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GRITO E
TENDO COMO referência a “in-

justiça que clama aos céus” (cap. 1, n. 
1), depois a “vigência de estruturas ina-
dequadas e injustas” (cap. 15, n. 1) e 
ainda a “situação de injustiça que pode 
ser chamada de violência instituciona-
lizada” (cap. 2, n. 15), o documento final 
da assembleia dos bispos da América 
Latina e Caribe, realizada na cidade de 
Medellín, Colômbia, em 1968, concluía 
que “um surdo clamor brota de milhões 
de pessoas” (cap. 14, n. 2). Já na assem-
bleia de Puebla, no México, em 1979, os 
bispos do subcontinente acrescentavam 
que “o clamor pode ter parecido sur-
do naquela ocasião. Agora ele é claro, 
crescente, imperioso e, em alguns casos, 
ameaçador” (Puebla, n. 89).

Em outras palavras, com o passar 
do tempo, o clamor se converteu em gri-
to. Às vezes oculto, sufocado e silencioso, 
é verdade, mas outras vezes consciente, 
organizado e em marcha pelos campos e 
cidades. O que levou esse “surdo clamor” 
a se transformar em grito? A resposta é 
visível a olho nu: o aumento clamoroso 
dos desequilíbrios sociais nas últimas 
décadas. Estudos aprofundados e da-
dos em abundância revelam que o pro-
gresso técnico e científico tem crescido 
em velocidades diferenciadas. Do ponto 
de vista dos indicadores que medem o 
crescimento econômico puro e simples, 
tais como o PIB e a Bolsa 
de Valores, verificamos 
uma euforia de lucros e 
ganhos, por exemplo, no 
setor bancário, nos con-
glomerados transnacio-
nais, nas telecomunica-
ções, entre outros. 

Entretanto, do ponto 
de vista dos indicadores 
que medem o “desenvolvimento integral” (para 
usar uma expressão da carta encíclica Popu-
lorum Progressio, publicada em 1967 pelo 
então Papa Paulo VI), verificamos o inverso: 
escassez, precariedade ou desmonte progressi-
vo de políticas voltadas para melhorias nas 
áreas da saúde e educação, no acesso à terra e 
estímulo à agricultura familiar, no trabalho e 

Este sistema não VALE! 
Lutamos por justiça, direitos e liberdade.

O SURDO CLAMOR SE 
TRANSFORMA EM GRITO

salário justo, na habitação e transporte, na segu-
rança e previdência social, no vestuário e alimen-
tação... Deve-se isso à economia de mercado que, 
ao globalizar-se, gera e aprofunda a concentração 
de renda e riqueza, ao mesmo tempo que agra-
va a exclusão social e a pobreza. Estamos diante 
de um modelo socioeconômico viciado, desigual e 
perverso. No pico da pirâmide social, um grupo 

reduzido de bilionários retém prati-
camente 50% da renda nacional, en-
quanto na base metade da população 
deve contentar-se com as migalhas. E 
estas se tornam cada vez mais escas-
sas e disputadas.

Isso explica porque, na sociedade 
brasileira, de acordo com o relatório 
recentemente divulgado pelo IBGE, a 
população penalizada pela extrema 
pobreza cresceu pelo quarto ano con-
secutivo, chegando a 13,5 milhões de 
cidadãos em 2018. Basta tomar em 
conta o aumento das pessoas e famí-
lias vivendo nas ruas, o crescimento 
dos inadimplentes ou a migração em 
massa dos desenraizados. Daí ao au-
mento expressivo da violência, a dis-
tância é breve. Não porque a violên-
cia constitua uma praga inerente aos 
pobres e excluídos, mas porque estes 
últimos encontram-se mais expostos 
ao recrutamento por parte do crime 
organizado – duplamente vítimas.

Mas, quando o “surdo clamor” se 
converte em grito uníssono e põe-se em 
marcha com os olhos fixos no horizonte 
a ser recriado – as vítimas da injusti-
ça, das assimetrias sociais, da pobreza 
e da violência convertem-se igualmen-
te em sujeitos de mudança. A consci-
ência dos direitos humanos e a mo-
bilização conjunta tornam-se fatores 

primordiais de transfor-
mação. O grito se levanta 
por sobre as cinzas, as ru-
ínas e os escombros para 
promover a participação 
nos movimentos, organi-
zações e ações populares. 

Então, a conclusão 
não poderia deixar de ser 
diferente: do protagonis-

mo ativo dos pobres e excluídos nutrem-se os 
canais e instrumentos, os mecanismos e repre-
sentações da democracia real e efetiva. Só assim 
seremos capazes de superar o eclipse da prática 
democrática que, ultimamente, vem estendendo 
sua sombra sobre o planeta com a onda do na-
cionalismo populista de extrema direita.

A Coordenação
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O 25º Grito dos/as Excluídos/as se concretiza como um processo per-
manente de construção coletiva. A realização desta atividade nacio-
nal, que acontece de forma descentralizada, só é possível graças a 
animadoras e animadores espalhados por este Brasil. Há 25 anos, a 
semana da pátria e o 7 de setembro deixaram de ser um tempo só de 
plateia que assiste aos desfiles, passando a ser um horizonte de cele-
brações, mobilizações e lutas.
Os gritos que ecoaram nas ruas e praças neste período, aos poucos, 

vão se tornando pauta de reivindicação junto aos poderes locais. A 
experiência do Grito dos/as Excluídos/as tem sido como um pequeno 
grande professor que ajuda a levar informação, formação e animação 
para o povo.

Em 2019, o 25º Grito aconteceu em 24 Estados e no Distrito Federal. A 
seguir apresentamos as atividades realizadas em todo o país - por Esta-
do e cidades – a partir das notícias que chegaram à secretaria. 

ALAGOAS
Maceió: Os gritos foram contra a Reforma da 
Previdência, o desemprego, a exclusão social, 
o corte de recursos na Educação, na Habita-
ção, a destruição do meio ambiente, além de 
descasos por parte do governo Renan Filho 
(MDB). Após concentração, no Centro, cente-
nas de pessoas - entre membros de movimen-
tos sociais, sindicatos e estudantes - saíram 
em caminhada pelas ruas da capital, em di-
reção à Praia da Avenida, no Jaraguá, para 
acompanhar a movimentação do desfile de 7 
de Setembro. Grupos indígenas presentes pe-
diram atenção para suas terras, a fim de ha-
ver regularização nas demarcações.

AMAPÁ
Macapá: 7/09 - Diversas entidades, sindica-
tos e movimentos - Estudantil, dos Atingidos 
por Barragens, LGBTI+, centrais sindicais, 

pastorais sociais da igreja, professores, re-
presentantes de comunidades tradicionais e 
outros uniram sua voz para celebrar o Grito. 
“Queremos vida! Queremos a Amazônia em 
pé! Queremos respeito aos direitos dos povos 
originários e comunidades tradicionais aos 
seus territórios”.

O Grito aconteceu também em Calçoene, 
Ferreira Gomes, Flexal Laranjal do Jari, 
Pracuuba, Oiapoque, Porto Grande, San-
tana e Vitória do Jarí. 

AMAZONAS
Manaus: 5/09 - Cerca de 3.000 pessoas parti-
ciparam da Romaria das Águas e do 25º Grito 
dos/as Excluídos/as. Caminharam 11 quilô-
metros até a Ponte Rio Negro, local simbólico 
marcado pelo suicídio e pelo assassinato da-

Maceió/AL

Macapá/AP
queles que defendem as florestas, a natureza. 
Iranduba se somou ao Grito de Manaus.

Tabatinga: De 5 a 7/9 - Encontro da Tríplice 
Fronteira sobre o Sínodo Panamazônico, com a 
participação de várias comunidades e bispos das 
três dioceses de Peru, Colômbia, Brasil, presen-
ça de 80 pessoas, entre as quais indígenas. En-
cerrado com celebração do Grito, janta e bolo.
O Grito ecoou também em Coari.

