 
lixões que são crescentes nas ci-
dades do interior e o uso abusivo 
de venenos nas lavouras.  Os mo-
radores de bairros próximos ao li-
xão denunciaram a queima diária 
do lixo, provocando problemas de 
saúde, causados pelo excesso de 
fumaça. Os catadores solicitaram 
apoio para a associação e melho-
res condições de trabalho.

jAGUArIbArA: Dia 07/09, o 
Grito, reuniu numa grande assem-
bléia a população para debater as 
temáticas que envolvem o cotidiano 
das famílias, como o uso indiscrimi-
nado dos agrotóxicos, a escassez e 
ou a falta de acesso à água para 
as famílias que vivem no entorno 
das barragens, os problemas so-
ciais que envolvem a primeira cida-
de planejada do estado do Ceará, 
como drogas, desemprego, po-
breza e violência. Houve denúncia 
sobre a concentração de riquezas 
e exclusão social e o uso da água 
como base para o hidro e agrone-
gócio, no Vale do Jaguaribara.  À 
tarde, os participantes marcharam 
pelas ruas da cidade com a parti-
cipação das comunidades de cida-
des vizinhas da região (Limoeiro 
do Norte, quixeré, Tabuleiro do 
Norte, São joão do jaguaribe,  
Alto Santo, Iracema, Potireta-
ma, Ererê, Pereiro, jaguaribe, 
jaguaretama, Morada Nova, 
russas, jaguaruana, Itaiçaba e 
Palhano).

jUAZEIrO DO NOrTE: Dia 
07/09, o Grito comemorou os 100 
anos da cidade. Uma barreira de 
policiais tentou impedir que o blo-
co do Grito entrasse na Rua São 
Pedro, contudo, entraram no des-
file, contando a história de Padre 
Cícero e os romeiros, pau-de-arara 
e toda a história de formação do 
povoado, bem como, as homena-
gens à festa de Nossa Senhora das 

Dores, padroeira da cidade.
qUIxADÁ: Dia 07/09, os mani-

festantes do Grito foram às ruas para 
reivindicar a inclusão, pelo combate 
ao preconceito e à corrupção.

SObrAL: Dia 01/09, aconte-
ceu o Seminário no Auditório NDC 
da Universidade Estadual Vale do 
Acarau, com análise de conjuntura, 
abordando a implantação dos gran-
des projetos no estado do Ceará, foi 
feita uma memória histórica e ca-
minhada. Dia 03/09, foi celebrado 
o Grito com concentração na Praça 
do Rosário, seguida de caminhada 
até o Mercado Municipal, onde hou-
ve apresentações culturais, com a 
participação de comunidades, ins-
tituições, movimentos, associações 
de bairros, sindicatos e os profes-
sores em greve, pessoas atingidas 
pela implementação do metrô e do 
shopping que são ameaças ao Rio 
Acaraú, e no conflito de terras na 
especulação imobiliária no Boquei-
rão. As manifestações foram en-
cerradas com um ato.

O Grito foi celebrado também 
nas cidades de Ipoeiras, Aracati, 
Aurora, barbalha, coriaçu, ja-
guaretama, chapada do Apodi, 
Iracema, Ipu, Maracajás, Itapi-
poca, canindé e Orós.

MArANHÃO
bAcAbAL: Dia 09/09, foi reali-

zado encontro de Formação para o 
17º Grito, onde trabalharam o lema 

“Pela Vida Grita a TERRA... Por di-
reitos, todos nós!”. Foi celebrada 
também uma missa de abertura 
do Festejo do Padroeiro São Fran-
cisco das Chagas, onde houve um 
momento de reflexão reivindicando 
os direitos. No Evangelho, crianças 
fizeram uma dramatização.  Ther-
lianes dos Santos Silva (Therlis), 
Sub. Reg. de DHJUPIC Regional NE 
A1/MA disse: “É mediante a isso 
que temos muito que acordar para 
a realidade, temos que reivindicar 
nossos direitos, não podemos ficar 
de mãos cruzadas. Não importa o 
que os outros pensam, o importan-
te é que nós juristas precisamos 
fazer a nossa parte”. 

bALSAS: Dia 07/09, a Pastoral 
da Juventude participou do desfile 
oficial, com o bloco do Grito, onde 
apresentaram o tema Pela vida gri-
ta a TERRA... Por direitos, todos 
nós! Durante a apresentação foi 
lembrado que em todo o Brasil é 
celebrado o dia do Grito e que so-
mos convocados a participar desta 
luta que é de todos nós.  E con-
tinuaram a reflexão à noite pelos 
grupos de base, foi um momento 
cultural e alegre onde memoriza-
mos alguns dos direitos que são 
nossos e que nos é negado, Educa-
ção, Saúde, Trabalho, Segurança. 
Ao final, houve apresentação cul-
tural maranhense com o boi pelas 
crianças do projeto PREMEVI.

bOM jArDIM: Dia 10/09, os 
jovens da Fraternidade Irmã Cla-
ra se reuniram para celebrar o 17º 
Grito.

O Grito ecoou ainda em São 
Luiz, Santa Inês, Pedreiras, 
Grajaú, e codó.

PArAÍbA
jOÃO PESSOA: De 1 a 7/09, 

realizaram a Semana do Grito. Dia 
06/09, a concentração do Grito foi 
no Cassino da Lagoa, em seguida, 
os participantes percorreram as 
ruas do centro. Ao longo da ca-
minhada, a diversidade se fazia 
presente, com faixas, cartazes, 
palavras de ordem, indumentária, 
cantos, coreografias, gingado, fa-
las, manifesto e reivindicações. 
Foram apresentandos os temas 
trabalhados no trajeto: Meio Am-
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biente, Trabalhos, Políticas Públi-
cas, Combate a à criminalização 
da Juventude e dos Movimentos 
Sociais, Direitos das Mulheres e do 
Movimento LGBT,  Memória Mística 
e Utopia. Denunciaram as violên-
cias e assassinatos de mulheres 
e homossexuais; a criminalização 
dos movimentos sociais e da ju-
ventude das periferias das grandes 
cidades; os crimes ambientais e as 
mudanças no Código Florestal que 
só intensificarão a degradação da 
natureza impactando diversas po-
pulações tradicionais; o desempre-
go (mulheres e jovens), precariza-
ção das relações de trabalho e os 
baixos salários. Na Praça dos Três 
Poderes foi encerrada a marcha, 
com a entrega ao Governador do 
Estado da lista de reivindicações, 
dos distintos seguimentos dos mo-
vimentos sociais e populares. 

cAMPINA GrANDE: Dia 
06/09, a concentração do Grito 
foi na Praça da Bandeira, inicia-
ram com uma acolhida, momen-
to de animação. 1° Grito: fala de 
cada pastoral/movimento social/
entidade, mostrando o seu grito/
denúncia, apresentação do Projeto 
Molecada; 2° Grito: apresentação 
do Grupo de dança, teatro do opri-
mido; 3° Grito: apresentação dos 
catadores/as; 4° Grito: apresen-
tação do Coral de Idosos e coral 
Zilda Arns; 5° Grito: apresentação 
do Hip Hop, fala da coordenação e 
Leitura da Carta-aberta. Ao final, 
houve celebração Ecumênica e en-
cerramento com uma Ciranda.

GUArAbIrA: Dia 29/09, o 
Grito foi comemorado através do 
Seminário de Estudo, com o tema 
“A Vida em primeiro lugar” e o 
lema: “Pela Vida Grita a TERRA... 
Por direitos, todos nós!”, no audi-
tório da Universidade Estadual da 
Paraíba, Campus III, promovido 
pelas Pastorais Sociais, organiza-
ções populares, entidades e mo-
vimentos sociais. A atividade foi 
aberta com coreografia, Vida em 
primeiro lugar, e a dança de ca-
poeira, depois foram apresenta-
dos os dados da realidade social. 
Os participantes levantaram pro-
postas para o enfrentamento de 
questões como insegurança na 
zona rural e a falta de apoio aos 
jovens; desenvolvimento de ações 
que viabilize a economia solidária; 
fóruns municipais que estimulem a 

participação da sociedade. E, por 
fim, levantaram a necessidade de 
aprofundamento da questão da 
violência que está afastando as 
famílias no campo, particularmen-
te nas áreas pastorais dos municí-
pios de Solânea, Bananeiras, Ser-
raria, Arara, Cacimba de Dentro e 
Araruna. O bispo Dom Francisco 
de Assis Dantas de Lucina, disse 
“O Grito dos Excluídos não é uma 
manifestação realizada somente 
no Dia da Pátria, 7 de setembro”, 
chamando à atenção da socieda-
de para várias formas de exclusão 
social.

SANTA rITA: Dia 11/09, a 
concentração do Grito ocorreu no 
Alto das Populares, Bairro Santo 
Cruz, seguida de caminhada silen-

ciosa contra a violência, onde se 
concentra o maior índice de violên-
cia de todo o município. Um jovem 
com uma cruz e vestido de preto foi 
à frente, logo a seguir as crianças 
abrindo a caminhada, vestidas de 
branco, e atrás os adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos, vestidos de 
preto, em luto e em luta por vida, 
dignidade e esperança. Ao longo do 
caminho, foram realizadas três pa-
radas para a reflexão, onde foram 
expostos os Gritos das crianças e 
adolescentes, contra a exploração 
e abuso sexual, em defesa de seus 
direitos e pela efetivação do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, 
que é incompreendido e difamado. 
Os Gritos da juventude: em todo o 
mundo a juventude está nas ruas 
na luta por mudança. Mas, e no 

Brasil? Em Santa Rita? Lembraram 
que cerca de 60% dos presidiários 
são jovens, 1 milhão e 200 mil jo-
vens são analfabetos e a cada 100 
universitários, apenas 2 são ne-
gros; no Brasil morrem, em média, 
54 jovens por dia, vítimas de ho-
micídios, sendo cerca 19 mil jovens 
por ano, 70% são jovens negros. O 
grito pelos direitos sociais e a de-
núncia contra os desmandos dos 
poderes públicos, ausentes na ela-
boração de políticas públicas, como 
direito e não como esmola ou fa-
vor. A caminhada foi encerrada ao 
redor do Cruzeiro, símbolo do bair-
ro, no lugar mais alto, foi pendura-
do um grande pano preto na Cruz, 
em protesto contra todos os tipos 
de violência, encerraram cantando 
a oração de São Francisco. 

