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“Vida em primeiro lugar, Direitos e Participação Popular”

Apesar da euforia em torno do cresci-
mento econômico, inúmeros gritos se 
levantam do chão. Brotam das ruas e 
praças, das estradas e dos campos, 

dos porões mais sórdidos e ocultos, dos mor-
ros urbanos e grotões rurais, e até do interior 
de não poucos lares. Alguns se fazem ouvir, 
têm voz, clamam às portas e janelas; outros 
falam pelo olhar aflito, pelas feridas expostas, 
pelas cicatrizes e hematomas; outros, ainda, 
morrem sufocados ante a surdez da multidão. 
Gritos do corpo e da alma, gritos de dor e de-
sespero, gritos de morte, gritos pela vida.

Como a flor, como a espiga, como o giras-
sol, como a planta, como a semente, como o 
edifício em construção, eles rompem a terra 
e se levantam do chão. Mais do que mera so-
brevivência, eles buscam o calor do sol, o ar 
livre, o céu azul... Buscam a vida em primeiro 
lugar. Mas a vida não é um conceito abstrato, 
algo que paira sobre as nuvens, uma palavra 
bonita. Se é verdade que por vezes tem gera-
ção espontânea, não tem garantia contra os 
ataques que lhe vêm de todos os lados. Da 
mesma forma que a flor, a espiga, o girassol 
e a planta, a vida á frágil e delicada. Exige 
especiais cuidados!

Para que não se torne um simples rastejar 
pelo solo, como os vermes, a vida tem exigên-
cias mínimas e inegociáveis. Terra e trabalho, 
educação e saúde, roupa e alimento, moradia 
e lazer – entre outros – são alguns dos impera-
tivos indispensáveis a uma vida justa e digna. 
A vida requer condições reais para que possa 
nascer, crescer e florescer com vigor. Cuidados 
redobrados exigem as vidas mais ameaçadas, 
tais como a das crianças, a dos portadores de 
deficiências físicas, a das pessoas indefesas, 
dos idosos, dos debilitados, e outras em situ-
ação similar.

Aqui entramos na esfera dos direitos huma-
nos, desde o direito à integridade física, até 
os direitos culturais, passando pelos direitos 
sociais e econômicos. Assegurar a conquista e 
a defesa dos direitos de todos e de cada cida-
dão é dever do Estado. Faz-se necessário para 
isso um programa de políticas públicas foca-
lizadas nos extratos mais pobres da popula-

ção. Uma verdadeira política do bem comum, 
justa e solidária, tem como meta prioritária 
as camadas populacionais onde a vida se en-
contra mais ameaçada.

Não é isso que se verifica no modelo econô-
mico vigente no país em particular e, em geral, 
no contexto da economia globalizada, de corte 
neoliberal. A nave chamada Brasil foi colocada 
no piloto automático do mercado financeiro 
internacional. Sua rota é traçada pelos inte-
resses dos especuladores nacionais e estran-
geiros. Com a eleição de um governo originário 
dos meios populares, esperava-se retomar o 
piloto manual para efetuar as mudanças, tão 
necessárias e urgentes quanto a fome e a vio-
lência o exigem. Mas isso não aconteceu, con-
tinuamos na mesma rota, navegando de acor-
do com o humor do mercado. E sofrendo suas 
turbulências, como agora a elevação do preço 
dos alimentos que, como sabemos, sacrifica a 
população mais indefesa.

Pelo menos aprendemos a lição. O piloto 
manual da política e da economia tem de 
voltar às mãos dos cidadãos, dos milhares 
de iniciativas de base, dos movimentos or-

ganizados, das assembléias populares e de 
tantos outros canais, instrumentos e meca-
nismos de participação direta. Daí a impor-
tância de fortalecer a organização da socie-
dade civil em suas múltiplas manifestações 
e em suas expressões plurais. Somente o 
controle direto e sistemático da população 
organizada, seja sobre a administração do 
orçamento público, seja sobre as decisões a 
serem tomadas pelos políticos, pode rever-
ter o quadro.

Hoje, prevalecem a violência, o desempre-
go, a falta de perspectivas para a juventude, 
o caos na educação e na saúde, ao lado de 
exorbitantes lucros para o agronegócio e o 
capital financeiro, por exemplo. E algumas 
migalhas para as camadas mais pobres e ex-
cluídas. Não precisamos de esmola nem de 
políticas compensatórias, e sim de reais polí-
ticas públicas direcionadas para a realização 
da reforma agrária e agrícola, da reforma tri-
butária e de uma efetiva distribuição de ren-
da. Só assim podemos sonhar com a vida em 
primeiro lugar. 