Manaus/AM

Tabatinga/AM
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BAHIA
9/5 – Representantes da Bahia e Sergipe se 
reuniram para a preparação do Grito esta-
dual. 

Salvador: 3/08 - Encontro de Formação e 
preparação ao Grito, com análise do cená-
rio político e social dos trabalhadores. 28/8 
- Audiência pública sobre Política Estadual 
de Direitos dos Atingidos por Barragens na 
Assembleia Legislativa da Bahia. 7/9 - Ato 
Cultural e ecumênico com saudações Inter-
-Religiosa (Igreja Católica, Igreja Batista de 
Nazaré, Igreja Presbiteriana Unida, Frente 
de Evangélicos pelo Estado de Direito, Can-
domblé). O encerramento foi na Praça Cas-
tro Alves. 

Brumado: 7/9 – Os manifestantes gritaram 
contra o prefeito, vereadores e o presidente 
Bolsonaro. Contra a suspensão das eleições 
para diretores e vices de escolas municipais 
feita pela prefeitura. 

Cipó: 7/9 - Gritamos pela Amazônia, pelo 
respeito à “Lagoa de Gerson”, que está sendo 
destruída pela ganância de alguns, aprovei-
tando a inércia dos poderes públicos. Cobra-
mos a ida de Agente Comunitário de Saúde no 
Povoado do Pioneiro, a 4Km da Sede, abando-
nado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Ichu: 7/9 - Concentração do Grito na sede 
do Movimento das Comunidades Populares 
– MCP, onde realizaram uma roda de bate 
papo e saíram em caminhada até o centro da 

cidade, encerrando na igreja Matriz com ce-
lebração.

Itabuna: 7/9 – Debaixo de chuva, os manifes-
tantes do Grito caminharam pelas ruas da ci-
dade, com a presença da Escola Estadual da 
Aldeia Indígena Caramuru Paraguaçu.

Itapetinga: Rodas de conversas nas capelas 
e salões comunitários, participação em pro-
grama da rádio Comunitária Vida Nova FM, 
para sensibilização da comunidade local; 6/8 
- Celebração do Grito na Matriz de São José; 
7/9 – Comemoração do Grito.

Jequié: 7/09 - Vestindo preto, o grupo do 
Grito dos/as Excluídos/as, engrossado com a 
presença de professores e outros servidores 
públicos municipais, participou do desfile ofi-
cial.
  
Mairi: 7/09 – O Grito fez parte da Festa da 
Padroeira Nossa Senhora das Dores e contou 
com a participação dos jovens da PJMP (Pas-
toral da Juventude do Meio Popular) da Dio-
cese de Ruy Barbosa.

Mundo Novo: 7/9 – O Grito foi realizado no 
povoado Jequitiba.

Pau Brasil: 7/9 – O Grito contou com a parti-
cipação ativa dos índios Pataxós Hã Hã Hãe.

Piancó: 7/9 – Aconteceu o primeiro Grito 
dos/as Excluídos/as na cidade, com o apoio da 
Ordem Franciscana Secular e outros organis-
mos sociais. 

Porto Seguro: 7/9 - Concentração e Oficina 

de Cartazes do Grito na Av. Getúlio Vargas, 
com a participação do Fórum Permanente de 
Luta. O Grito foi de protesto contra os planos 
da prefeitura de privatizar o serviço de abas-
tecimento e em memória e busca por justiça 
aos professores e sindicalistas assassinados, 
Álvaro Henrique Santos e Elisney Pereira. 

Ribeira do Amparo: Foi o 15º Grito na cida-
de, que começou em 2005 com 50 participan-
tes. Neste ano contou com 230 pessoas, de 17 
lugarejos do município. No percurso houve 
três apresentações pelos jovens do Povoado 
de Barrocas, crianças e adolescentes do Po-
voado de Raspador e por crianças e adoles-
centes da Catequese, que encerraram o ato 
com uma paródia convidando o povo a não se 
envolver em atos de corrupção. 

Ruy Barbosa: 7/9 - “Eu vi a opressão de meu 
povo no Egito, ouvi o grito de aflição diante 
dos opressores e tomei conhecimento dos 
seus sofrimentos. Desci para libertá-lo.” (Ex 
3, 7-8). Os gritos dos Povos indígenas e ori-
ginários da Pan-Amazônia que foram ouvi-
dos na preparação do Sínodo e as chamas e a 
fumaça dos incêndios criminosos na floresta 
amazônica são gritos que se destacam hoje, 
mas não são os únicos. O Deus da aliança en-
viou Moisés para fazer sair o povo para uma 
terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel.  
Ele prometeu estar presente. O êxodo para 
a terra prometida se realizou!” (Dom André).

Santo Antônio de Jesus: 7/9 – “O Grito é 
um momento para que o movimento ganhe 
força e mais aliados à luta. Precisamos falar 
para esse governo que o povo não está satis-
feito e as medidas que são tomadas subme-
tem ao povo ao caminho da morte e das tre-
vas e não é isso que vamos aceitar. Vamos 
ocupar as ruas e esse é só nosso primeiro mo-
mento” (Gicelma Oliveira, agente da Cáritas 
Diocesana).

Salvador/BA

Cipó/BA

Itabuna/BA

Pau Brasil/BA

Ruy Barbosa/BA
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Vitória da Conquista: 7/9 – Os manifestan-
tes do Grito saíram no Bloco do Poder Popu-
lar para denunciar as contradições presentes 
na vida da classe trabalhadora, durante o 
desfile oficial.

O Grito ecoou também em Itaberaba, Poti-
raguá, Jacobina, Senhor do Bonfim, Tei-
xeira de Freitas, Ubaitabá, Bom Jesus da 
Lapa, Riachão do Jacuípe, Ilhéus, Feira 
de Santana e Guanambi.

CEARÁ
Fortaleza: Junho - Encontro Estadual de 
Articuladores do Ceará, debate de conjun-
tura, oficina de comunicação popular e o gri-
to, várias plenárias, atividades de Pré-Grito 
pela Educação; 7/9 – Ato na Praia do Futuro, 
na caminhada realizaram três paradas para 
dar ênfase aos três “Ts”, destacados no dis-
curso do Papa Francisco, terra, teto e traba-
lho. Na Praça Dom Helder Câmara, houve 
homenagem à Irmã Doroty, Dom Helder e 
Chico Mendes. 

Aracati: assentamento Aroeira Vilany enviou 
o seu grito por saúde, há mais de dois anos o 
posto de saúde está fechado prejudicando o 
atendimento às crianças, idosos e gestantes. 
Há 22 anos, o assentamento não tem estradas. 
Moradores do Pedregal gritaram por seguran-
ça, luz nas pontes e nas passarelas, por creche 
e pelo centro de convivência.7/9 - realizaram 
o grito no centro da cidade com a participação 
massiva da PJMP (Pastoral da Juventude do 
Meio Popular). 

Barbalha: 1/9 - As paróquias Santo Antônio 
e São Vicente de Paulo reuniram representan-
tes das pastorais sociais e comunidades ecle-
siais de base, para fazer ecoar, pelas ruas do 
centro da cidade, um grito pela preservação 
ambiental. 

Crato: 7/9 – O Grito foi organizado pela Cá-
ritas Diocesana de Crato, em parceria com a 
Forania I, associações da sociedade civil e uni-
versidades públicas. 

Iguatu: 7/9 - O Grito reuniu diversas entida-
des, movimentos e pessoas da cidade.

Itaiçaba: As paróquias da Zona da Praia 
Itaiçaba, Fortim, Aracati, Majorlandia e Ica-
pui em comunhão com as famílias do assen-
tamento São Miguel da paróquia de Itaiçaba, 
gritaram pelo direito à terra, água e casa pra 
morar. O assentamento é constituído por 35 
famílias que estão sofrendo reintegração de 
posse. 