O Grito aconteceu também na 
cidade em cajazeiras.

PErNAMbUcO
GArANHUNS: o Grito dos Ex-

cluídos aconteceu em meio a mui-
tas dificuldades e, ao mesmo tem-
po, com muita vontade. Durante 
o mês de agosto foram feitas reu-
niões preparatórias e Pré-Gritos 
em grupos de jovens, no ECC e al-
gumas comunidades. No dia 7 de 
setembro, nos concentramos em 
frente ao Centro Cultural de Gara-
nhuns. Os manifestantes do Grito, 
vindos em boa parte das comuni-
dades da Massaranduba, Vila do 
Jubileu, Sítio Cruz, participantes 
das CEBs, da Pastoral Social e do 
ECC, entraram na avenida gritan-
do contra a corrupção, pela saúde, 
educação e outros direitos. Mais 
uma vez, as autoridades munici-
pais mostraram todo seu despre-
zo e desrespeito à democracia e 
àqueles cidadãos e cidadãs, dan-
do as costas, descendo do palan-
que, enquanto passava a marcha 
e mandando aumentar o volume 
do serviço de som pago pela pre-
feitura, tentando abafar o nosso 
Grito. Apesar de toda dificuldade, 
continuamos a caminhada até o fi-
nal, em frente à Catedral de Santo 
Antônio, onde renovamos nosso 
compromisso de lutar por nossos 
direitos, nos confraternizamos, 
reconhecendo a importância do 
nosso ato, cantamos a Utopia do 
Zé Vicente e nossa, e pedimos a 
proteção e força do Deus da Vida 
para enfrentarmos as dificuldades 
do dia a dia.

Juazeiro do Norte/CE

Garanhus/PE
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Teresina/PI
rEcIFE: Dia 07/09, o 

Grito concentrou na Praça 
Osvaldo Cruz, no bairro Boa 
Vista, cerca de 3 mil pessoas 
que se mobilizaram com fai-
xas, cartazes, carros de som 
e dois trios elétricos. Saíram 
em caminhada pela Av. Conde 
da Boa Vista e até a Praça do 
Carmo, denunciando as catás-
trofes ambientais, consequ-
ências do desequilíbrio causa-
do pelo modelo de produção; 
em defesa da cidadania, por 
melhores condições de tra-
balho, qualidade de vida, cla-
mando contra a impunidade e 
corrupção. Muitos estudantes 
e artistas usavam fantasias, 
dando um alerta contra o uso 
indiscriminado de agrotóxicos 
e à necessidade de uma refor-
ma política no País. Jaqueline 
Andrade, estudante, partici-
pou pela primeira vez e disse: 
“É interessante ver que ho-
mens, mulheres e idosos continu-
am engajados em defesa de uma 
sociedade mais justa e fraterna”. 

bOM cONSELHO: Dia 05/09, 
foi realizado um debate sobre 
o Grito na Rádio Papacaça. Dia 
07/09, o Grito foi realizado pela 
segunda vez na cidade, onde os 
manifestantes foram às ruas e dis-
tribuíram panfletos à população, 
vestidos de saco de lixo mostraram 
um pouco sobre o que é o Grito e 
os gritos locais como poluição do 
Rio Papacaçinha; despejo do lixo 
hospitalar em lugares inapropria-
dos; devastação das árvores; des-
caso com a fauna e a flora; falta 
de saneamento em alguns bairros; 
despreocupação com o cuidado do 
Parque José Feliciano dos Santos. 
Dia 11/09, foi feita a distribuição 
de mudas na casa dos JUFRISTAS 
e apresentação teatral após a mis-
sa, além de reflexão com a Frater-
nidade sobre o Grito dos Excluídos 
2011.

OUrIcUrI: Dia 07/09, foi 
celebrado o Grito, quando os par-
ticipantes entraram logo após o 
desfile oficial, concentraram-se na 
Praça da Igreja Nossa Senhora do 
Carmo e saíram em caminhada por 
ruas e avenidas da cidade, levando 
cartazes e bandeiras, defendendo 
suas reivindicações.

O Grito ecoou ainda nas cida-
des de Petrolina, Lagoa do Ita-

enga, caruaru, carpina, Naza-
ré e Palmares. 

PIAUÍ
TErESINA: Dia 07/09 a con-

centração do Grito foi no Centro 
Pastoral Paulo VI, com atividades 
e a celebração eucarística, segui-
das de caminhada, que reuniu cer-
ca de 1000 pessoas de movimen-
tos indígenas, sem teto, mulheres, 
pastorais sociais, movimentos e os 
estudantes, na Avenida Marechal 
Castelo Branco, paralelo ao des-
file oficial. Os manifestantes, com 
faixas, cartazes e muita alegria, 
levaram para a avenida as reivin-
dicações, criticando a política eco-
nômica. Os estudantes levaram 
protesto contra a Prefeitura em re-
lação ao aumento das passagens 
do transporte coletivo e pedindo 
a Lei do Passe Livre. Protestaram 
contra o trabalho escravo, a cor-
rupção e a falta de investimentos, 
além de denunciarem a construção 
de hidrelétricas e o desmatamento 
na região de Palmeirais. Ainda as 
bandeiras diziam: “Contra a ho-
mofobia. A Nossa luta é todo dia”; 
“O Grito de nós mulheres é: vida 
digna sem violência e sem discri-
minação”; “Basta de Violência! 
Punição aos agressores de mulhe-
res”; “10% do PIB na Educação”; 
“Basta de Exclusão Social”. 

O Grito aconteceu também 
nas cidades de Picos, Floriano, 

Piripiri e Esperantina.

rIO GrANDE 
DO NOrTE

NATAL: Dia 06/09/2011, 
aconteceu o Pré-Grito com a subi-
da ao Morro de Mãe Luiza, onde foi 
realizada a Via Sacra.  

MOSSOrÓ: Semana da Pá-
tria de 01 a 06/09, foram realiza-
dos diversos pré-gritos: o Grito da 
educação; o Grito de Apodi contra 

o projeto de morte do agro-
negócio e seus agrotóxicos; 
o Grito de Jucuri em defesa 
da água potável e de quali-
dade, segurança e pela es-
trada do cajueiro; o Grito da 
comunidade de Nova Vida 
por segurança; o Grito dos 
Sem terras, em defesa da 
reforma agrária e pelo fim da 
violência no campo; o Grito 
da juventude contra o ex-
termínio de jovens; o Grito 
de Tranquilim por moradia, 
pela erradicação das casas 
de taipas; o Grito do MST 
pela reforma agrária e con-
tra a violência no campo; o 
grito da economia solidária; 
o grito das mulheres; o gri-
to do nosso planeta e tantos 
gritos de indignação contra 
as injustiças sociais. 

Dia 07/09, a concentra-
ção do Grito foi ao lado do 

Ginásio Poliesportivo Pedro Ciarlli-
ni, com a celebração da vida, cân-
ticos, faixas, leitura do evangelho, 
um grande círculo, colocando os 
gritos, as reivindicações, bandei-
ras, simbologia, ecoando os gritos 
da educação contra a opressão do 
governo do estado. Se contraponto 
ao uso do veneno na alimentação 
do povo brasileiro. Em seguida, os 
participantes saíram em caminha-
da pelas ruas da cidade, entraram 
no desfile oficial com muita anima-
ção com grupo pau e lata, ousadia 
juvenil, faixas, bandeiras, cartazes, 
palavras de ordem para transmitir 

Mossoró/RN
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a mensagem dos excluídos aos go-
vernos. Pararam em frente ao pa-
lanque das autoridades e fizeram 
o protesto denunciando os proble-
mas. Realizaram uma ciranda com 
danças, seguiram para o centro da 
cidade, onde encerraram com uma 
apresentação teatral, com críticas 
ao governo pelo descaso com o 
meio ambiente e o planeta terra. O 
encerramento das manifestações 
foi na Associação das Comunida-
des fraternas, Igreja Nossa Senho-
ra da Conceição, onde foi servida 
uma feijoada para os presentes.

 
PArELHAS: Dia 07/09, a Dio-

cese de Caicó, Paróquia de São 
Sebastião de Parelhas, realizou o 
Grito pela terceira vez, com a par-
ticipação de cerca de 500 pessoas, 
na celebração da palavra, em frente 
ao Sindicato dos Trabalhadores(as) 
Rurais. Em seguida saíram em ca-
minhada pelas principais ruas da 
cidade, terminando na escola Caic, 
onde aconteceram várias apresen-
tações culturais, musicais, teatro, 
poesias e testemunho de alguns 
excluídos, grupos de danças e um 
almoço coletivo.