A Coordenação

Ribeira do Amparo/BA - Grito 2007

“Vida e Dignidade Para Todos”
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Direitos sociais básicos, são direitos de todas as pessoas  
Ex

pe
di

en
te Setor Pastoral Social/CNBB 

SE/SUL, Quadra 801 - Conj B
70401-900 - Brasília - DF
Fone: (0xx61) 2103 83 23 
Assessora: Ir. Delci Franzen
Pastorais e Organismos: CPO - SPM - CPT 
- SMM - CPP - P.Nômades - P. Criança -P. povo 

da rua - P. Afro -  P. Menor - P. Carcerária - P. Saúde 
- CÁRITAS - IBRADES. 

Outras Pastorais: Pastoral da Juventude do Brasil
Entidades: CMP - MST - CNTE - MAB - MOAB - Jubileu 
Brasil - Grito Continental - Romaria à pé - Forum Na-
cional da Reforma Agrária e Justiça no Campo

Endereço da Secretaria do Grito dos Excluídos
Rua Caiambé, 126 - Ipiranga
04264-060 - São Paulo - SP
Tel/Fax - (0xx11) 2272 06 27
Correio Eletrônico: gritonacional@ig.com.br  
www.gritodosexcluidos.org
Tiragem:15 mil exemplares

Colaboração 
Núcleo de Jornalismo Social/FAJORP/Universidade Meto-
dista de Sao Paulo - Diretora da FAJORP: Maria Aparecida 
Ferrari. Coordenação de Jornalismo: Rodolfo Carlos 
Martino. Edição: Margarete Vieira (Mtb 16.707).
Projeto Gráfico:  Alexandre Nobeschi e José Reis 
Filho. Diagramação:Billy Fádel M. Rampinelli.

Direito ao Alimento: O alimento 
é um bem básico para a vida dos se-
res humanos, portanto é um bem, 
por direito, da existência da vida 

humana.  Direito ao alimento é ter o acesso 
regular, permanente a uma alimentação sau-
dável e suficiente, que garanta a existência 
física e psíquica, individual e coletiva. Para 
garantirmos este direito precisamos garantir 
que a agricultura brasileira seja controlada 
pelo povo brasileiro, assegurando a produ-
ção de alimentos como uma questão de so-
berania alimentar popular e nacional. 

Direitos dos Povos Indígenas: “Os 
235 povos indígenas no Brasil são falantes 
de 180 diferentes idiomas e possuidores de 
uma rica diversidade de culturas e religiões. 
Todos esses povos reivindicam da socieda-
de nacional e do Estado brasileiro o direito 
fundamental ao seu território, onde possam: 
exercer seu modo de ser na atual e nas fu-
turas gerações; viver e trabalhar em comu-
nidade de acordo com suas formas próprias 
de convivência; educar seus filhos de acordo 
com seus próprios métodos; curar de acordo 
com sua medicina tradicional; celebrar de 
acordo com suas crenças, mitos e religiões; 
amar, respeitar e cuidar da natureza a seu 
modo. Os povos indígenas no Brasil lutam, 
enfim, para exercer o seu principal direito: 
continuar sendo eles próprios, livremente.” 

Direitos dos Povos Quilombolas: 
“A situação dos povos Quilombolas conti-
nua gerando polêmica. Por um lado, vemos 
iniciativas significativas dos afro-brasileiros 
descendentes dos povos quilombolas se or-
ganizando e reivindicando a posse das terras 
que lhe pertencem por direito. É uma rei-
vindicação que contribuirá para saldar uma 
dívida histórica do país com este povo que 
ajudou a construir a riqueza do país. Por 
outro lado, vê-se uma organização de parte 
dos proprietários de terras e outros grupos 
que negam o reconhecimento do direito da 
população remanescente dos Quilombos,  

assim como tem negado os direitos dos po-
vos indígenas. Faz-se necessário estarmos 
atentos às tramitações de emendas na Câ-
mara dos Deputados que tratam da questão. 
A atenção aos direitos dos negros, especial-
mente dos Quilombolas frente a esta ques-
tão é fundamental.”