Itapipoca: A juventude realizou diversas ati-
vidades de Pré-Gritos nos espaços pastorais, 
organizações artísticas e sociais, escolas es-
taduais e universidades. 6/9 – Celebraram o 
Grito. 

Juazeiro do Norte: 7/9 - O Grito aconteceu 
na Avenida Castelo Branco, nas proximidades 
do Parque Ecológico. Organizado pelo Minis-
tério da Caridade da Forania II (paróquias 
Barbalha, Juazeiro e Caririaçu), o ato alertou 
para a preservação ambiental. Os manifestan-
tes fizeram coleta de assinaturas para a lim-
peza do Riacho das Timbaúbas, a ser apresen-
tada ao poder público municipal. 

Vitória da Conquista/BA

Itaberaba/BA

Potiraguá/BA

Fortaleza/CE

AracatiCE

Iguatu/CE
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Potiretama: 5/8 - Os jovens da Pastoral da 
Juventude do Meio Popular – PJMP realiza-
ram um momento de estudo com o lema do 
Grito e a realidade local.

O Grito aconteceu também em Limoeiro do 
Norte, Maranguape, Pentecoste, Quixa-
dá, Sobral e Tianguá.

DISTRITO FEDERAL
Brasília: 7/9 – O Grito reuniu representan-
tes de grupos ligados à Igreja Católica e a mo-
vimentos sociais, que em diversos momentos 
vaiaram a carreata de veículos militares que 
passava pela Torre de TV ao sair do desfile na 
Esplanada. Os manifestantes pediam a saída 
do presidente da República, mais investimen-
to público e não privatização das empresas 
públicas. O grupo também entoou gritos de 
proteção à Amazônia, encerrou com ato polí-
tico-cultural. 

ESPÍRITO SANTO
Cariacica: 7/9 – A arquidiocese de Vitória 
chamou a preparação do Grito. Manifestan-
tes segurando bandeiras e cartazes contra a 
tortura e o corte nos investimentos em edu-
cação, percorreram as ruas da periferia para 
denunciar o desmonte de direitos no país. O 
local do ato foi escolhido em memória do pa-
dre francês Gabriel Félix Roger Maire, que 
atuou na região e foi assassinado há 30 anos. 

Protestaram contra os desastres ambientais 
com o rompimento das barragens em Mariana 
e Brumadinho, em Minas Gerais. Participa-
ram movimentos sociais, sindicatos, pastorais 
e coletivos, principalmente os de juventude 
da periferia. Ao final houve uma celebração 
ecumênica. Durante o ato, foram distribuídas 
cartilhas sobre o abuso de policiais em Caria-
cica. O objetivo é conscientizar os cidadãos so-
bre seus direitos, informando o que a polícia 
pode e o que não pode fazer. A cidade conta 
com a presença de 100 integrantes da Força 
Nacional, é um projeto piloto do presidente 
Jair Bolsonaro. Projeto que foi denunciado 
nesta caminhada.

São Mateus: 7/9 - Realizado pela Diocese de 
São Mateus (paróquias de São Mateus, San-
to Antonio, São Lucas e Nossa Senhora Auxi-
liadora), os participantes do Grito saíram em 
caminhada pela BR 101 até a Av. Brasil, no 
bairro Vila Nova, onde encerraram com uma 
celebração.

GOIÁS
Goiânia: 7/9 – Concentração na Catedral e 
Ato unificado Tsunami da Educação e Grito 
dos/as Excluídos/as, em defesa da educação, 
da Amazônia, aposentadoria, do servidor pú-
blico e da democracia, organizado pelo Fórum 
Goiano e CEBs. 

Uruaçu: 7/9 - Diversas atividades do Grito nas 
paróquias e comunidades durante todo o dia. 

Uruana: 8/9 – O Grito contou com a 1ª Peda-
lada por uma sociedade mais justa, realizada 
pela Pastoral da Sobriedade e paróquia São Se-
bastião. “Desde o início do Grito, Dom Tomas, 

Bispo de Goiás, incentivou para organizar o 
Grito. Todos os anos tentei organizar sem su-
cesso. Este ano, com 87 anos de idade, desisti, 
não pedi o material, mas apareceu a coordena-
dora da Pastoral da Sobriedade dizendo: vamos 
organizar o Grito, tem uma turma de ciclistas 
que quer pedalar para o Grito” (Irmão Maurí-
cio). Os ciclistas organizaram o percurso, com 
mais de 200 pessoas, a Pastoral da Sobriedade 
organizou o café da manhã e assistência nas 
paradas e o almoço para os ciclistas. 

MARANHÃO
São Luiz: As rodas de conversa em prepara-
ção ao Grito foram levadas para as 12 dioce-
ses, a partir da Assembleia Regional de Pas-
toral do Maranhão, 7/9 -  Celebração do Grito.

Açailândia: 7/9 - A Escola Municipal João 
do Vale realizou o Grito de independência em 
defesa da Amazônia com denúncias e plantio 
de árvores. 

Bacabal: Rodas de conversa na Comunidade 
João Paulo; 7/9 – Panfletagem na cidade. 

Barreirinhas: 6/9 - A 250 quilômetros da ca-
pital maranhense, o Grito aconteceu em fren-
te à Igreja Matriz. Representantes de quatro 
comunidades que vivem em torno do lixão da 
cidade, jovens da Pastoral da Juventude, pro-
fessores e representantes de outras comuni-
dades se manifestaram pelas ruas da cidade 
passando pelo fórum, Câmara Municipal, se-
cretaria de educação e prefeitura encerrando 
o ato na Praça do Trabalhador.

Brejo: 8/9 - Ato do Grito e panfletagem. 

Caxias: 7/9 – Caminhada e panfletagem em 
quatro paróquias; 21 e 22/9 - Continuidade ao 
Grito junto à Romaria da Terra e das Águas. 

O Grito ecoou também em Grajau.

MATO GROSSO
Cuiabá: 4/9 – Seminário do Grito, Lança-
mento do 5º Relatório do Fórum de Direitos 

Juazeiro do Norte/CE

Brasília/DF

Cariacica/ES

Goiâna/GO

Barreirinhas/MA
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Humanos e da Terra. 6/9 - Chá e Bolo com 
os Excluídos, na Praça do Ipiranga. Pessoas 
em situação de rua e militantes de direitos 
humanos, indígenas e representantes de di-
ferentes entidades se uniram para chamar a 
atenção da população. “Hoje reunimos mais 
de 70 pessoas, o microfone ficou aberto para 
os protestos e angústias” (Inácio Werner, 
articulador do Grito, coordenador do Fórum 
Estadual de Direitos Humanos). 7/9 - Cami-
nhada e missa na Paróquia Divino Espírito 
Santo; 11/9 - Roda de Conversa: Tema: Dívi-
da Pública.

Poconé: A Escola Estadual Profª. “Eucaris 
Nunes da Cunha e Moraes, irá participar do 
desfile cívico do 7 de setembro, promovido pela 
prefeitura da cidade, dando o recado do Grito 
dos Excluídos/as com cartazes e faixas.

O Grito aconteceu também em na cidade Cá-
ceres.

MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande: Agosto - Encontro Regional 
de animação ao Grito, que aprovou uma Carta 
Aberta de Solidariedade ao povo Kinikinau. 
7/9 – às 8h, concentração do Grito, na Rua 
Candido Mariano entre as ruas 13 de maio e 
Rui Barbosa. 

Corumbá: Realizamos o encontro Diocesa-
no das Pastorais Sociais e preparação ao dia 
do Grito dos Excluídos. 7/9 - Concentração do 
Grito no Santuário de Maria Auxiliadora. 

Coxim: 7/9 – O povo do Grito tomou conta 
das ruas da cidade.