SErGIPE
ArAcAjU: Dia 07/09, a con-

centração foi ao lado da Catedral 
Metropolitana, com acolhimento, 
apresentações culturais e artísti-
cas: um grupo de adolescentes em 
situação de risco fez uma apresen-
tação com percussão; um monólo-
go sobre juventude e o tema das 
drogas por um jovem membro da 
Cáritas; uma batucada, organiza-
da pela juventude da Assembléia 

Popular; dança Hip Hop e outras 
manifestações. Foi montada uma 
tenda da pastoral da criança que 
animou a gurizada durante a con-
centração. Foi feito o ato celebra-
tivo dos Excluídos e a seguir cerca 
de 8 mil manifestantes saíram em 
marcha pelas ruas do centro em 
direção à Av. Barão de Maruim. 
Entraram na avenida, logo após o 
desfile cívico, com muita música e 
discursos sobre os problemas da 
sociedade brasileira e apresenta-
ção de propostas alternativas. Cin-
co trios elétricos animaram a cami-
nhada. Durante o desfile, um fato 
chamou a atenção dos participan-
tes, dois carros de rádio patrulhas 
e alguns policiais percorreram toda 
a avenida na chamada comissão de 
frente, o que foi repudiado pelos 
participantes. O ato foi encerrado 
na Praça da Bandeira, com músi-

ca, poesia, breve oração e o Hino 
Nacional.  Dom Henrique Soares, 
bispo auxiliar, declarou: “Não que-
remos ser contra, apenas mostrar 
que ainda existem pessoas exclu-
ídas. Estamos aqui no palanque 
participando de toda esta beleza 
que é o desfile, mas vamos para 
o Grito no sentido de mostrar que 
muita gente não está participando 
porque ainda é marginalizada”.

cAMPO DO brITO: Dia 
07/09, saíram do Mutirão para o 
Grito.

cArIrA: Dia 07/09, profes-
sores, pais e alunos fizeram um 
protesto pacífico e contagiante, 
mesmo com pressões e ameaças 
de punição aos que participassem 
da manifestação. Quando entra-
vam na Praça Principal, a policia 

militar impediu o prosseguimento 
e a entrada no desfile oficial, con-
tudo, não se abalaram e continu-
aram o ato.

ESTâNcIA: Dia 07/09, os 
professores organizaram o Grito, 
tiveram dificuldades e problemas 
para poder ir às ruas, devido ao 
autoritarismo do Prefeito, que difi-
cultou de todas as formas a saída 
de centenas de pessoas que parti-
cipavam da manifestação, que  so-
mente puderam desfilar depois de 
muita negociação.

jAPArATUbA: Dia 07/09, os 
professores, no Grito, foram impe-
didos de entrar no desfile, agre-
didos e jogados ao chão, por es-
tarem com camisetas protestando 
pelo pagamento do piso salarial.

LArANjEIrAS: Dia 07/09, o 
Grito foi organizado por professo-
res, que também foram impedidos 
pela prefeitura de participarem do 
desfile oficial, e os carros de som 
impedidos de acompanharem a 
manifestação. Apesar disso, a po-
pulação ficou até o final do desfile 
e deu total apoio aos professores.

MArUIM: Dia 07/09, através 
de liminar, o Prefeito tentou, atra-
vés de uma Ação Cautelar, impe-
dir que a manifestação do Grito e 
os professores participassem no 
desfile cívico. Contudo, a juíza lo-
cal não aceitou o pedido da pre-
feitura, de impedir a manifestação 
e de usar camisetas de protestos, 
mesmo assim o prefeito colo-
cou a guarda municipal nas ruas, 
que barrou o carro de som para  
impedir o andamento do ato.  

Aracaju/SE

Ecos do sudEstE
ESPÍrITO SANTO

VITÓrIA: Dia 07/09, a con-
centração do Grito foi no Centro 
Paroquial, na região da Grande São 
Pedro, os participantes percorre-
ram a Rodovia Serafim Derenzi. O 
ato foi dividido em quatro eixos di-
reitos sociais - foram defendidos os 
direitos fundamentais da população 
e que não se efetivam na prática, 
como o direito à educação, à saúde, 
à alimentação, à segurança pública 

e à moradia; modelo econômico - 
denunciaram a dívida pública como 
precarização da vida; meio ambien-
te - denunciaram o uso de agrotó-
xicos, que contamina nossa alimen-
tação e é mais uma forma de lucro 
das grandes corporações mundiais, 
anunciaram a reforma agrária e a 
agroecologia como alternativa eco-
nômica, social e alimentar para o 
campo; juventude - trouxe ao mo-
vimento à reflexão  sobre a situação 
do extermínio de jovens, sobretudo 
dos jovens negros e pobres. O ato 

terminou na Praça Dom João Batis-
ta.

O Grito também aconteceu em 
Linhares, Vila Velha, cachoeira 
do Itapemirim e São Mateus e 
várias caravanas de romeiros parti-
ciparam do Grito e da Romaria dos 
Trabalhadores em Aparecida/SP.

MINAS GErAIS
bELO HOrIZONTE: Dia 07/09, 

a concentração do Grito foi na Praça 
da Estação, seguida de caminhada 

exigindo moradia para todos, trans-
porte de qualidade, melhorias na 
educação, saúde, terra, democra-
cia, preservação do meio ambiente 
e outros direitos, além de solida-
riedade aos professores em greve, 
respeito à população de rua e a am-
pliação do metrô.  Os jovens grita-
ram denunciando a precarização da 
cultura de periferia, sendo que mui-
tos participaram pela primeira vez. 
Representantes da Comunidade 
Dandara reivindicaram o direito à 
moradia, à posse de um terreno de 
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260 mil metros quadrados ocupa-
dos pela comunidade, desde 2009. 
Vários cartazes pedindo “Educação, 
Trabalho, Juventude, Terra, Moradia, 
Reforma Urbana”, ou questionando: 
“Prá Copa? R$ 40 bilhões. Pro Povo? 
Humilhações”. Os participantes se-
guiram até a Praça da Rodoviária 
e a Praça Sete, onde encerraram a 
atividade.

cONGONHAS DO cAMPO: Dia 
07/09, a concentração do Grito foi 
na Praça da Rodoviária, reunindo as 
caravanas da Arquidiocese de Ma-
riana, que ao longo da caminhada 
gritaram com muita animação, mú-
sicas e palavras de ordem  em de-
núncia aos problemas que afligem 
a população, como os políticos cor-
ruptos, a falta de consideração com 
os aposentados, os baixos salários 
dos professores, a questão da água 
e a situação caótica do trânsito nas 
rodovias da região, onde seres hu-
manos têm perdido a vida por fal-
ta de segurança. Os manifestantes 
portavam faixas com o lema do Gri-
to: “Pela vida, grita a TERRA... Por 
direitos, todos nós! O bispo Geraldo 
cobrou dos responsáveis soluções 
para os problemas apontados. O 
Grito encerrou-se na Praça do Se-
nhor Bom Jesus, com a celebração 
eucarística, presidida por Dom Ge-
raldo, dando inicio ao Jubileu do Se-
nhor Bom Jesus de Congonhas. 

GOVErNADOr VALADArES: 
Dia 06/09, realizaram uma Vigília 
pela Pátria.

ITAbIrA: Dia 07/09, as Regi-
ões Gabiroba e João XXIII, bairros 
populosos da cidade, realizaram o 
Grito pela décima vez.   A manifes-
tação contou com caminhada. Com 
faixas, banners, cartazes, os partici-
pantes gritaram palavras de ordem 
e fizeram paradas em pontos estra-
tégicos, e memória de moradores 
assassinados pelo uso de drogas. 
Apresentaram situações de violações 
e injustiças contra crianças, adoles-
centes, jovens e idosos. Denuncia-
ram as agressões ao meio ambien-
te, a situação dos profissionais da 
educação, alijados pelo Estado de 
seus direitos, os casos de corrupção 
e descaso das autoridades públicas, 
executiva e legislativa; denunciaram 
a saúde pública e exigiram melhor 
desempenho e fiscalização do uso 
e aplicação dos recursos públicos. 

Ao chegarem ao interior da igreja, 
foi celebrada a missa, onde levanta-
ram as temáticas da realidade social 
nacional, os entraves que ainda im-
pedem o pleno exercício e usufruto 
dos direitos humanos, os desafios a 
serem enfrentados pela população e 
exigiram das autoridades mais se-
riedade na conduta do cargo para o 
qual foram eleitos.  

 
ITAMbAcUrI: Dia 07/09, acon-

teceu o Grito, a caminhada iniciou-
se em frente à Prefeitura Municipal, 
percorrendo algumas ruas da cida-
de, onde diversos gritos foram apa-
recendo: o dos professores da Esco-
la Estadual Madre Serafina de Jesus 
por melhores condições de trabalho 
e salário justo, com cartazes, faixas 
e apitos; da luta pela efetivação dos 
direitos; contra o extermínio de jo-
vens do Brasil e por saúde e edu-
cação e tantos outros direitos que a 
população não tem acesso. A cami-
nhada seguiu em direção à Capela 
Santa Clara onde houve uma cele-
bração. Uma das faixas dizia: “Quem 
luta educa, modifica e faz a sua his-
tória”. Desde o ano de 2004 não re-
alizavam o Grito na cidade.

jUIZ DE FOrA: Dia 07/09, 
aconteceu o Grito com a presença de 
mais de 600 pessoas, que romperam 
o cerco da polícia, que vem crimina-
lizando os movimentos sociais. Parti-
ciparam trabalhadores da educação, 
sem terra, ativistas, movimentos es-
tudantis, bancários, religiosos, mo-

radores da área de ocupação, ar-
tistas que realizaram intervenções 
durante toda a caminhada, vários 
sindicatos e diversos movimentos 
sociais. A população foi somando-
se ao longo do trajeto, com gritos 
de apoio à luta dos educadores do 
Estado e do município em defesa 
do piso salarial dos professores; em 
defesa de um novo modelo de agri-
cultura, sem a utilização de agrotó-
xicos; pela construção de moradias 
populares, que realmente atendam 
as necessidades do povo; em de-
fesa da reforma agrária; contra a 
criminalização dos movimentos so-
ciais; pela imediata entrega do res-
taurante popular da cidade. 

