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Ecos do NortE
AmAzonAs
Manaus - Dia 07/09 o Grito 

reuniu as áreas missionárias, paró-
quias, pastorais, organismos e mo-
vimentos sociais para gritarem os 
direitos dos povos. os manifestan-
tes se concentraram na Av. Cons-
tantino nery, onde gritaram pela 
falta de água, por moradia, contra 
o aumento do tráfico de pessoas e 
contra o caótico transporte coleti-
vo. Todos esses gritos foram en-

caminhados, como carta compro-
misso, aos candidatos à prefeitura 
de manaus. o grupo de jovens do 
bairro novo Israel apresentou uma 
atração artística manifestando a 
ausência da acessibilidade à saú-
de pública. Em seguida, os partici-
pantes saíram em caminhada até 
a Ponte do Bariri. A Pastoral da 
Juventude gritou: “Chega de Vio-
lência e Extermínio de Jovens”! E o 
movimento indigenista e a Pastoral 
da saúde encerraram os gritos do 

até a Praça da República. os ma-
nifestantes protestaram contra a 
construção da hidrelétrica de Belo 
monte e a criminalização dos mo-
vimentos sociais. no trajeto houve 
manifestações artísticas e repre-
sentações dos temas debatidos, 
em defesa da Amazônia e de seus 
povos. Cerca de 1.000 pessoas 
acompanharam o Grito, entre mili-
tantes de partidos políticos, pasto-
rais sociais, religiosos, indígenas, 
camponeses, membros de sindica-

manifesto. A Paróquia São Pedro fi-
nalizou o ato com a mística, dança 
artística e show musical da banda 
da Área missionária Tarumã, dei-
xando um gostinho de quero mais 
para 2013. 

PARÁ
Belém - o Grito aconteceu no 

dia 07/09, com concentração na 
frente da Basílica de nossa senhora 
de nazaré, seguida de caminhada 
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Editorial

No momento, não há melhor título para 
este editorial. E junto com o título, cabe acres-
centar as palavras de uma carta dos próprios 
índios, verdadeiro grito silenciado e silencioso 
que se faz público. O drama comove e deve-
ria mobilizar toda a sociedade brasileira. Há 
muito que essas comunidades aestão sendo 
banidas do território nacional, em particular 
do estado do Mato Grosso do Sul.

“Nós (50 homens, 50 mulheres, 70 crian-
ças) comunidades Guarani-Kaiowá originárias 
de tekoha Pyelito kue/Mbrakay, vimos, através 
desta carta, apresentar a nossa situação his-
tórica e decisão definitiva diante de despacho/
ordem de nossa expulsão/despejo expressado 
pela Justiça Federal de Navirai-MS, conforme 
o processo nº 0000032-87.2012.4.03.6006, 
em 29/09/2012.

Recebemos esta informação de que nós 
comunidades, logo seremos atacadas, vio-
lentadas e expulsas da margem do rio pela 
própria Justiça Federal de Navirai-MS. Assim, 
fica evidente para nós, que a própria ação da 
Justiça Federal gera e aumenta as violências 
contra as nossas vidas, ignorando os nossos 
direitos de sobreviver na margem de um rio e 
próximo de nosso território tradicional Pyelito 
Kue/Mbarakay.

Assim, entendemos claramente que esta 

sALVEmos A VIDA Do PoVo GUARAnI-KAIoWÁ!
decisão da Justiça Federal de Navirai-MS é par-
te da ação de genocídio/extermínio histórico do 
povo indígena/nativo/autóctone do MS/Brasil, 
isto é, a própria ação da Justiça Federal está 
violentando e exterminado as nossas vidas. 
Queremos deixar evidente ao Governo e Justiça 
Federal que, por fim, já perdemos a esperança 
de sobreviver dignamente e sem violência em 
nosso território antigo; não acreditamos mais na 
Justiça Brasileira”.

A carta continua no mesmo tom de denún-
cia e de pedido de socorro. Em suas entrelinhas 
não é difícil dar-se conta de um sonho de “bem 
viver” que se desfaz e tenta refazer-se, dian-
te do império do mercado e do agronegócio. O 
Grito dos Excluídos, em sua18ª edição, se le-
vantava sobre uma afirmação que segue muito 
viva: “Queremos um Estado a serviço da nação, 
que garanta direitos a toda população!”. Com 
este lema, a Semana da Pátria foi marcada pelas 
multidões nas ruas e praças, de norte ao sul e 
do leste ao oeste, questionando um Estado que 
privilegia os interesses e privilégios das classes 
dominantes, em detrimento dos serviços públi-
cos básicos.