Dourados: 7/9 - Organizado pelo Comitê Re-
gional de Defesa Popular, que reúne sindica-
tos, movimentos sociais, religiosos e outras, o 
Grito juntou trabalhadores e estudantes que 
saíram às ruas para denunciar o desmonte 
dos direitos sociais pelos governos municipal, 
estadual e federal. Logo após o tradicional 
desfile, os manifestantes ocuparam a Ave-
nida Marcelino Pires convidando a popula-
ção para lutar contra os ataques à educação, 
aos direitos trabalhistas e previdenciários, 
à Amazônia entres outros graves problemas 
sociais oriundos do sistema vigente no país.

Miranda: 7/9 - Aconteceu a primeira caval-
gada Indígena Grito dos Excluídos, até à Al-
deia Mãe Terra. Teve almoço, bingo, futebol, 
noite cultural e encerramento. 

O Grito ecoou também em Rio Brilhante.

MINAS GERAIS:
Belo Horizonte: 7/9 - Milhares de pessoas 
se reuniram embaixo do viaduto de Santa 
Tereza, no Centro, seguindo em caminhada. 
O Movimento AMOR (Pastoral do Povo de 
Rua) distribuiu biscoitos, suco, achocolatado 

para pessoas em situação de Rua, reforçando 
o nosso compromisso de luta por vida digna 
para tod@s, se solidarizando com os que mais 
precisam. Este ano, o Grito teve quatro eixos: 
reforma da Previdência, defesa das estatais 
e da soberania nacional, educação e minera-
ção (por causa dos rompimentos de Mariana 
e Brumadinho). 

Congonhas: 7/9 – Na cidade cercada por 
24 barragens, das quais 54% delas têm alto 
potencial de rompimento, o Grito foi de de-
núncia contra os crimes da Vale e de alerta 
à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
que tem o maior número de estruturas (13). 
O ato começou no Residencial Gualter Mon-
teiro, uma comunidade que vive ao pé da bar-
ragem da CSN e que em caso de rompimento 
da barragem seria atingida em 40 segundos. 
A caminhada percorreu os morros da comu-
nidade até o Santuário do Bom Jesus, onde 
aconteceu uma mística de encerramento com 
a participação de manifestantes de Mariana 
e Ouro Preto de diversas organizações, pas-
torais, movimentos sociais. 

Contagem: O processo de articulação e pre-
paração ao Grito tiveram inicio em junho, 
com muitas reuniões, Grito paroquial, par-
ticiparam do Seminário Estadual e Lança-
mento do Grito em Belo Horizonte. 7/9 -  Ca-
minhada do Grito.

Governador Valadares: 7/9 - “A adminis-
tração da elite tentou barrar o Grito dos Ex-
cluídos, tivemos que lutar, houve agressão a 
companheiros, tentaram passar com grupo de 

Cuiabá/MT

Campo Grande/MS

Corumbá/MS

Miranda/MS

Belo Horizonte/MG

Congonhas/MG
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motoqueiros em cima do povo. A todo custo, 
conseguimos colocar o caminhão de som na 
frente do povo. Não conseguiram nos calar. 
Somos resistência. Falamos. Cantamos.” 

Juiz de Fora: 7/9 – A passeata do Grito come-
çou logo após o desfile-cívico militar. Seguiram 
pela pista central, fazendo paradas ao longo 
do percurso para manifestações das entida-
des, instituições e lideranças presentes. Uma 
das paradas ocorreu em frente à tribuna onde 
estavam as autoridades, que ouviram mani-
festações de lideranças estudantis e do Sindi-
cato dos Professores (Sinpro). Eles receberam 
mudas de caliandra dos integrantes do ato. 
Os participantes pararam na Praça dos Três 
Poderes, para a cerimônia plurirreligiosa, com 
falas dos diversos representantes. Ao final, os 
integrantes participaram de uma roda na Pra-
ça dos Três Poderes.

Montes Claros: A mobilização e o processo de 
construção do Grito são animados pelo setor 
Social da Arquidiocese, que convoca as Pasto-
rais Sociais, Movimentos e organizações para 
que se somem nessa construção coletiva. 7/9 
- Concentração do Grito na Praça da Matriz 
e marcha com a participação de cerca de 300 
pessoas que se reuniram na Praça Dr Carlos 
Versiani para uma celebração ecumênica que 
contou com a presença do Arcebispo Dom João 

Justino e do Pastor Josmar da Igreja Amor e 
Vida. Fizemos a retomada de um grito silen-
cioso como o primeiro que aconteceu aqui há 
26 anos. Depois da partilha de pães, biscoito, 
rapadura, café, chá, saímos pelas ruas com 
a boca amarrada com fitas pretas, ao som de 
tambores, e em fileiras seguimos até o local do 
desfile oficial com faixas cartazes e encerramos 
em frente à prefeitura. 19/9 - Audiência Públi-
ca: A crise econômica e os impactos sociais em 
Montes Claros, na Câmara Municipal.

Ouro Preto: 7/9 - A concentração do Grito foi 
na Praça Tiradentes e contou com a participa-
ção da cidade de Mariana.

São João Del Rei: 7/9 – Concentração foi 
em frente ao Teatro Municipal, onde fizeram 
a confecção de cartazes e os participantes le-
varam bandeiras, faixas e cartazes para ce-
lebrar o Grito.

Teófilo Otoni: 7/9 - A Avenida Getúlio Var-
gas no centro foi ocupada com diversos gritos: 
as juventudes contra o genocídio dos jovens 
negros e negras das periferias urbanas; das 
mulheres contra o feminicídio; dos agriculto-
res familiares contra os agrotóxicos; dos edu-
cadores e estudantes contra o sucateamento 

Governador Valadares/MG

Juiz de Fora/MG

Montes Claros/MG

São João Del Rei/MG

Barbacena/MG

Teófilo Otoni/MG

da educação, de dezenas de pessoas contra a 
falta de respeito às diversidades e contra as 
reformas da previdência e trabalhista. Em 
todo o percurso da avenida os movimentos 
sociais, sindicatos, associações de moradores, 
grupos organizados e pastorais sociais leva-
ram a mensagem que a “Vida Vale Mais”. 

Uberlândia: 7/9 - Contra os cortes de ver-
bas nas universidades e a política de meio 
ambiente do governo Bolsonaro, estudantes 
e professores vestidos de preto realizaram 
o Grito, com a participação de sindicatos de 
educação e da União Nacional dos Estudantes 
(UNE). Com carro de som e músicas de críti-
cas ao governo, eles seguravam faixas, carta-
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Bom Jesus do Tocantins: 
7/9 - O povo Gavião Kyika-
têjê, da Terra Indígena Mãe 
Maria, participou das mani-
festações do Grito dos Exclu-
ídos. As mulheres, vestidas 
de preto, usaram uma mor-
daça representando toda a 
repressão e perseguição do 
governo federal aos povos 
indígenas. “Colocamos a 
mordaça e quando chegamos 
em frente das autoridades 
locais, tiramos e gritamos 
“existir para resistir” (indí-
gena Concita Konxarti).

Bragança: 30/8 - Roda de 
Conversa do Grito, no audi-
tório das pastorais socais, 
7/9 - momento do Grito du-
rante o desfile cívico.

Santarém: 7/9 – Os manifestantes do Grito 
participaram do desfile oficial, em defesa da 
Amazônia, da liberdade e dos direitos. “Esta-
mos lutando em defesa da nossa Amazônia, 
denunciando esse sistema de violação que des-
trói o meio ambiente, a vida do nosso povo, as 
comunidades tradicionais, expropria direitos 
territoriais” (Sara Pereira, Fase Amazônia).

São Félix do Xingu: 7/9 - “De última hora o 
exército, que está aqui por questões das quei-
madas, resolveram fazer desfile. Ficamos em 
um lado da praça central da cidade até eles 
terminarem. Depois seguimos um percurso 
até onde o exército está acampando. Esteve 
presente o Sintepp, professores e alunos da 
Unifesspa (Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará), PJ, EPAM, representante 

Belém/PA

Bragança/PA

Santarém/PA

São Félix do Xingu/PA

zes e bandeiras. Ao final do ato, o grupo fez 
um abraço simbólico na praça, em um grande 
círculo representando “a união pelas causas 
dos excluídos”.