MONTES cLArOS: De 01 a 06 
de setembro, aconteceu a Sema-
na Social e o acampamento da Via 
Campesina/Jornada de Lutas, em 
frente à Prefeitura e à Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf). Dia 04/09, realizaram o 
Pré-Grito, no bairro Vera Cruz, pela 
revitalização do Córrego do Cintra, 
quando centenas de pessoas reza-
ram e cantaram.  Sofia Santos, líder 
comunitária, recordou como o Cór-
rego Cintra era limpo e já ajudou a 
matar a sede de muita gente. Hoje, 
ela lamenta a situação de abandono 
do córrego que se encontra poluí-
do.  

Dia 07/09, concentração do 
Grito foi na Praça Catedral, com 
músicas pedindo o fim da corrup-
ção e por melhoria na qualidade de 

vida da população, foi realizada uma 
celebração ecumênica, com a pre-
sença do Arcebispo, Dom José Mou-
ra, que ressaltou que o movimento 
teve início em uma Campanha da 
Fraternidade realizada há 17 anos 
e destacou a necessidade da inclu-
são social, algo presente sempre no 
Grito e que o povo precisa mesmo 
ir para as ruas reivindicar para que 
as coisas possam melhorar. Os ma-
nifestantes  desfilaram no sentido 
contrário ao desfile oficial, o povo 
dos bairros clamaram e reivindica-
ram de maneira clara e objetiva por 
meio de cartazes e faixas, por saúde 
e educação, denunciaram ainda os 
grandes projetos de barragem e mi-
neração que estão sendo desenvol-
vidos na região e exigiram que estas 
terras sejam destinadas à reforma 
agrária.  

rIbEIrÃO DAS NEVES: Dia 
07/09, os manifestantes do Grito 
foram impedidos de se manifesta-
rem e exercer o direito de ir e vir 
e nem o carro de som, que conse-
guimos emprestado, não pode sair 
do lugar. Um integrante do Grito, 
Sr Amamos Neves, foi brutalmen-
te abordado por policiais e levado à 
10ª Seccional de Ribeirão das Ne-
ves, onde ficou preso. Tudo porque 
ele abriu uma faixa com os dizeres: 
“Grito dos Excluídos e das Excluídas 
– Pela vida, por direitos! Por isso 
gritamos! Fora Cadeias, Chega de 
Corrupção e Xô Transimão – Rede”. 
Com um megafone, o povo gritou 
liberdade... “O povo organizado ja-
mais será pisado” e os participantes 
seguiram a caminhada do Grito até 
a Delegacia, exigindo a liberdade do 
Sr. Amamos e lá permaneceram até 
a sua soltura.

TIMÓTEO: Na Região Metropo-
litana do Vale do Aço, que contempla 
as cidades de Ipatinga, Coronel Fa-
briciano, Timóteo e Santana do Para-
íso/Itabira: dia 07/09 o Grito acon-
teceu na Paróquia São Sebastião, na 
cidade de Timóteo, onde incluíram 
o tema regional “Economia Solidária 
Popular... Um jeito de GRITAR”. Os 
participantes foram acolhidos pelo 
Pe Chico Guerra e o Vigário Geral, 
na Praça da Prefeitura, em seguida 
saíram em caminhada com paradas 
pontuais para que se fizessem os 
gritos específicos, onde os alunos 
da Escola Estadual São Sebastião fi-
zeram um apitaço. Teve também o 
Grito dos jovens contra o extermínio 

Montes Claros/MG
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e a violência; o Grito dos migrantes 
que destacou a expulsão das pes-
soas do campo pelo monocultivo do 
eucalipto e barragens para a produ-
ção de energia elétrica; o Grito dos 
Professores contra os baixos salá-
rios e péssimas condições de tra-
balho nas escolas; Grito pela refor-
ma política e por políticas públicas, 
voltadas aos mais pobres; Grito por 
uma segurança pública para o povo; 
Grito por política de Saúde Pública 
eficiente e inclusiva; Grito contra o 
trabalho escravo e degradante. Hou-
ve também a benção dos alimentos 
que foram partilhados por todos. No 
palco foram apresentadas diversas 
atividades culturais regionais. Teve 
ainda uma feira Popular e Solidária. 
A manifestação foi encerrada com 
panelaço e apitaço.

 
UbErAbA: Dia 07/09, o Grito 

aconteceu pela 10ª vez na cidade, 
a concentração foi na Praça Manoel 
Terra, em frente à Igreja de Santa 
Rita, onde diversos grupos de pro-
fessores, atores, funcionários públi-
cos e estudantes, entre outros, se 
uniram para lutar pelos seus direi-
tos e reivindicando melhores condi-
ções em suas respectivas áreas.  A 
praça tornou-se palco das diversas 
pessoas, sem a presença de cantor 
ou locutor. Lá, a voz escutada foi a 
do povo, com um palanque do povo, 
onde os participantes tiveram es-
paço para falar das necessidades e 
dificuldades. Houve apresentações 
artísticas e danças folclóricas.  Com 
faixas e bandeiras por melhores 
condições de moradia, educação e 
trabalho, os participantes seguiram 
em caminhada até a Paróquia São 
Domingos, as comunidades de três 
paróquias organizaram uma cele-
bração, ao final um suculento lan-
che foi servido.

TAIObEIrAS: Dia 04/09, o 
Grito ocorreu na Praça da Matriz. 
Os gritos abordaram a questão 
da Terra, dos Direitos Humanos, 
a questão da mineração. O come-
diante taiobeirense, Uênio, na pele 
de “Dona Santa”, sua personagem 
idosa e irreverente, deu uma ver-
dadeira lição de sabedoria, conhe-
cimento e respeito pela vida e pelo 
meio ambiente.

As atividades do Grito, em Mi-
nas Gerais, ocorreram também em 
Araçuaí, Mariana, Mercês, Fron-
teira dos Vales, comendador 
Lafaiete, Ponte Nova, Mutum, 

betim, São joão del rei, caxam-
bu, Salinas, Vazante, corinto e 
várias caravanas de romeiros parti-
ciparam do Grito e da Romaria dos 
Trabalhadores em Aparecida/SP.

rIO DE jANEIrO:
rIO DE jANEIrO: Dia 07/09, 

Grito dos Excluídos aconteceu pela 
16ª vez na cidade, a concentração 
foi na esquina entre a Uruguaiana 
e Presidente Vargas. Cerca de 500 
pessoas foram às ruas onde, com 
faixas e cartazes, reivindicaram 
pelos direitos dos trabalhadores 
- educação e saúde públicas e de 
qualidade, aposentadoria digna -, 
pela reforma agrária, auditoria da 
dívida externa, transporte público 
seguro de qualidade, por socorro 
às vitimas das enchentes; contra os 
megaeventos e remoções; contra a 
política de despejos e remoções de 
comunidades; “combate à violência 
sexista, nenhuma forma de discri-
minação” e “Não a militarização e 
assassinatos nas favelas”. O ato de 
encerramento foi no monumento a 
Zumbi dos Palmares.

O Grito aconteceu também nas 
cidades de belford roxo, Macaé, 
Niterói, rio das Flores, Vas-
souras, Nova Friburgo e Volta 
redonda, e várias caravanas de 
romeiros participaram do Grito e 
da Romaria dos Trabalhadores em 
Aparecida/SP.

SÃO PAULO
SÃO PAULO: Um dos Gritos 

foi realizado pela 15ª vez na cida-
de, onde a 14ª Romaria a Pé se so-

mou às atividades. Teve início com 
uma Celebração na Catedral da Sé, 
seguida da concentração no local, 
onde houve apresentação de dan-
ça da tribo Pankararé/Osasco.  Os 
participantes saíram em caminhada 
até o Ipiranga, onde às 12h, foi re-
alizado o ato público no Monumen-
to da Independência, entre gritos 
que chamavam a atenção da socie-
dade para a luta contra as drogas 
e a corrupção; a favor da reforma 
política, contra às grandes obras 
Transposição do Rio São Francisco 
e Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
que expulsam populações ribeiri-
nhas; por trabalho, moradia, saúde 
e educação. 

Dia 07/09, o Grito da Moradia 
foi realizado pela 4ª vez, a concen-
tração foi na Praça Osvaldo Cruz 
(Avenida Paulista), com cerca de 
3 mil pessoas que saíram em ca-
minhada até o Parque Ibirapuera, 
com gritos pelo fim da exclusão 
social, contra a criminalização dos 
movimentos sociais, pelos direitos 
sociais, em defesa das políticas 
públicas com participação popular, 
pela redução da jornada de traba-
lho sem redução de salário, contra 
a precarização do trabalho, pelo fim 
do preconceito sofrido por nordesti-
nos em São Paulo.

AMErIcANA: Dia 07/09, cerca 
de 500 manifestantes se reuniram 
nas imediações do Parque Grama-
do, contrapondo ao desfile oficial. 
Saíram em caminhada pelas ruas 
do Bairro São Gerônimo, em torno 
de cinco bandeiras de luta que fize-
ram parte dos discursos e das falas 
dos integrantes dos movimentos 

sociais: a luta contra a privatização 
mascarada da Saúde na cidade;  
falta de pagamento de funcionários 
terceirizados e com a precarização 
das condições de trabalho; a luta 
pela volta da lei de transparência 
que obriga que o prefeito munici-
pal divulgue os gastos com propa-
ganda, revogado pelo atual prefeito 
em projeto de lei enviado a Câmara 
Municipal (estão colhendo assina-
turas para entrarem com projeto 
de Iniciativa Popular); luta contra 
o extermínio de jovens; a luta dos 
trabalhadores sem terra que na ci-
dade sofreu duro golge pela elite de 
usineiros, em desocupação desu-
mana. O MST, ao longo do trajeto, 
distribuiu verduras e legumes plan-
tados nos assentamentos da região, 
mostrando que a reforma agrária 
não só é necessária como urgente 
e dá resultado quando feita com se-
riedade. 