Direitos das Pessoas Portadoras 
de Deficiência: “As pessoas com defici-
ência, historicamente, se sentem alijadas 
do processo de participação social, devido à 
negação de direitos conquistados, conforme 
a própria Constituição que versa o sagrado 
direito de “Ir e Vir” e tantos outros (saúde, 
transporte, educação, trabalho digno, aces-
sibilidade, etc...). Dentre tudo isto, desta-
camos como forma de dar um passo quali-
tativo, rumo à cidadania, a implementação 
do Decreto Federal 5.296/04, que assegura 
entre outras coisas, a acessibilidade (arqui-
tetônica, nos transportes e comunicação) 
que precisa ser cumprida pelos Municípios e 
Estados.” 

Direito à Seguridade Social: A Cons-
tituição de 1988 criou a seguridade social 
com três grandes ramos: previdência, as-
sistência e saúde. No caso da previdência, 
temos um financiamento dos trabalhadores, 
dos empregadores e do governo em três fai-
xas: 8%, 9% e 11%, que incide sobre o teto 
de R$ 3.038,99. No caso da saúde, garante 
o atendimento a toda a população em hos-
pitais públicos através do Sistema Único de 
Saúde. No caso da Assistência Social, que é 
um benefício pago a população que com-
prova que não tem meios para se sustentar 
que é feito pelo Serviço Único de Assistência 
Social. Contudo, ouvimos dizer que a previ-
dência sempre está no vermelho, mas não 
é explicado à população que muitos recur-
sos destinados para a seguridade social, são 
utilizados em outras áreas e que o governo 
nunca contribui com a sua parte. 

Direito à Proteção à Maternidade 
e Infância: Esses direitos, também foram 

inseridos com os demais direitos sociais na 
Constituição de 1988, como meio de garantir 
um pouco de tranqüilidade e o mínimo de 
segurança, ou seja, a estabilidade da mu-
lher gestante, tendo em vista, toda a dis-
criminação que esta passou e passa no local 
de trabalho quando informa sua gravidez. A 
proteção se estende também às mulheres 
que adotam uma criança ou ganham a guar-
da judicial para fins de adoção.

O que vem de encontro com o direito à ali-
mentação, afim de possibilitar à mulher que 
depois do retorno ao trabalho seja garantido 
o direito de amamentar o seu filho durante 
o horário de trabalho, é aplicado especifi-
camente para as empresas que tenham um 
número grande de empregados, nestes casos 
tenha creche, possibilitando assim o direito, 
durante a jornada de trabalho, a dois des-
cansos especiais, de meia hora cada um, até 
os 6 meses de idade, podendo esse prazo ser 
prorrogado de acordo com a devida prescri-
ção médica. 

Direito à Educação: O artigo 205 da 

Para dar continuidade ao debate dos direitos sociais, iniciado no 10º Encontro Nacional dos/as Articuladores/as do Grito, contribuir nas discussões do município que temos e qual o município que queremos, na construção do 14º Grito, e das Assem-
bléias populares locais, colocamos estas reflexões para serem ampliadas e aprofundadas a partir de cada local 
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Para dar continuidade ao debate dos direitos sociais, iniciado no 10º Encontro Nacional dos/as Articuladores/as do Grito, contribuir nas discussões do município que temos e qual o município que queremos, na construção do 14º Grito, e das Assem-
bléias populares locais, colocamos estas reflexões para serem ampliadas e aprofundadas a partir de cada local 

Constituição Federal prevê que a educação 
é um direito de todos e dever do Estado e da 
família, visando o preparo das pessoas para 
a cidadania e a qualificação para o trabalho. 
No entanto, no artigo 208 da mesma Carta, 
o dever do Estado se limita apenas ao ensi-
no fundamental (agora de 9 anos) possibili-
tando a mercantilização e a precarização da 
educação pública, principalmente nos níveis 
infantil e médio. Os governos, em todo o 
país, aproveitam-se dessa brecha para trans-
ferir a obrigação de oferecer escola pública 
de qualidade, em todos os níveis,  para os 
filhos dos trabalhadores e quando oferece, 
como é o caso do Estado de São Paulo, não 
dá condições mínimas de trabalho e salário  
para os educadores e demais funcionários da 
educação e ainda tenta culpá-los pelo rebai-
xamento da qualidade oferecida. 