O Grito aconteceu também em Mariana, Ja-
íba, Januária, Diamantina, Alto Jequi-
tiba, Barão de Cocais, João Monlevade, 
Martins Soares, Mercês, Poços de Cal-
das, Salinas, Barbacena e Jenipapo.

PARÁ
Belém: 7/9 - Mais de 5 mil pessoas levaram 
faixas e cartazes para a avenida Nazaré e em 
caminhada seguiram pela avenida Presiden-
te Vargas, onde ocorria o desfile oficial. Os 
manifestantes, trajando preto, protestaram 
contra as queimadas na Amazônia e o projeto 
“Future-se”, do Governo Federal. 

Altamira: Realizaram a Semana do Grito e 
atividades nos reassentamentos Urbanos Co-
letivos de Jatobá e Água Azul, Aula pública, 
com o tema Amazônia. 8/9 - Caminhada pela 
Paz pelas ruas da cidade. 

Jenipapo/MG

da paróquia e nós da CPT. Avaliamos que 
foi ótimo. Não tivemos grande número de 
pessoas mas foi bem visível e audível para a 
cidade” (Gilberto).

Tucumã: 7/9 - Concentração seguida de ca-
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Tucurui/PA

Campina Grande/PB

Curitiba/PR

PARAÍBA
João Pessoa: 6/9 – Para comemo-
rar o Grito os participantes dos di-
versos setores da sociedade local se 
dividiram em alas em um grande 
bloco de carnaval popular. Entre 
eles, o Levante Popular da Juven-
tude, com seus tambores eloquen-
tes, seguidos das alas da Amazônia, 
Mulheres, Educação, LGBT+, Pre-
vidência Social, Portadores de Defi-
ciência, Crianças, dentre outras. Ao 
longo do trajeto foram feitas paradas 
para discurso e o ato teve como tema 
“Este sistema não vale” e como pautas, divi-
didas por eixos temáticos: educação, contra a 
privatização das universidades e o programa 
Future-se; o “desmonte da política de assis-
tência social” e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; as queimadas, a reforma água e 
o direito à água; contra o feminicídio, o racis-
mo e a homofobia; o direito à moradia; contra o 
“desmonte” do Sistema Único de Saúde (SUS), 
o desemprego e as privatizações.

Campina Grande: Houve uma agenda rica 
de preparação com reunião de organização e 
mobilização, mesa Redonda sobre Desigual-
dade e alternativas. 7/9 - Concentração na 
Praça da Catedral onde realizaram Ato/Cele-
bração e saíram em Caminhada até a Praça 
da Bandeira. 

Guarabira: 7/09 - Realizaram o Grito, com a 
presença do bispo da Diocese, Dom Aldemiro 
Sena dos Santos.

Malta: 6/9 - A concentração do Grito foi na Es-
cola Cônego Joaquim de Assis Ferreira, com 

João Pessoa/PB

Malta/PB

PARANÁ
Curitiba: 7/9 – O Grito aconteceu em vários 
locais na cidade. Na Praça Santos Andrade 
foi realizado o ato Ocupar as ruas pelo Brasil, 
manifestantes vestidos de preto ocuparam a 
escadaria do prédio histórico da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Protestaram con-
tra o desmatamento na floresta amazônica e 
medidas do governo federal, como os cortes de 
verba na educação e seguiram em caminhada 
até o Largo da Ordem, também no Centro. Na 
Vila Corbélia, Cidade Industrial, moradores e 
lideranças saíram da Tenda Azul da Ocupação 
Dona Cida, caminhando até à sede da ocupa-
ção Primavera.

Realeza: 7/9 - Luto pelo Brasil, Dia 7 de preto 
na Rua foi o tema do Grito chamado pela UNE.  

O Grito ecoou também em: Apucarana, Ara-
pongas, Londrina, Mandaguari, Mandi-
rituba e Ponta Grossa. 

representantes de pastorais, movimentos e 
demais entidades, professores e estudantes. 
Em seguida, em caminhada, percorreram as 
principais ruas da cidade e finalizaram com 
ato e apresentações culturais e com o forró dos 
idosos, na praça. 
  

Patos: 7/9 - A concentração do Grito foi na 
Praça Getúlio Vargas, a Diocese promoveu 
manifestação do Grito durante o desfile cívico. 

minhada, Ato e celebração ecumênica, encer-
rando com partilha de pão.

Tucurui: 7/9 - “Acabamos de realizar o Grito, 
teve caminhada, ato na praça da cidade e, ao 
final, celebração com a presença do Bispo Dom 
João e das crianças do Shalom representando 
a natureza, a nossa Amazônia!” (Agnes, arti-
culadora do Grito).

O Grito foi realizado também em Cametá, 
Abaetetuba, Castanhal, Gurupá, Limoei-
ro do Ajuru e Marabá.
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Demerval Lobão/PI

Rio de Janeiro/RJ

RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro: 7/9 -  Concentração do Grito 
foi na avenida onde ocorria o desfile de 7 de 
setembro, policiais militares fizeram um cor-
dão de isolamento para impedir a passagem 
dos manifestantes para a Avenida Presidente 
Vargas. Somente depois do encerramento do 
desfile, os policiais liberaram a passagem dos 
manifestantes, que iniciaram uma passeata 
em direção à Praça Mauá. Os participantes 
gritaram pela preservação da Amazônia e fi-
zeram críticas à atuação da polícia, aos cortes 
orçamentários na educação pública e ao go-
verno federal.

Campo de Goytacazes: 7/9 - Concentração 
do Grito na Pracinha do Jockey II, com ati-
vidades criativas e de conscientização, brin-
quedos para as crianças, roda de capoeira, 
exposição de banners de pesquisas das uni-
versidades UENF e UFFM. Além de mos-
tra com notícias da atualidade, faixas com 
frases reflexivas e microfone aberto para a 
comunidade expor suas críticas e opiniões 
sobre a realidade do município e do país. A 
organização contou com movimentos sindi-
cal e social, entre eles o Sindipetro - NF.

PIAUÍ
Teresina: 7/9 - Pastorais e Movimentos so-
ciais, sindicatos e comunidades ocuparam 
o espaço do desfile do 7 de setembro, na Av. 
Marechal Castelo Branco e, em frente ao pa-
lanque do governo do Estado, deram o seu re-
cado. Muitos manifestantes trouxeram suas 
bandeiras de lutas denunciando as injustiças 
e clamando por políticas públicas. 

Pedro II: 7/9 - Realizaram o Grito 
durante o desfile oficial, o povo ama-
nheceu de preto e participou em pro-
testo contra os retrocessos do governo 
Bolsonaro. 

Picos: O Grito aconteceu pelas ruas 
da cidade em defesa dos direitos, 
como saúde, educação, previdência e 
um grito de basta ao feminicídio. O 
ato foi encerrado na Praça Felix Pa-
checo, no centro da cidade. A comu-
nidade de Valparaiso participou exi-
gindo providências para a situação do 
lixão a céu aberto, problema antigo 
desta zona rural.

Teresina/PI

O Grito ecoou também em Bezerros, Floria-
no e Demerval Lobão.

PERNAMBUCO
Recife: As atividades de preparação do Gri-
to tiveram início desde o final de abril, após 
o encontro de articuladores. 7/9 – Caminhada 
da Praça do Derby até o Parque Amorim e ato 
cultural com diversas apresentações musicais 
e outras linguagens.

Caruaru: 24 a 26/5 – No Encontro Regional 
NE 2, que reúne os Estados de Pernambuco, 
Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, repre-
sentantes de 21 dioceses partilharam e ava-
liaram o Grito. 7/9 -  O Grito foi celebrado na 
cidade. 

Garanhuns: 27/8 - Roda de Conversa sobre 
reforma da Previdência, 30/8 - Palestra com 
Dom Paulo, na Garagem da Cúria; 31/8 - Mis-
sa da Pátria, na Catedral e ato público.