APArEcIDA: Dia 07/09, acon-
teceu o 17º Grito e a 24ª Romaria 
dos Trabalhadores, onde cerca de 
100 mil pessoas, passaram pelo 
santuário, ao longo do dia. A pro-
gramação teve início com cami-
nhada do Porto de Itaguaçú, acom-
panhada pela imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, chegando até o 
Palanque do Grito, com muitas fai-
xas, cartazes, com dizeres como: 
“Justiça”, “Trabalho digno”, “Agrotó-
xico mata”, “Belo Monte: para que e 
para quem”, “Mulheres regras: pre-
conceito em dobro” e “Punição éti-
ca”.  Houve apresentações teatrais 
de um grupo de trabalhadores de-
sempregados de Volta Redonda (RJ) 
e de um grupo de jovens do Jardim 
Elba, da capital paulista. Também 
foram feitas denúncias contra a pro-
posta da bancada ruralista de alte-
ração do Código Florestal. Na cele-
bração que encerrou as atividades, 
Dom Raymundo Damasceno, pediu: 
“Vamos pedir que nossos governan-
tes tomem suas decisões pensan-
do na justiça, no desenvolvimento 
do país, no bem de todo o povo e 
tenham sensibilidade para com os 
mais excluídos, para que o Brasil te-
nha melhores condições de vida.” 

 ArArAqUArA: Dia 07/09, 
a concentração do Grito, foi em 
frente à Prefeitura Municipal, onde 
os participantes levaram materiais 
recicláveis para doar à cooperativa 
ACACIA. Em seguida saíram em ca-
minhada  pelas ruas do centro da 

Rio de Janeiro/RJ
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cidade até chegar à Praça de Santa 
Cruz, onde houve apresentação de 
peça teatral e debateu-se  a  temá-
tica do  meio ambiente e ecologia.  
O ato foi encerrado com um Culto 
Ecumênico.

bAUrU: De 01 à 07/09, a Dio-
cese de Bauru realizou a Semana 
Social e o Grito. Dia 01/09, acon-
teceu a Abertura Oficial da Semana 
e do Grito dos Excluídos, no audi-
tório da OAB. Foram abordadas as 
ações concretas em favor da terra. 
Dia 03/09, houve momento Cultu-
ral com Projetos Sociais da cidade 
e Igreja, na Praça Machado de Melo 
para uma caminhada até a Pra-
ça Rui Barbosa. Dia 05/09, Uso da 
Tribuna na Câmara Municipal, para 
uma reflexão histórica do Grito dos 
Excluídos. Dia 06/09, realizou-se a 
Audiência pública sobre o uso abu-
sivo de agrotóxico, com a presença 
de representantes da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB, do MST, 
do Conselho Regional de Psicologia 
e do Observatório de Psicologia da 
UNESP, entre outros.

cAçAPAVA: Dia 07/09, os ma-
nifestantes se reuniram na Praça da 
Bandeira, os servidores municipais 
protestaram contra a prefeitura mu-
nicipal, ”a população está sofrendo 
com muitos problemas na cidade, 
como falta de médicos, de medica-
mentos e do direito à vida, à justiça, 
e à inclusão social e limpeza públi-
ca”, disse a presidente do Sindicato 
dos Servidores, Maria Teresa.

cAMPINAS: Dia 07/09, cerca 
de 800 pessoas se concentraram 
no Largo do Pará, onde os partici-
pantes e representantes de idosos, 
mulheres, negros, pessoas com 
deficiência, dos direitos humanos, 
crianças e dos movimentos popula-
res, saíram em caminhada pela Av. 
Francisco Glicério, munidos com fai-
xas, cartazes e bandeiras. Reivindi-
caram o direito à vida, à justiça e 
à inclusão social, Saúde, em defe-
sa do SUS e contra a privatização, 
querendo melhoria da educação, da 
saúde, transporte, previdência, re-
forma agrária. Denunciaram ainda o 
déficit de moradias, os altos preços 
da energia elétrica, os desvios de 
verbas públicas e a violência, bem 
como a falta de acesso ao lazer e à 
cultura, a contaminação de alimen-
tos por agrotóxicos e a degradação 
do meio ambiente.

FrANcA: Dia 07/09, foi realiza-
da a celebração do Grito, presidida 
pelo Bispo Dom Pedro Luiz Stringhi-
ni, quando foi recebido o estandarte 
de Santa Rosa de Viterbo, em co-
memoração aos 40 anos da JUFRA.

jUNDIAÍ: Dia 07/09, o Grito 
foi realizado pela primeira vez na 
cidade, teve início com Missa, na 
Catedral Nossa Senhora do Des-
terro, onde Dom Vicente, bispo 
diocesano, lembrou “a conquis-
ta deve vir passo a passo, assim 
como nos recorda o Livro do Êxo-
do, quando apresenta a caminha-
da do povo saindo do Egito rumo 
a Terra Prometida. O Grito dos 
Excluídos não serve apenas para 
denúncias, mas para que concre-
tizemos ações em favor do povo 
excluído, lutando por melhores 
dias. Parabenizo a todos que es-
tão aqui lutando por essa causa de 
amor, justiça e paz.” Após a missa, 
todos saíram em caminhada para 
a Praça Marechal Floriano, onde 
houve manifestação com diver-
sos gritos, reivindicando melho-
rias nas áreas da saúde, trabalho, 
educação terra, moradia, além do 
fim da discriminação racial, social 
e homofóbica. O clamor contra a 
corrupção e crimes contra o meio 
ambiente também ecoaram forte-
mente e o ato foi  encerrado com 
uma bênção ecumênica  a todos 
os presentes.

LIMEIrA: Dia 07/09, o bloco 

do Grito foi o último do desfile oficial 
a entrar na Marginal Tatu via Oeste, 
dentre os gritos: a defesa da Refor-
ma Agrária e a luta contra a preca-
rização do trabalho e o assédio mo-
ral e sexual; denúncia de corrupção 
na merenda escolar; a luta contra o 
trabalho infantil e por mais creches, 
entre outros.

MATÃO: Dia 07/09, a concen-
tração do Grito foi no Bairro Nova 
Cidade, Comunidade Santa Terezi-
nha, onde foi realizado um ato ce-
lebrativo com as Pastorais Sociais 
e a Comunidade. O Grito foi pela 
vida da mãe natureza, dos jovens 
que perdem suas vidas nas drogas 
e no trânsito, (Matão tem um nú-
mero alarmante de acidentes com 
mortes), e pela dignidade da pessoa 
humana e das famílias.

PIrAcIcAbA: Dia 07/09, 
aconteceu o Grito, bem como ma-
nifestações e atos nas paróquias 
e comunidades. Os manifestantes  
saíram pelas ruas do centro, com 
muitas faixas, cartazes e anima-
ção, onde ao longo do trajeto as 
pessoas deram seus gritos de in-
dignação.

SANTA bÁrbArA DO OESTE: 
Dia 07/09, aconteceu a concentra-
ção do Grito, na Paróquia São Fran-
cisco (Jd. Pérola), e encerrou-se em 
frente do Pronto Socorro Dr. Afonso 
Ramos no Jd. Esmeralda, sendo que 
o  gesto concreto do Grito foi  ar-

recadação de fraldas geriátricas en-
tregues à secretaria da Saúde.  

SÃO bErNArDO DO cAMPO: 
Dia 07/09, aconteceu o 5º Grito 
LGBT, no Paço Municipal, reunindo 
mais 3 mil manifestantes.

SALTO: Dia 27/08, aconteceu 
Grito, pela terceira vez, na Igre-
ja Matriz Nossa Senhora do Monte 
Serrat, onde houve a abertura ofi-
cial do “Grito dos Excluídos”, com 
exposição de trabalhos sociais e ato 
público com fala livre. Foi celebrada 
a missa, presidida pelo padre Silvio 
Andrei, e a oração pelos Mártires na 
Tenda dos Mártires, erguida no Co-
reto da Matriz.

SÃO jOSé DOS cAMPOS: 
Dia 07/09, cerca de 1000 pessoas, 
se concentraram ao lado da Igre-
ja Matriz, onde um carro de som 
ajudou a amplificar os gritos e re-
cados. Gente de todas as idades, 
levando um pedido de justiça e 
respeito para aqueles que são es-
quecidos pelo poder público, aler-
ta para as ameaças que colocam 
em risco a natureza e a vida do 
ser humano. A caminhada foi até 
a Catedral de São Dimas, onde 
aconteceu o encerramento do ato. 
A cidade estava recebendo a mis-
são fiscalizadora do grupo fiscali-
zador do BID (Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento), que 
acatou a denúncia dos movimen-
tos populares locais em relação às 
remoções forçadas. Ainda teve a 
participação dos servidores muni-
cipais, que reivindicaram aumento 
real nos salários da categoria, me-
lhores condições de trabalho e dis-
cussão do plano de carreira com a 
prefeitura. O Pe Ronildo Apareci-
do, disse “a igreja está na rua para 
dizer que a exclusão existe, que 
cada excluído que assim se sente 
possa assumir profundamente a 
realidade e ser sinal de transfor-
mação aonde vive”. 

TAUbATé: Dia 07/09, a mani-
festação do Grito aconteceu na Pra-
ça Santa Teresinha.

O Grito aconteceu ainda nas ci-
dades de Amparo, Sorocaba, São 
carlos, São josé do rio Preto,  
Santos, Itu, birigui, cubatão e 
várias caravanas de romeiros parti-
ciparam do Grito e da Romaria dos 
Trabalhadores em Aparecida/SP.