Direito à Moradia: É um dos direitos 
fundamentais da pessoa humana. É uma 
obrigação do Estado, nas esferas, Federal, 
Estadual e Municipal, criar mecanismos para 
implementação de políticas aptas a assegu-
rarem o acesso a esse direito, contudo, isso 
não é garantido. Principais reivindicações dos 
movimentos urbanos: programas que possi-
bilitem às famílias com renda de 1 a 3 Salá-
rios Mínimos terem acesso à linha de crédito 

da Caixa Econômica; que o governo estadual 
aplique 1% do ICMS, conforme lei já existen-
te; ampliação dos mutirões com autogestão;  
moradia popular nas regiões centrais do Bra-
sil; utilização e reforma dos prédios vazios e 
abandonados para fim social; manutenção e 
maior verba para os fundos Municipais, Esta-
duais e Nacional de Moradia Popular.  

Direito à Terra: A terra é um dom da 
natureza que pertence a toda sociedade e 
a todo o povo brasileiro. Portanto, devemos 
discutir uma forma de organizar a produ-
ção e o uso das terras que beneficiem toda 
a população e não apenas latifundiários, 
especuladores do mercado financeiro e as 
empresas do agronegócio. O conceito fun-
ção social da terra, da nossa Constituição 
de 1988, caminha nesse sentido ao determi-
nar que a garantia da propriedade da terra 
depende de um uso que contribua com toda 
a sociedade. O uso das nossas terras e da 
nossa natureza devem ajudar a combater a 
pobreza e a desigualdade social, construin-
do um novo modelo agrícola baseado na pe-
quena propriedade e na agricultura campo-
nesa, que produzem 70% da nossa comida. 
Em vez de soja, cana, eucalipto, a agricul-
tura precisa produzir alimentos como arroz, 
feijão e leite para o mercado interno, antes 
de tudo. O maior mercado de alimentos po-
tencial não é a Europa, nem os Estados Uni-
dos, são os 80 milhões de brasileiros pobres 
que querem consumir alimentos, mas não 
têm renda. 

Direito à Saúde: A sociedade em que 
vivemos é marcada por grandes desigual-
dades. Desigualdade econômica, política, 
social e cultural, que colocam em risco os 
direitos sociais como no caso da saúde. O in-
vestimento em saúde em 2007 pelo atual go-
verno federal ficou na marca de 3,49%, pra-
ticamente insignificante quando comparado 
com os pagamentos de juros e amortizações 
da dívida pública que superou os 53%. O di-
reito à saúde é uma conquista garantida pela 
Constituição Federal de 1988, onde todos 
os cidadãos e cidadãs deveriam ter acesso 
à saúde pública de qualidade. O que vemos 
é o sucateamento e a triste realidade coti-
diana da população nos postos de saúde e 

hospitais, filas imensas, meses aguardando 
uma consulta, dificuldades de fazer exames 
médicos, são alguns exemplos. População 
e profissionais totalmente desrespeitados, 
esta tem sido a realidade da saúde. A cria-
ção de impostos para a saúde não resolve o 
problema do ralo do orçamento. Responsabi-
lidade social para os governos e a cidadania 
na rua para exigir participação nas decisões 
do orçamento e a sua aplicação devem ser 
um grito. Saúde de qualidade já!

Direito ao Trabalho: Diante da crise 
estrutural que passa o capitalismo no mun-
do, percebemos uma forte ofensiva da clas-
se dominante para salva-guardar seus lucros 
em detrimento das condições de vida do ser 
humano e do planeta. Infelizmente, essa 
ofensiva no nosso país se expressa com a 
continuidade do projeto neoliberal que vem 
impondo, a cada dia, pesados sacrifícios à 
classe trabalhadora com o aumento do de-
semprego, a precarização das relações de 
trabalho e a insistente tentativa de retirada 
dos direitos históricos da classe trabalhado-
ra. Precisamos neste momento fortalecer o 
trabalho de base e as grandes mobilizações 
e iniciativas que estão sendo construídas em 
nível local e nacional. Porque o futuro do 
trabalho a nós pertence.