Recife/PE

Pilão Arcado: 8/9 - A Assembleia de Jovens, 
na comunidade de Ataim, teve como tema: Gri-
to dos Excluídos e o lema: Este Sistema não 
Vale, com a participação de 50 jovens das co-
munidades de Ataim, Lagoa do Zé Gomes, Pa-
pagaio e Intendência. O tema e o lema foram 
abordados através de roda de conversa, vídeos 
e depoimentos. “Alguns jovens avaliaram o en-
contro como positivo, além da troca de experi-
ências, novas e fortalecimento das amizades, 
renovou a esperança de continuar na luta em 
meio a tantas injustiças” (Reinaldo Vanique).

Serra Talhada: 26/8, a equipe organizadora 
do Grito e a Paróquia Nossa Senhora da Pe-
nha, promoveram a Roda de conversa sobre o 
lema do Grito, 7/09 - Realização do Grito.

O Grito foi realizado também em: Belo Jar-
dim, Bezerros, Buíque, Condado, Flores-
ta, Jataúba, Pesqueira, Petrolina, Sal-
gueiro e Tupanatinga.

Santa Rita/PB

Santa Rita: 7/9 - Concentração do Grito na 
Praça da Estação Ferroviária. O ato, que 
aconteceu paralelamente ao desfile oficial, foi 
marcado por arbitrariedade e abuso de poder 
por parte da prefeitura. Cerca de 200 pesso-
as estavam em marcha nas ruas da cidade, 
juntamente com doze organizações entre en-
tidades e movimentos sociais, para apresen-
tar uma manifestação ao prefeito Ermerson 
Panta, mas foram impedidos por seguranças 
particulares que fazem no local o papel da Po-
lícia Militar e ou Guarda Municipal. 

O Grito ecoou também em Piancó e Pombal. 
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Mossoró/RN

Porto Alegre/RS

Canoas/RS

Caxias do Sul/RS

Pelotas/RS

RIO GRANDE DE SUL
Porto Alegre: 6/9 – Desfile das crianças e 
adolescentes das Instituições da Região do 
Cruzeiro / Porto Alegre, que trabalharam o 
tema do Grito. 7/9 - Concentração do Grito foi 
no Parque da Redenção, com a partici-
pação de cerca de 2.000 pessoas, que saí-
ram em caminhada pelas ruas da cidade 
denunciando as ações do atual governo 
contra a educação pública e a soberania 
nacional e o desmatamento na Amazô-
nia. Todos vestindo roupas pretas “em 
luto e luta pelo Brasil”, os manifestan-
tes se depararam com centenas de mi-
litares, carros e caminhões do exército 
ao redor do Monumento ao Expedicio-
nário, que participavam do encerramen-
to da Semana da Pátria. O sentimento 
inicial de tensão, aos poucos, deu lugar 
a faixas, palavras de ordem e discur-
sos realizados mesmo sem aparelho de 
som. Muito apoio foi registrado, tanto de 
quem estava nos veículos quanto de pessoas 
nas janelas dos apartamentos. A caminhada 
passou pelo campus central da UFRGS.

Canoas: 7/9 - Concentração do Grito no 
bairro Mathias Velho reuniu centenas de 
manifestantes na Vila Santo Operário, as-
sim batizada em homenagem ao operário as-
sassinado durante uma greve em São Paulo 

em plena ditadura militar.
 
Caxias do Sul: 7/9 - A ca-
minhada foi realizada ao fi-
nal do desfile oficial, os ma-
nifestantes enfrentaram o 
frio e a chuva para ir às ruas 
em defesa da educação e da 
Amazônia. Estudantes, re-
presentantes dos movimen-
tos de defesa dos direitos 
das mulheres, dos negros, do 
movimento LGBT+, ao pas-
sarem pelo palanque, gri-
taram palavras de ordem, 
embora as autoridades já 
tivessem debandado. “Tira 
a tesoura da mão e valoriza 

a educação!” A proposta orçamentária para 
2020 prevê redução de 18% dos recursos to-
tais do Ministério da Educação, além de res-
tringir verbas de projetos sociais como o Mi-
nha Casa e Minha Vida e o Bolsa Família.

Erechim: 7/9 – Os participantes do Grito 
foram para as ruas contra os ataques às 
universidades, cortes e censura na pesqui-
sa e na ciência, a devastação na Amazônia e 
o desmonte das políticas ambientais. #Dia-
7DePretoNaRua. 

O Grito ecoou também em Santa Maria e 
Pelotas. 

RIO GRANDE DO NORTE
Natal: 7/9 - A concentração do Grito foi na 
Praça Herói dos Pescadores.

Mossoró: A preparação começou em junho, 
com o lançamento do 25º Grito durante o 
Encontro Fé e Política, seguindo um intenso 
calendário de atividades - pré-Gritos sema-
nais: Grito no Bairro Abolição II; conjunto 
Vingt Rosado; conjunto Nova Vida, Praça 
Nova Vida; Praça do Bairro Belo Horizonte; 
na feira de economia solidária; Vigília contra 
reforma da previdência na Praça do mercado; 
Agitação nas Redes Sociais; Ato das Margari-
das em frente ao CF8. Ato em Defesa da Edu-
cação e Previdência Social; Grito no Bairro 
na Praça do Alto da Conceição; Praça Aboli-
ção IV; Festa Santa Helena; Grito por Mora-
dia; Grito na comunidade Estrada da Raiz; 
Seminário Grito de Resistência, Esperança e 
Teimosia, nossa luta é todo dia; Oficina para 
confecção de material para o Grito, na comu-
nidade terra prometida; Plenária final para 
preparação do Grito; 7/9 - a concentração do 
Grito foi no Ginásio Poliesportivo Pedro Ciar-
lini, de onde os manifestantes saíram em ca-
minhada até a Igreja São Vicente. 

O Grito aconteceu também em Parelhas.

Petrópolis: 7/9 - O Grito aconteceu no Bos-
que do Imperador, com a participação de li-
deranças comunitárias e dos movimentos so-
ciais, que seguiram em marcha até a Praça 
Dom Pedro. Lá houve atividades culturais 
e artísticas, com foco na luta pela moradia. 
Este já foi o tema do nosso protesto ano passa-
do e nada foi feito. Em praticamente todas as 
comunidades do município há pessoas rece-
bendo aluguel social e um déficit habitacional 
muito grande. 

As cidades de Duque de Caxias, Itaguai, 
Nova Iguaçu e Volta Redonda participa-
ram no Grito e Romaria dos Trabalhadores na 
cidade de Aparecida/SP. 

O Grito aconteceu também em Macaé e Nova 
Iguaçu.
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SÃO PAULO
São Paulo: Foram vários os atos. No centro, 
missa na Catedral da Sé, organizada pela 
Pastoral Operária. Em seguida, uma passea-
ta com pessoas em situação de rua com pa-
dre Júlio Lancellotti e agentes das pastorais 
sociais e entidades religiosas que se manifes-
taram pelas ruas e denunciaram a truculên-
cia com que o metrô de SP tem usado para 
impedir que estas pessoas, já em situação de 
vulnerabilidade social, abriguem-se do frio e 
da chuva.

Outra manifestação saiu da Praça Oswaldo 
Cruz, na região do bairro Paraíso, e seguiu 
até o Monumento às Bandeiras, no Parque do 

São Paulo - Praça da Sé/SP

São Paulo-Paulista/SPSão Paulo-Zona Sul/SP

Ibirapuera. Ali, a Central 
de Movimentos Populares 
(CMP), a Marcha Mundial 
das Mulheres (MMM) e a 
União Nacional dos Estu-
dantes (UNE), entre outras 
entidades, se uniram para 
denunciar e gritar por di-
reitos.

Na Zona Sul da capital, o 
Grito foi contra o racismo e 
a tortura.