Aparecida/SP
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brASÍLIA
PLANALTINA: Dia 07/09, a 

concentração do Grito foi em frente 
ao campus do IFB, reunindo cerca 
de 500 pessoas vindas dos acampa-
mentos: Pequeno, Renascer, MATR e 
Palmares, que saíram em caminhada 
pela rodoviária central de Planaltina 
e Avenida Independência. Os gritos 
foram contra o uso dos agrotóxicos, 
inclusive houve a troca de semen-
tes, intervenções da brigada seme-
adores Teatro do Oprimido, no ECOA 
(Espaço de Convivência Agroecoló-
gica), e foi apresentado o Filme “O 
Veneno está na Mesa”. O encerra-
mento contou com almoço coletivo.

brAZLâNDIA: Dia 07/09, os 
manifestantes do Grito se concentra-
ram na Praça do Laço e saíram em 
marcha pelas ruas da  cidade, com a 
presença de 300 pessoas.  Foi exibi-
do o filme “O veneno está na mesa”, 
no cine clube espaço aberto, encer-
rando-se com uma mesa de exposi-
ção e debate com a comunidade.

cEILâNDIA: Dia 07/09, cerca de 
500 pessoas se concentraram no Sol 
Nascente, onde houve apresentação 
de Rap, Poesia e MPB, entre outras 
atividades culturais. Os participantes 
saíram em marcha até o Balão da 
Fundação Bradesco, seguida de ato, 
que focou o direito à moradia e à cul-
tura, com apresentações artísticas.

DISTrITO FEDErAL: Dia 
07/09, a concentração do G r i t o 
foi em frente ao Teatro Municipal e a 
marcha foi por toda a Esplanada dos 
Ministérios.  Os manifestantes grita-
ram contra a corrupção, pelo fim do 
voto secreto no Congresso Nacional, 
pela adoção da ficha limpa e aprova-
ção do PL que torna a corrupção um 
crime hediondo, pela justiça social 
e garantia de direitos, pela partici-
pação dos movimentos sociais nas 
decisões políticas do país. Cerca de 
20 mil pessoas integraram o protes-
to. A capital federal foi onde o mo-
vimento contra a corrupção juntou 
mais gente no protesto.

 

GOIÁS
GOIâNIA: Dia 07/09, os partici-

pantes do Grito se concentraram no 
Terminal da Praça A, com o tema: 
“CONTRA A CORRUPÇÃO, A VIO-
LÊNCIA E A MORTE, GRITA A VIDA”. 
Em seguida, saíram em caminhada 
pela Av. Independência, fazendo 
quatro paradas, com encerramento 
em frente à Câmara Municipal, na 
Praça do Trabalhador.  

O Grito aconteceu também nas 
cidades de Uruana, Itaberaí, Ipa-
meri e Goiás.

MATO GrOSSO
cUIAbÁ: De 01 à 07/09, foram 

realizadas diversas atividades du-
rante a semana da Cidadania: ma-
nhã de Chá com pão na Praça; Noite 
de Chá com Bolo e pipoca na Praça 
e lançamentos de Livros e filmes e 
do Comitê Popular da Copa. 

Dia 07/09, a concentração do 
Grito foi na Av. dos Trabalhadores, 
de onde os manifestantes saíram 
em caminhada até Avenida das Tor-
res. Ao longo do trajeto, houve de-
núncia dos despejos das famílias, 
devido às obras da Copa. Os partici-

pantes se concentraram 
no Córrego do Barbado, 
onde 803 famílias serão 
removidas para dar lu-
gar à Avenida Parque 
do Barbado. Simbolica-
mente, a concentração 
foi em frente à casa de 
uma família que há 34 
anos sofreu remoção 
para dar lugar à rodovi-
ária e agora está nova-
mente ameaçada pela 
construção da aveni-
da. O defensor público, 
Paulo Lemos, também 
participou da atividade 
e pode ouvir diretamen-
te dos moradores as rei-
vindicações pelo direito 
à moradia.  Além do 
questionamento dessas 
obras, o debate tam-
bém integrou a questão 
da privatização do ser-
viço de abastecimento 
de água, aprovado pela 
Câmara dos Vereadores. 
Entre outras bandeiras 
de luta, como educação 
pública, saúde de quali-
dade, justiça social, pelo 

respeito aos direitos humanos, pela 
vida, contra a miséria, contra a cri-
minalização de movimentos sociais, 
contra a violência física e psicóloga, 
contra a tortura em qualquer espaço 
interno ou externo, pela dignidade 
humana integral e pelo cuidado com 
a terra.

cÁcErES: Dia 20/08, o lança-
mento do Grito aconteceu em fren-
te ao Incra, onde as famílias es-
tavam acampadas.  Dia 31/08, os 
acampados saíram em caminhada 
até a Prefeitura, onde foi assinado 
o Termo de Compromisso, visando 
um comodato de parte da fazen-
da Rancho Verde e a celeridade do 
processo de obtenção da fazenda 
por parte do Incra. 

Dentre as atividades incorpora-
das à programação do Grito: Dia 
06/09, foi realizada a Conferência 
Territorial da Juventude Rural da 
Grande Cáceres; Dias 06 e 07/09, 
foi comemorado o aniversário de 
40 anos do Sindicato dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais, du-
rante a Assembleia do Sindicato e 
a Feira de Agricultura Familiar, que 

contou com vários produtos dos 
assentamentos e comunidades 
rurais, com direito a uma noite 
cultural com mais de 25 apresen-
tações. Dia 07/09, os participan-
tes do Grito entraram na avenida 
após o desfile oficial e, ao passa-
rem em frente ao palanque ofi-
cial, gritaram palavras de ordem, 
cantaram músicas, abraçaram o 
palanque e apresentaram a pau-
ta dos trabalhadores, cobrando a 
reforma agrária e a situação das 
famílias despejadas da fazenda 
Rancho Verde, no dia 03/08.

MATO GrOSSO 
DO SUL

DOUrADOS: Dia 07/09, o bloco 
do Grito entrou após o desfile ofi-
cial, na Av. Marcelino Pires, entre 
gritos em defesa da produção de ali-
mentos orgânicos, com faixas “Você 
sabia que o brasileiro consome, em 
média, 5,2 litros de Agrotóxicos por 
ano???”, reivindicando melhores 
condições de vida e preservação do 
meio ambiente. Com faixas e car-
tazes fazendo referência ao descaso 
do governo do Estado para com a 
educação no MS “Governo BUSHi-
nelli o terror da educação”, e “Pu-
cinelli não respeita a educação e 
recorre novamente contra a Lei do 
piso”.  Levaram ainda faixas contra 
a corrupção política no município 
e no Estado onde, após um ano, a 
justiça ainda não puniu nenhum dos 
envolvidos, somente a cassação dos 
mandatos dos vereadores, e a re-
núncia do prefeito e do vice.

cAMPO GrANDE: Dia 07/09, 
os participantes se concentraram 
em frente à Catedral Metropolitana 
e o Grito aconteceu no fim do desfi-
le oficial, com a colocação de faixas 
em frente ao palanque oficial das 
autoridades, “pelo fim da Corrupção, 
descaso com a saúde pública, fim da 
violência contra povos indígenas”, e 
ainda cartazes dizendo: “Basta de 
Corrupção, Impostos”, “SOS Mortes 
por descaso à saúde e à segurança”, 
“Campanha contra o extermínio da 
juventude”. Policiais militares e do 
exército isolaram a área a fim de im-
pedir que os manifestantes se apro-
ximassem do palanque oficial, mas 
os participantes fizeram a ciranda 
dos pequeninos, cantando pelo fim 
da violência e extermínio da juven-
tude e da desigualdade social.

Ecos do cENtro oEstE
Cuiabá/MT

Campo Grande/MS
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PArANÁ:
cUrITIbA: Dia 07/09, o Gri-

to se concentrou na Paróquia São 
João Batista, com acolhida e mís-
tica de abertura. Houve a memó-
ria dos Gritos anteriores, motiva-
ção sobre o tema do 17º Grito e 
realidade local considerada uma 
das regiões mais pobres nas pro-
ximidades do centro da capital. 
Os manifestantes saíram em ca-
minhada pela Vila Torres, embai-
xo de chuva, cantando, gritando e 
levando as bandeiras de lutas de 
movimentos e pastorais sociais. 
Gritaram contra a corrupção vio-
lenta que envolve a política; con-
tra o extermínio da juventude; 
contra os grandes investimentos 
para a Copa 2014 com recursos da 
educação e saúde e o comprometi-
mento das famílias e comunidades 
pobres; gritaram contra todas as 
formas de violência e preconceito; 
contra o descaso com a educação; 
contra a falta de políticas de apoio 
e acolhida ao povo em situação 
de rua; contra os grandes pro-
jetos que comprometem o meio 
ambiente; gritaram pela vida. O 
encerramento se deu com um ato 
ecumênico no campo de futebol.

LONDrINA: Dia 07/09, o Gri-
to aconteceu pela 14ª vez na ci-
dade, os participantes se concen-
traram na igreja Nossa Senhora 
Rainha dos Apóstolos, quando foi 
servido café da manhã coletivo e 
realizada a Celebração da Palavra 
e reflexão,. Em seguida, saíram 
em caminhada pelas ruas da ci-
dade até a Praça Tomi Nakagawa, 

gritaram contra a corrupção e pela 
moralidade da política, pela vida 
do povo, pela juventude como pre-
sente, até a Avenida Leste Oeste 
onde encerram a manifestação.