Campanha pelo Limite da Proprie-
dade da Terra em defesa da reforma agrá-
ria e da soberania alimentar e territorial - 
criada em 2000 pelo Fórum Nacional pela 
Reforma Agrária e Justiça no Campo (FNRA), 
é uma ação de conscientização e mobilização 
da sociedade brasileira para incluir na Cons-
tituição Federal um novo inciso que limite as 
propriedades rurais em 35 módulos fiscais. O 
latifúndio gera a desigualdade social, a de-
gradação do meio ambiente, o aumento da 
violência, entre outros. No Brasil, 2,8% do 
total das propriedades rurais do país são la-
tifúndios e ocupam 56,7% das terras agricul-
turáveis. Os minifúndios representam 62,2% 
dos imóveis e ocupam 7,9% da área total. O 
Brasil tem a segunda maior concentração da 
propriedade fundiária do planeta. O FNRA é 
formado por 47 entidades que lutam pela re-
forma agrária, direitos humanos, meio am-
biente e soberania alimentar e territorial.

Campos dos Goytacases/RJ - Grito 2004
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FIQUE POR DENTRO
Companheirada deste Brasilsão, aqui vão mais al-

gumas dicas de como organizar o Grito no seu bairro, 
cidade e Estado. 

1) Lembrem-se que o Grito é uma construção cole-
tiva, que agrega diversos setores da sociedade civil, 
pastorais, movimentos populares,  sociais,  sindica-
tos, igrejas...

2) O Grito deve ser um espaço para privilegiar os/
as excluídos/as, não só no dia, mas durante todo o 
processo de construção.

3) Organize um grupo e convide outras pessoas de 
diversos setores para a preparação do Grito,  divulgue 
as datas para o máximo de pessoas, lembre-se ,o Gri-
to é dos/as excluídos/as.

4) Prepare encontros estaduais e ou municipais, a 
serem realizados de acordo com a realidade, como 
momento de formação, distribuição de materiais e 
preparação das atividades, num esforço para articu-
lar juntamente com a Assembléia Popular.

5) Este ano os direitos sociais, devem fazer par-
te das pautas dos encontros, seminários, debates no 
processo de construção do Grito.

6) Um exemplo de atividade que dá certo, ao 
longo dos anos, é a realização dos Pré-Gritos e Pa-
lanque do Povo, como instrumento de mobilização, 
a serem realizados em parceria com atividade da 
Assembléia Popular. 

7) Outras formas de atividades são: caminhadas no 
bairro; Debates nas escolas; Seminários na semana da 
pátria; Jornadas de debates “o município que temos 
e o município que queremos” e o debate do poder 
popular local;  Celebrações, Feiras dos excluídos, 
acampamentos, etc.

Como organizar o Grito

CARTA DA COMISSÃO 8/CNBB 
EM APÓIO AO 14º GRITO 

Grito dos/as Excluídos/as – 2008
 
Irmãos e Irmãs!
Companheiros e companheiras!

A coordenação nacional do Grito dos Excluídos, 
juntamente com as Pastorais Sociais e movi-
mentos populares, conta com o apoio e a parti-
cipação de todas as comunidades, escolas e or-
ganizações sociais, na realização das diversas 
atividades do Grito Nacional, a se realizarem 
em muitas localidades do nosso País, na sema-
na que antecede o dia 7 de setembro. 
Neste ano, na sua 14ª edição, o Grito dos Ex-
cluídos reforça a Campanha da Fraternidade 
com tema “A Vida em primeiro lugar – Direitos 
e participação popular”. 
Uma das maiores atividades do Grito dos Exclu-
ídos acontece, no dia 7 de setembro, no Santu-
ário Nacional de Aparecida, juntamente com a 
Romaria dos Trabalhadores. 
Nos Estados, municípios, dioceses e paróquias, 
as iniciativas visam somar esforços em defen-
der todas as formas de vida, desde o seu início 
até o seu declínio natural. 
O grito visa também: lutar contra as formas de 
exclusão e as causas que levam o povo a viver 
em condições de vida precárias e muitas vezes 
sem perspectiva de futuro; denunciar a políti-
ca econômica que privilegia o capital fi nancei-
ro em detrimento dos direitos sociais básicos; 
construir alternativas que tragam esperança 
aos excluídos e perspectivas de vida para as 
comunidades locais; promover a pluralidade e 
igualdade de direitos, bem como o respeito nas 
relações de gênero, raça e etnia; multiplicar 
assembléias populares para discutir a organiza-
ção social a partir do Município, fortalecendo 
o poder popular em tempos de eleições muni-
cipais.  
Diante de situações de exclusão, Jesus defende 
os direitos dos fracos e o direito a uma vida 
digna para todo o ser humano. O compromisso 
com esta causa nos compromete no esforço de 
superação da exclusão em nosso País, partici-
pando da construção de uma sociedade justa e 
solidária.