São Paulo/Perus: 7/9 – O 
Grito foi realizado na Paró-
quia Santíssima Trindade.

Boa Vista/RRPorto Velho/RO

RONDÔNIA
Porto Velho: Julho - Encontro Regional com 
a presença de representantes das paróquias, 
religiosas, coordenadores setoriais, Pasto-
ral Carcerária, Pastoral do Menor, Conselho 
Arquidiocesano de Leigos, articuladores das 
Comunidades Eclesiais de Base, da Comissão 

Pastoral da Terra – CPT, Comis-
são Justiça e Paz – CJP e do Mo-
vimento dos Atingidos por Bar-
ragens – MAB, onde estudaram 
o material de apoio da Secretaria 
Nacional do Grito. 7/9 – Os ma-
nifestantes gritaram em defesa 
da Amazônia. 13/9 - Seminário 
Saneamento Básico como Direi-
to Humano.  

O Grito aconteceu também em 
Candeias do Jamari.

RORAIMA
Boa Vista: 7/9 - Manifestantes se reuniram 
no bairro Pintolândia, zona Oeste da capital 
para celebrar o Grito. O ato reuniu religiosos, 
estudantes, movimentos sociais e sindicatos. 
“Até que ponto somos independentes com tan-
tas desigualdades e tantas injustiças sociais? 
Apostamos na vida plena” (Irmão Danilo Be-
zerra, articulador do Grito local). Protestaram 

contra o corte de verbas do governo federal às 
instituições federais de ensino e o programa 
Future-se. O ato contou com falas que abor-
daram também a imigração venezuelana, o 
aumento da pobreza, as atuais condições de 
trabalho no país e o ataque às minorias como 
negros, mulheres, indígenas e LGBTIs (lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 
intersexuais).
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Americana-Nova Odessa/SP

Aparecida/SP

Baixada Santista - São Vicente/SP

Guarulhos/SP

Bauru/SP

Campinas/SP

a Praça próxima ao rio. Como gesto concreto 
fizeram a limpeza de um córrego do local, pe-
diram a reforma da ponte. Com a participação 
massiva dos moradores terminaram com uma 
atividade cultural e almoço coletivo.

Bauru: 7/9 – Os participantes do Grito des-
filaram no Sambódromo, durante o ato cívico 
da cidade, com a presença de diversas pasto-
rais da Diocese de Bauru. Cerca de 120 pes-
soas participaram do desfile, com o objetivo 
de abrir caminhos aos excluídos da sociedade, 
denunciar os mecanismos sociais de exclusão 
e propor saídas alternativas para uma socie-
dade mais inclusiva. 

Americana/Nova Odessa: Agosto - En-
contro de CEBs de Americana e Nova 
Odessa, Diocese de Limeira/SP. Aber-
tura da semana da Pátria, do Grito dos 
Excluídos/as. 7/9 - Aconteceu o Grito no 
Parque Ecológico. 

Aparecida: 7/9 - No Santuário de Nos-
sa Senhora Aparecida, o já tradicional 
ato, começou com a concentração dos 
romeiros às margens do rio onde a ima-
gem da padroeira do Brasil foi encontra-
da em 1717, no Porto de Itaguaçu. Ali, 
como há 25 anos, iniciava o Grito dos/as 
Excluídas/os, sempre junto da Romaria 
dos Trabalhadores/as, que este ano está 
em sua 32ª edição. O Grito dos Excluídos/as 
denunciou o rompimento das barragens em 
Mariana e Brumadinho (MG) e a situação dos 
atingidos/as pelo crime ambiental da Vale, 
culminando com uma grande ciranda, segui-
da da celebração dos romeiros na basílica. Às 
6h, no mesmo palanque ocorreu o ato e a Ro-
maria do Grito dos/as Excluídos/as da Diocese 
de Nova Iguaçu/RJ, em frente ao Santuário de 
Aparecida.

Baixada Santista: 7/9 - O Grito aconteceu no 
Jardim Ir. Dolores, em São Vicente, reunindo 
as cidades de Santos, Guarujá, Cubatão. Os 
manifestantes realizaram uma caminhada 
pelo bairro, com bandeiras e faixas, ocuparam 

Campinas: O Grito dos Excluídos de-
nunciou a situação de prostituição de 
crianças e adolescentes. “Estamos inse-
ridos em uma comunidade que está real-
mente à margem da sociedade e o Itatin-
ga é um bairro no qual o preconceito e a 
discriminação imperam pela sociedade” 
(Fabiana Aparecida Ferreira, diretora 
de educação infantil de uma Instituição 
do Centro de Promoção para um Mundo 
Melhor - CEPROMM). 

Guarulhos: 7/9 - A concentração do Grito 
foi na Praça Tereza Cristina, em frente à 
Catedral Imaculada Conceição. 9 a 13/9 

- Semana Social “O Grito nosso de cada dia!” 
que debateu O que sabemos sobre os povos in-
dígenas?; Deus, trabalho e o homem, pontos 
e contrapontos; Política Pública de Educação: 
trajetória e desafios; O pão nosso de cada dia 
foi envenenado, como sobreviver?; Leigos e de-
mocracia em contexto histórico e social.

Jales: 7/9 - Missa do Grito, missa da partilha, 
pela preservação do meio ambiente, vida dig-
na, saúde, trabalho, moradia, educação, justi-
ça, partilha e terra.
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Jundiaí: 7/9 - Celebração Eucarística do Gri-
to, presidida por Dom Vicente Costa, na Cate-
dral Nossa Senhora do Desterro. Participaram 
agentes das Pastorais Sociais, Movimentos e 
fiéis das paróquias da diocese.

Mogi das Cruzes: 7/9 – Realização do Grito 
do Alto do Tiete, na Igreja Nossa Senhora do 
Rosário. 

Piracicaba: 7/9 – O ato do Grito aconteceu em 
frente à Catedral, bem próximo do desfile que 
ocorreria pela “Independência”. 

Presidente Prudente/Distrito Floresta do 
Sul: Realizaram o Grito dos/as Excluídos/as e 
Romaria da Terra, das Águas e dos Mártires.

Ribeirão Preto: Semana Social da Arquidio-

Grito dos/as Excluídos/as14 DEZEMBRO 2019

Piracicaba/SP

Presidente Prudente/SP

Jundiaí/SP

Santo André/SP
cese de Ribeirão Preto, com ati-
vidades na cidade de Ribeirão 
Preto, Sertãozinho, Cravinhos. 
Abertura com o debate “Políticas 
Públicas: Assistência e Previ-
dência”. 7/9 - Concentração e ca-
minhada do Grito, seguida pela 
celebração Eucarística, na Paró-
quia São Mateus Apóstolo. Após 
houve confraternização/almoço 
com os agentes pastorais e pes-
soas em situação de exclusão.

Santo André: 14/9 – A concen-
tração do Grito foi no centro da 
cidade com a participação de cer-
ca de 80 pessoas de movimento de 
mulheres, de juventude, partidos 
políticos e pastorais. Teve início 
com café da manhã servido na 
Praça, seguido de caminhada ao som de per-
cussão, com músicas, palavras de ordem, falas 
de lideranças populares e distribuição do Jor-
nal do Grito à população.

Mogi das Cruzes/SP

São Carlos: 7/9 - Concentração do Grito no 
Terminal Rodoviário e panfletagem nos bairros 
Jochey Clube, Santa Felícia e Cidade Aracy.

São José dos 
Campos: Durante 
a Semana da Pátria 
foram realizadas 
várias iniciativas na 
Diocese e Paróquias. 
7/9 - Concentração 
em Aparecida, no 
pátio da Basílica 
Nacional.