Paranavaí: Dia 10/09, o Gri-
to aconteceu pela segunda vez, 
os manifestantes saíram em ca-
minhada com bandeiras, e balões, 
pelas ruas Manoel Ribas e Getúlio 
Vargas, com faixas dizendo: “Algu-
mas atitudes que podem salvar o 
planeta”, “Nosso grito é pela frieza 
ante as drogas”, “O Brasil só será 
livre se houver dignidade e justiça 
para todos”, “Pela liberdade de ex-
pressão”, “Para que todos tenham 
vida digna em abundância”. A ma-
nifestação terminou em frente à 
Prefeitura, com uma celebração 
ecumênica com a simbologia de 
um grande globo, representando o 
planeta. 

O Grito aconteceu ainda nas cida-
des de Maringá e Foz do Iguaçu.

rIO GrANDE
D0 SUL:

cAxIAS DO SUL: O Coorde-
nador diocesano de Pastoral fez 
circular na diocese uma carta com 
reflexão do tema do 17º Grito, mo-
tivando comunidades e paróquias 
a buscarem formas de manifestar 
seus gritos em defesa da vida.

cOqUEIrO bAIxO: Dia 
07/09, o Grito aconteceu pela pri-
meira vez. Por causa da chuva, a 
marcha oficial aconteceu no Giná-
sio de Esportes do Município, com 

a participação do bloco do Grito 
formado por moradores de diver-
sas localidades, com a faixa de 
abertura “Pela vida grita a terra, 
por direitos todos nós!” e levando 
mudas de árvores, chamando a 
atenção das pessoas para a temá-
tica ambiental.

SANTA MArIA: Dia 03/09, a 
Fraternidade Utopia realizou o En-
contro de formação do Grito dos 
Excluídos, com a juventude fran-
ciscana, abordando as dificuldades 
de ser um marginalizado pela so-
ciedade e como ajudar as pessoas 
e enfrentar os problemas das desi-
gualdades sociais.    

O Grito ecoou ainda nas cida-
des de Porto Alegre, canoas, 
Passo Fundo, Pelotas e Vaca-
ria.

SANTA cATArINA:
       FLOrIANÓPOLIS: Dia 07/09, 
a II Parada da Diversidade somou-
se ao “Grito dos Excluídos”. Os par-
ticipantes saíram em caminhada 
pelas ruas da cidade e com faixa 

que dizia “Ho-
mofobia Mata”. 
Encerraram as 
atividades com 
apresentação 
da peça teatral: 
“Entre Iguais”, 
da Cia. Van-
guarda.

crIcIúMA: Dia 
03/09, o Grito 
foi realizado por 
sete paróquias 
da cidade, em 
frente à Cate-
dral Diocesana, 
onde aconteceu 

uma encenação feita por jovens do 
Rio Maina, em torno do tema da 
Campanha Nacional contra a vio-
lência e o extermínio de jovens. 
A caminhada teve início na Praça 
Nereu Ramos, seguindo pelas ruas 
do centro com faixas: “Viver com 
segurança direito de todos, dever 
de cada um”, “Defensoria Pública 
Já”, “Lutar em defesa das riquezas 
naturais do nosso planeta”, “Não 
ao mau uso dos recursos públi-
cos”, “Não à agressão contra todas 
as formas de vida”. Os manifes-
tantes gritaram ainda pelo uso de 
energias limpas e renováveis e por 
moradias, pois o déficit habitacio-
nal da cidade passou de 3 mil para 
5 mil. Outros gritos foram lembra-
dos ao longo da caminhada como 
segurança, saúde, meio ambiente 
e vida digna,  até a Igreja Matriz 
Santa Bárbara, onde houve o en-
cerramento com uma celebração e 
almoço entre os participantes. 

No dia 7 de setembro, no Estado, 
o Grito aconteceu também nas 
cidades de chapecó, joinville, 
Laguna, São Miguel do Oeste e 
Tubarão.

Ecos do sul

A Jornada de Mobilização Con-
tinental do Grito dos Excluídos/as 
ecoou de novo em diversos países 
das Américas, como vem acon-
tecendo desde 1999. Esse ano, 
aconteceu na mesma data a “Min-
ga Global em Defesa da Mãe Ter-
ra”, o que dá ainda mais força ao 
simbolismo do dia 12 de outubro 
como referência de uma data de 
lutas populares não só na América 

Paranavaí/PR

Latina e no Caribe, mas no mundo 
todo.

Falando no Grito Continental, 
esse ano os países caribenhos ti-
veram uma destacada articulação. 
Com a participação da República 
Dominicana, Cuba, Haiti e Porto 
Rico, foi realizada nos dias prévios 
ao 12/10, uma reunião da coorde-
nação caribenha do Grito em ter-
ritório haitiano, como uma forma 

de expressar a solidariedade dos 
movimentos sociais para com os 
milhares de atingidos pelo ter-
remoto de janeiro de 2010, que 
ainda moram em barracas e em 
péssimas condições e riscos gra-
ves para sua saúde e segurança. 
Logo depois, cada um desses pa-
íses realizou sua própria jornada 
do Grito, com palavras de ordem 
e bandeiras específicas a cada re-

alidade nacional.
Na América do Sul, Equa-

dor teve uma expressiva Jorna-
da pautada no debate sobre as 
migrações e os direitos das pes-
soas migrantes, com atividades 
acontecendo desde o dia 08/10. 
Preparando assim um clima óti-
mo para as atividades no dia 12. 
Em outros países como Uruguai, 
Paraguai e Chile, também acon-
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teceram atividades no marco da 
Jornada.

Na América Central, no Pana-
má os movimentos camponeses e 
indígenas se mobilizaram em de-
fesa dos rios e das comunidades 
atingidas pelas barragens, um dos 
mais sérios problemas que en-
frenta o povo panamenho. Houve 
também um fórum alternativo so-
bre mudanças climáticas que reu-
niu militantes ecologistas de dis-
tintos movimentos para debater 

1. Apresentação 
“...O Grito dos Excluídos é um processo de 

mobilização social que,  acima de qualquer coi-
sa, quer dar voz e visibilidade para os excluídos,  
proporcionando processos de articulação de for-
ças sociais...”

É com essa afirmação que a coordenação 
nacional do Grito dos Excluídos quer dialogar 
com os articuladores/as. No decorrer destes 17 
anos o Grito tem se transformado, modificado, 
crescido, encolhido, muitas vezes questionado. 
Mesmo assim, atravessando quase duas déca-
das de conjunturas diversas, sempre se man-
teve como um processo de mobilização social 
plural, ideologicamente firme sem, no entanto, 
ser “patrulhado” ou mesmo transformado em 
estrutura e espaço de atendimento aos momen-
tos eleitorais.

Durante estes anos, o Grito, enquanto pro-
cesso, foi uma ferramenta muito importante na 
construção e concretização das experiências de 
democracia direta. Os plebiscitos – todos eles 
– tiveram muito do seu sucesso protagonizado 
pela força e envolvimento dos articuladores/as 
do Grito dos Excluídos em cada recanto do país. 
Da mesma forma que pudemos avaliar que ou-
tras mobilizações sociais, promovidas pela igre-
ja ou não, contaram com grande e determinante 
participação dos homens e mulheres que vêm 

sobre alternativas sociais frente 
ao problema do aquecimento glo-
bal. Em países como Costa Rica 
e México também houve Gritos 
esse ano. Na Costa Rica, repre-
sentantes de povos indígenas e 
estudantes universitários organi-
zaram uma passeata em protes-
to contra um megaprojeto hidre-
létrico que o governo pretende 
construir na zona sul do país. No 
México, houve protestos também 
contra as barragens e contra as 

falsas soluções para a mudança 
climática dos governos e as gran-
des transnacionais. Também em 
Honduras houve ações no marco 
da Jornada continental.

Outros países onde o Grito 
teve impacto foram Estados Uni-
dos, Argentina, Bolívia e Peru, 
com atividades diversas e que 
integraram aos movimentos sob 
bandeiras comuns e esperanças 
compartilhadas. A luta contra a 
militarização, pelos direitos dos e 

das migrantes, pelo direito à ter-
ra e pela reforma agrária, direito 
à moradia, entre muitas reivindi-
cações, marcaram esta nova Jor-
nada. Esperamos que nos próxi-
mos anos, a mística e o desejo 
de transformação social que o 
Grito espalhou sigam fazendo do 
dia 12 de outubro uma data para 
comemorar a resistência e a luta: 
resistindo e lutando!!!

bALANçO DO GrITO DOS/AS ExcLUÍDOS/AS

A manifestação conseguiu envolver uma parcela realmente 
excluída da população. “Mudar a rota fez com que dialogásse-
mos com toda uma questão de prostituição, dos moradores de 
rua e todas as reivindicações que se concentram em torno da 

Praça da Estação, um local que precisa ser ocupado pelos movimentos”  
e disse ainda “O grito tem conseguido incorporar todas as grandes ques-
tões colocadas, com essa força bonita que o povo tem, movimento as 
ruas, alegrando o 07 de setembro e construindo a independência que de 
fato precisamos.” (Lilian Daniela dos Anjos, AP/Belo Horizonte/MG)

 “Foi uma grande experiência participar de um evento tão importan-
te para nosso país. Mais que um evento, é um ato, para mostrar nossos 
anseios por uma sociedade mais justa e mais humana. A presença da 
Jufra demonstra que nossos jovens, futuro da nação, estão conscientes 
e lutam por esta causa. Todos sentem na pele o que é uma sociedade 
desprezada, sem recursos, sem direitos, sem voz, que não consegue su-
plicar aqueles que estão no poder compaixão e misericórdia, pois estes 

estão surdos e fechados para si mesmo. E a Jufra, mais uma vez, marca 
presença, seguindo os passos de Francisco, por aqueles que clamam um 
lugar na sociedade.” (Thatiana Melo, Jufra/SP)

 “Colocar um bem econômico (o porto) acima das questões da pre-
servação do encontro das águas, que é um patrimônio natural, pode tra-
zer danos irreversíveis. Depois será complicado acertar de novo.” (Dom 
Luiz Soares Vieira, arcebispo de Manaus)

 “É interessante ver que homens, mulheres e idosos continuam en-
gajados em defesa de uma sociedade mais justa e fraterna”. (Jaqueline 
Andrade, estudante, que participou pela primeira do Grito, Recife/PE)

 “Os rios são patrimônio nosso e do mundo. Não queremos aceitar a 
construção de um porto neste local. É uma ameaça à natureza 
e à população que depende do rio.” (Moisés Aragão, Movimento 
Nacional Luta por moradia/Manaus)

“
PONTOS DE VISTA

“

construindo este patrimônio brasileiro que é o 
Grito dos Excluídos.