Dom Pedro Luis Stringhini - Presidente da Comissão Epis-

copal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz.

 São Paulo, 27 de junho de 2008.

Jornal Tablóide: R$ 0,07 | Cartaz: R$ 0,25
Camisetas: R$ 9,00 | DVD 13º Grito: R$ 20,00

Livro da História do Grito: R$ 10,00
 Sugestão de Celebração: R$ 0,10

Materiais de Divulgação: Solicite com antecedência os materiais, 
evitando, desta forma, maiores gastos com correios.Agende-se

04/09/2008 - Organizar as Coletivas de Imprensa 
Nacional/Estaduais e Locais do Grito, data comum 
indicada no Encontro de Articuladores de Abril.

Símbolo do 14º Grito: 
No 10º Encontro Nacional dos/as Articulado-

res/as no mês de abril deste ano, em São Paulo, 
defi nimos conjuntamente que o símbolo será um 
estandarte, contendo fi tas coloridas e nelas es-
critos os direitos sociais, contidos no artigo 6º da 
Constituição Federal (educação, saúde, trabalho, 
moradia, lazer, segurança, previdência social,  
proteção à maternidade e à infância,  assistência 
aos desamparados), construído de acordo com a 
realidade local. Não sejamos tímidos vamos ousar 
na criatividade. 

 Até 22/08/2008 - Enviar para a Secretaria Nacio-
nal as programações dos Pré-Gritos e Gritos locais.

Até 22/08/2008 - Enviar o nome e telefone da 
pessoa no Estado que será referência para dar as 
notícias e informações do Grito, na Semana da Pá-
tria e no dia 7 de Setembro.

Frases:
Socializamos algumas afi rmações que nos chegam 

à Secretaria nas cartinhas encaminhadas via correio.
“Companheiros, que bom participar mais uma vez 

do Grito, sou grata a vocês por este trabalho. Só as-
sim aqui neste cantão sofrido e distante podemos nos 
envolver em uma luta maior”. – Pau D`arco – TO

“Nosso Grito ainda é fraco, mas com a graça de 
Deus e o nosso esforço, um dia ecoará por muitas re-
giões do Brasil”. – Itajubá - MG

“Sei que vocês têm aí o meu endereço, mas queria 
pedir que enviassem esse ano o material que saiu em 
abril sobre o 14º Grito dos Excluídos para o padre lá 
de Jussiape/BA. Agradeço pois estou em Belo Hori-
zonte por motivo de doença, mas gostaria que esse 
material chegasse para o padre”.

“Amigos, mais uma vez bato à sua porta para pedir 
que enviem o material de propaganda do Grito para 
a paróquia lá em Itaobim-MG. Agradecemos com um 
grande abraço”.

15º GRITO DOS/AS EXCLUÍDOS/AS:
Companheiros/as que animam e articulam o Gri-

to dos/as Excluídas por todo o país, claro que não 
iremos pensar o 15º Grito, antes mesmo de realizar 
o 14º Grito neste ano, mas aproveitando a oportu-
nidade de comunicação nacional, gostaríamos de 
recordar e partilhar algumas tarefas que assumimos 
coletivamente no 10º Encontro Nacional dos/as Arti-
culadores/as deste ano: 

• Os participantes do encontro refl etiram a neces-
sidade dos Estados participarem mais das defi nições, 
do lema, eixos e símbolo do Grito, assim, depois das 
atividades do 07/09, os locais costumam marcar as 
reuniões de coordenação a fi m de fazer a avaliação, 
inserir na pauta as sugestões do lema, eixos e símbolo 
para o 15º Grito em 2009. 

• E ainda, sugestões quanto ao tema de estudo 
para o 11º Encontro Nacional dos/as Articulares do 
Grito em 2009.

• A avaliação do 14º e as sugestões para o 15º em 
2009, enviem para a Secretaria até 30 de setembro, 
pois no começo de outubro teremos a reunião da Co-
ordenação Nacional do Grito.

Então, muita criatividade ousadia para fazermos 
ecoar nossos gritos nas ruas e praças na semana da 
pátria e no 07/09.