O Grito foi celebra-
do também em Ara-
çatuba, Indaia-
tuba, Itanhaém, 
Itapeva, Jacareí, 
Limeira, Salto e 
Sorocaba. 
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Estância/SEAracaju/SE

Florianópolis/SC

Chapecó/SC Lages/SC

Blumenau/SC

SANTA CATARINA
Florianópolis: Junho - Dia de Estudo do 
lema do 25º Grito dos Excluídos 2019 no 
estado de Santa Catarina. A Diocese de 
Lages acolheu os participantes, realizaram 
reunião das Cebs da Arquidiocese, para ar-
ticulação do Grito. 7/9 - A concentração do 
Grito foi na Catedral da cidade, trabalha-
dores e estudantes se vestiram de preto e 
pintaram a cara de verde e amarelo para 
protestar contra a entrega do Brasil pro-
movida pelo atual governo.

Anchieta: 7/9 - Organizado por pas-
torais, sindicatos e movimentos populares, as 
pautas do Grito foram a agroecologia, sobera-
nia alimentar, contra os ataques do governo 
Bolsonaro aos povos indígenas, em defesa da 
Amazônia, contra a reforma da previdência, 
contra as privatizações e outras.

Blumenau: 7/9 - Os manifestantes desfilaram 
pelas ruas da cidade.

Campo Erê: 7/9 – O Grito foi realizado pela 
primeira vez na cidade.

Chapecó: 7/9 - O Grito foi ouvido pelas ruas 
da cidade, em defesa das universidades. Edu-
cação é a única arma possível! 

Lages: 30/7 - Reunião do Fórum das Pastorais 
Sociais da Diocese de Lages para estudo do 
tema do Grito dos Excluídos e Excluídas 2019. 
8/9 - A concentração do Grito foi na Igreja do 
Navio, no Morro da Cruz, onde cerca de 250 
pessoas saíram em Caminhada Penitencial, 
com o tema “O Grito dos Excluídos e a Exalta-
ção da Santa Cruz”, promovida pela Diocese de 

SERGIPE
Aracaju: 7/9 - As pastorais sociais da Arqui-
diocese de Aracaju e os movimentos sociais e 
sindicais realizaram o Grito após o desfile cí-
vico. “Devemos gritar bem forte e bem alto em 
defesa da vida, diante das injustiças e da ex-
clusão de tantos brasileiros que vivem sem dig-
nidade, por isso precisamos sempre unir as vá-
rias expressões religiosas e sociais no Grito dos 
Excluídos” (Dom André, Arcebispo de Aracaju).

Estância: 7/9 – Realizaram o Grito. 

Lages, esta edição foi de responsabilidade da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças.

Laguna: 7/9 - O bloco do Grito participou du-
rante o desfile oficial da cidade.

O Grito foi realizado também em: Guaracia ba 
(pela primeira vez na cidade); Itapema; 
Jaraguá do Sul; Joinville; Morro da Fu-
maça; São Miguel do Oeste (mesmo com 
decisão judicial que impedia o povo de ir 
para as ruas); Seara; Tubarão e Xaxim.
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FIQUE POR DENTRO
Quando dou comida aos pobres me chamam de santo; quando 
pergunto por que existem os pobres me chamam de comunista 

(Dom Helder Câmara) 

“

2 
ENCONTRO DOS 

ARTICULADORES/AS

4
DESIGUALDADE E RACISMO

5
PARA PENSAR

“
Grito dos/as Excluídos/as16 DEZEMBRO 2019

***A Secretaria do Grito estará fechada de 21/12/2019 a 19/01/2020

Nós, da Coordenação e Secretaria 
Nacional do Grito dos/as Excluídos/
as, agradecemos a todos e todas que 
ajudam a animar e construir o pro-
cesso do Grito dos/as Excluídos/as, 
cada ano, neste imenso Brasil.

Com certeza não é fácil, mas é im-
portante termos clareza e sabedoria 
para perceber que só juntos podemos 
contribuir para a construção de um 
outro modelo de sociedade onde a 
dignidade da vida esteja em 1º lugar.

1  
ANIMADORES/AS

 Segundo dados divulgados pelo 
IBGE em 04/11/2018, 1 milhão de 
brasileiros/as, por ano em média, 
desceu abaixo da linha da pobre-
za, entre os anos de 2015 a 2018. 
Isto é, sobrevivem com menos de 2 
dólares  dia ou R$ 7,60.

 Em 25/01/2020 completará um 
ano de mais um crime da Vale 
em Brumadinho (MG), neste, 270 
vidas humanas e o meio ambiente 
foram destruídos. E a empresa 
continua com seus negócios e os 
seus lucros até próximo ao crime. 
Este sistema exclui, degrada, 
mata.

 Após os incêndios e desma-
tamentos criminosos de agosto, 
na Amazônia e Pantanal, a nova 
ameaça a estes biomas é o plantio 
extensivo da cana de açúcar. Na 
primeira semana de novembro 
de 2019, o governo Bolsonaro 
revogou um decreto de 2009 que 
vetava a expansão canavieira na 
floresta amazônica e também no 
Pantanal. Esta medida abre o 
caminho para o cultivo da cana 
e, segundo pesquisadores, para 
mais desmatamentos, queimadas 
e conflitos de terra.

Às companheiras e companheiros que ani-
mam e articulam o Grito nas comunidades 
locais, nos Estado e regiões:
Comunicamos que já temos a data para a re-
alização do 22º Encontro Nacional de Articu-
ladores/as do Grito, que será nos dias 23 a 26 
de abril de 2020, juntamente com o Encontro 
de Comunicadores do Grito, em São Paulo.
Vejam as agendas e reservem a data. Fa-
çam a discussão em cada local e indiquem 
o nome de uma pessoa para participar do 
encontro, trazendo o cheiro, o sabor e os ecos 
dos gritos locais.

3 2020: O 26º GRITO VEM AÍ!

Pelos dados do IBGE de 
13/11/2019:

  Entre os 10% mais 
pobres, no Brasil, 75,2% 
são negros e entre os 
10% com mais ren-
dimentos, 70,6% são 
brancos.

  De acordo com dados 
do Sistema de Informa-
ção sobre Mortalidade 
(SIM), do Ministério da 
Saúde, em um período 
de seis anos, de 2012 a 
2017, foram registrados 

255 mil mortes de pes-
soas negras, por assas-
sinato.

  A taxa de homicídios 
por 100 mil 
habitantes pretos e par-
dos aumentou de 37,2 
para 45,4, enquanto na 
população 
branca esse indicador se 
manteve em torno de 16 
pessoas.

 Segundo o IBGE, 
35,7% dos domicílios 
não têm rede de esgoto.

Companheiros/as o ano de 2020 vem aí com os seus 
366 dias cheios de possibilidades e desafios.
No dia 28/02/2020, a Coordenação Nacional do 
Grito fará sua 1ª reunião do ano, para começar a 
pensar o 26º Grito dos/as Excluídos/as.
Como já sabemos, é sempre na 1ª reunião do ano 
que são definidos o lema, os eixos, objetivos, mate-
riais de divulgação para o Grito.
Por isso é importante que em cada comunidade, 
grupo e ou local, vocês conversem, discutam e 
enviem sugestões para a secretaria nacional sobre 
o 26º Grito, até 21/02/2020. Lembrem de levar em 
conta o tema da CF do ano, a simbologia da data, a 
conjuntura e perspectivas de lutas do ano. 

Com a chegada do mês de dezembro também se aproximam o Natal e o final do ano de 2019. 
Primeiro ano deste desgoverno e de uma série de perdas de direitos dos trabalhadores/as, 
resultado de reformas já aprovadas.
Não é hora de desanimar, mas de aproveitar este tempo de Natal e Novo Ano para recupe-
rar energias, resignificar valores e acreditar na força da unidade e das lutas populares, em 
vista da construção de outro modelo de sociedade.
Desejamos a todas e todos um bom Natal e um ano de 2020 com muita saúde, alegrias e 
disposição e, que juntos, criemos espaços para que os gritos de cada dia possam ecoar até 
estremecer o pilares deste sistema que exclui, degrada e mata, por isso não vale!

6 BOAS FESTAS
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