Sabemos, no entanto, que muitas dificul-
dades, entraves e desafios foram moldando, 
fortalecendo ou mesmo fragilizando o Grito. 
Alguns deles têm sido objetos de reflexão da 
coordenação nacional, das articulações esta-
duais e movimentos sociais e pastorais, prin-
cipalmente no momento conjuntural em que 
nos encontramos. 

Nesse sentindo, a coordenação nacional 
do Grito pensou em fazer um balanço para fo-
mentar e dar elementos para construção do 
Grito do Excluídos 2012. Para isso, precisa-
mos compreender: Qual é nosso olhar sobre 
o Grito? Qual é o seu papel, articulado com 
outras frentes na atual conjuntura? Quais as 
formas, dinâmicas e processos têm determi-
nado os resultados obtidos com o Grito? Quais 
as dinâmicas e estruturas têm se consolidado 
nestes anos?

Para organizar de forma didática este ba-
lanço e ajudar na sistematização, apresenta-
mos uma proposta de roteiro:

2. Proposta de roteiro de Avaliação
2.1. Processo Preparatório:
I. Como tem se organizado o Grito dos 
Excluídos?
II. Quais as forças sociais que estão no 

processo?
III. Há uma coordenação permanente?
IV. Quais atividades são feitas antes, duran-
te e depois do 7 de setembro?
V. Sobre finanças, existe alguma estrutura 
permanente? Como cobrem os custos da organi-
zação do Grito?

2.2. A dimensão territorial e protagonismo dos 
excluídos no Grito:
I. Onde e como tem se organizado o Grito?
II. Como se da a participação dos “exclu-
ídos no Grito”, existe estímulo, como, em que 
momento?

2.3. Qual sua avaliação sobre os materiais do 
Grito:
I.    O Cartaz?
II.   Os jornais?
III.  O ecos do Grito?

2.4.  Sobre o Grito dos Excluídos 2012:
IV.  Qual sua proposta de Lema ?
V.   Tem alguma proposta sobre o processo pre-
paratório nacional?
VI.  Destacar outros elementos que achar im-
portante.
Obs: Discutir em grupos e enviar as respostas 
para a Secretaria Nacional do Grito até o dia 
30/01/12.
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FIQUE POR DENTRO
“ “Temos que romper com esse sistema que oferece respostas militares para 

crises políticas e sociais”
                                                                                                                                           

    (Camille Chalmers – Haiti)  

“

4) Agende-se 2012
  DATA                   ATIVIDADE            LOcAL           

09/02           Reunião da Coordenação Nacional do Grito         SP

22/02          Lançamento da CF – Fraternidade e Saúde 
                   Pública                                                           Locais

08/03           Dia Internacional da Mulher                             Locais

11 e 12/04 Plenária Nacional - ASS.Popular          SP

13 a 15/04   14º Encontro Nacional de Articuladores do Grito        SP
  
17/04           Dia Internacional de Luta Camponesa       Locais

01/05           Dia de Luta dos/as Trabalhadores/as        Locais

4 Quando o Brasil se candidatou a ser sede da Copa, o governo 
brasileiro afirmou que o evento seria bancado, em sua maior parte, 
por investimentos privados. Em julho de 2011, o Tribunal de Contas 

da União (TCU) afirmou que dos R$ 23,35 bilhões previstos para a realização  das obras da Copa 
(certamente será muito mais), apenas R4 336 mil (1,44% do total) vêm do capital privado.
4 Mais de 50% dos recursos para realização das obras da Copa virão do BNDES e da Caixa 
Econômica Federal. O investimento público será completado pela Infraero, governos municipais e 
estaduais. Ou seja, dinheiro NOSSO, do povo brasileiro! 

você sabia?

1). aos aRTicULaDoREs/as

Olá animadores/as que acre-
ditam e constroem o Grito dos/as 
Excluídos/as pelos rincões deste 
imenso país!

Podemos dizer que, com 17 
anos, o Grito ainda é adolescente, 
mas repercute como gente grande 
porque é resultado de um grande 
mutirão, que só é possível graças 
ao trabalho militante de muita 
gente nos vários Estados. 

Hoje, apesar das dificuldades 
e desafios, mas com criatividade e 
ousadia, o Grito dos/as Excluídos/as 
se tornou acontecimento nacional. 

Em nome da Secretaria e Co-
ordenação Nacional, agradecemos 
a todas e todos que constroem 
este mutirão que faz acontecer o 
Grito dos/as Excluídos/as. 

2) ENcoNTRo DE 
aRTicULaDoREs

Companheiros/as articulado-
res/as do Grito dos/as Excluídos/
as, que animam esta construção 
coletiva, já temos a data para o 
nosso 14º Encontro Nacional.

O Encontro acontecerá nos 
dias 13 a 15 de abril de 2012, em 
São Paulo.

É bom olhar as agendas e já 
reservar a data dentro do plane-

jamento e pensar o nome de uma 
pessoa por Estado.

Os Encontros são importantes 
momentos de estudo, convivência 
e animação para o processo do 
Grito e para avançar na constru-
ção do projeto popular. 

3) 18º GRiTo Dos/as 
EXcLUÍDos/as - 2012

A todos e todas que se envol-
veram no processo do 17º Grito 
dos/as Excluídos/as, é verdade 
que ainda estamos juntando infor-
mações de 2011, mas a caminha-
da não pode parar e já olhamos 
para o 18º Grito em 2012.

No dia 09/02/2012, realiza-
remos, em São Paulo, a primeira 
reunião anual da Coordenação 
Nacional do Grito, onde definire-
mos o lema, eixos, objetivos e o 
cartaz do 18º Grito.

Por isso, novamente, solici-
tamos que até o dia 2 de feve-
reiro/2012, vocês enviem para 
a secretaria nacional reflexões, 
sugestões e propostas para con-
tribuir e orientar a coordenação.

Ao sugerir é bom levar em 
conta o significado da data, o 
tema da Campanha da Fraternida-
de do ano, a Conjuntura e as lutas 
sociais e, neste ano também, a 
temática da 5ª Semana Social 
Brasileira (SSB).

“A maneira de ajudar  os ou-
tros é provar-lhes que eles são 
capazes de pensar”
                                                                                                                        
(Dom Helder Câmara)

5) boas FEsTas
O ano de 2011 está no final da 
ladeira e, no horizonte, já vis-
lumbramos sinais do ano de 
2012 que se aproxima.
Por isso, neste momento, que-
remos agradecer pelo seu com-
prometimento com o Grito dos/
as Excluídos/as e desejar a to-
das e todos um feliz Natal e um 
ano novo com seus 366 dias com 
muita saúde, alegrias e disposi-
ção para juntos construirmos o 
18 Grito e levar adiante o muti-
rão por um novo Brasil.

6)  sEMaNa  sociaL 
bRasiLEiRa

“Bem viver – caminho para a 
nova sociedade com um Novo Esta-
do”

Estado para que? E para quem? 
São questões que estão no centro 
dos debates a que se propõe a 5ª 
SSB, que acontece de agosto de 
2011 a maio de 2013, num processo 
que vem dos locais para o nacional.

A proposta é que em 2012 os lo-
cais, municípios, paróquias e regionais, 
discutam e façam propostas como 
parte da construção do momento na-
cional que será no primeiro semestre 
de 2013. A idéia é reunir as forças - 
pastorais, igrejas, movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil para 
refletir e debater, a partir da realidade 
local. Participe deste mutirão.

7) aTENÇÃo
Durante o mês de janeiro de 2012 
a secretaria nacional do Grito dos/
as Excluídos/as estará fechada, 
pois ninguém é de ferro. Retorna-
mos no mês de fevereiro.

8) JoRNaL bRasiL DE FaTo

Leia, assine e divulgue esta 
proposta, assim você também 
contribui para manter e melhorar 
esta importante ferramenta de 
construção do projeto popular.

Para assinar ligue: (11) 2131-
0800 ou assinaturas@brasildefa-
to.com.br

DEPoiMENTos
“Em lugar de um patriotismo 
passivo, que assiste da arqui-
bancada ao desfile comemora-
tivo, propõe-se um patriotismo 
ativo, que toma as ruas e refle-
te sobre os destinos do país.” 
(Alfredo Gonçalves, jornal Cor-
reio do Brasil, 08/09/2011)

 “Dependendo da região e da 
cidade, os movimentos focam 
em algum direito ligado àquela 
realidade. Sempre em defesa 
do direito de participar, de aju-
dar a decidir, e questionando 
o modelo de desenvolvimento 
que gera exclusão.” (Rosile-
ne Wancetto, Jornal do Brasil,  
07/09/2011)

 “O Grito dos Excluídos é sim-
bolicamente colocado no dia 
07 de Setembro porque na 
verdade temos que questionar 
se a independência, que nós 
desejamos e celebramos, é 
independência para todos, ou 
se é uma independência mui-
to relativa ainda pequena, que 
só contempla quem tem condi-
ções econômicas e sociais mais 
elevadas. A independência ain-
da não chegou para milhões de 
brasileiros.” (Dom Guilherme 
Werlang, bispo de Ipameri/
GO)