Onde estão as forças do Estado na hora dos 
gritos que se levantam do chão, da miséria, da 
fome e do abandono? Mais grave do que a ausên-
cia do mesmo, por vezes, o que nos espanta nes-

sa tragédia é sua presença marcante ao lado 
do mais forte, deixando indefesa a comunidade 
indígena ou quilombola, por exemplo. Qual a 
função do Estado: posicionar-se na guerra con-
tra os povos indígenas ao lado dos fazendeiros, 
ou, ao contrário, regular as necessidades de 
todos os cidadãos, comunidades e instituições, 
defendendo especialmente aqueles que têm 
sua vida mais ameaçada? Não deveria um Es-
tado verdadeiramente democrático colocar-se 
firmemente em defesa das multidões mudas e 
mutiladas que, muitas vezes, sequer têm for-
mas para fazer ouvir seu grito?

Semelhante grito, a exemplo de tantos ou-
tros que se erguem dos porões da sociedade, 
nos leva a retomar os debates sobre o Estado 
brasileiro. Juntamente com a 5ª Semana Social 
Brasileira, a 18ª edição do Grito dos Excluídos 
põe em pauta duas perguntas indissociáveis: 
qual o Estado que temos e qual o Estado que 
queremos? Em outras palavras, as discussões 
giram em torno de um processo de supera-
ção, isto é, do Estado que temos ao estado 
que queremos. Ou ainda, Estado para quê e 
para quem? Numa palavra: trata-se de definir 
qual a participação da sociedade no processo 
de democratização do Estado.

Coordenação nacional
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tos. Ao longo da caminhada foram 
feitas três paradas, uma inclusive 
em frente ao grupo Liberal, afilia-
da da Rede Globo, que patrocina 
a criminalização dos movimentos 
sociais. o trajeto foi acompanha-
do do começo ao fim pela tropa de 
choque da polícia e pela Rotam. Al-
guns cartazes diziam: “Queremos 
o Xingu, vivo e livre para sempre. 
Pare Belo monstro”. “Em defesa 
da vida! não às barragens de Belo 
Monte”. “Ou ficar o Xingu vivo, ou 
morrer pelo meu rio” 

Capanema – no dia 06/09 à 
noite, a juventude Franciscana, a 
ordem Franciscana secular e o gru-
po Anawin se juntaram, em passe-
ata, e assim aconteceu o 1º Grito 
da cidade.  os manifestantes esta-
vam com muito entusiasmo, com 
cartazes e carro de som pelas ruas 
da cidade. Chamaram a atenção 
da população, que recebeu o bloco 
do Grito com aplausos, mostrando 
seu apoio à passeata e às reivindi-
cações. 

o Grito ecoou em várias outras 
localidades.

AmAPÁ
Amapá – o Grito foi realizado 

no dia 08/09, tendo início com a 
concentração no local onde estão 
as casas das famílias despejadas 
(cerca de 70 pessoas), com for-
te presença de jovens e crianças. 
Com foco na temática da Paz, os 
manifestantes saíram em cami-
nhada pelas ruas da cidade, re-
cuperando a história das famílias. 
Realizaram paradas na Promotoria 
de Justiça, exigindo lisura nos con-
cursos públicos, educação de qua-
lidade e moradia; outra parada foi 

na Prefeitura e Câmara dos Verea-
dores, onde exigiram o combate à 
corrupção eleitoral. o Grito encer-
rou-se na Praça, com celebração e 
partilha. 

o dia 7 de setembro, dia da pá-
tria, está se tornando também em 
um dia de consciência política de 
luta por uma nova ordem nacional 
e mundial. Em todo Brasil realiza-
se o Grito dos/as Excluídos/as

Calçoene - Dia 08/09, cerca de 
70 pessoas participaram da cele-
bração na igreja e em seguida fize-
ram uma breve memória do Grito, 
com representantes das equipes 
da paróquia e pastorais.

Ferreira Gomes - no dia 06/09, 
o Grito aconteceu pela primeira 
vez no município, organizado pela 
paróquia, pastoral da criança, gru-
po de jovens e catequistas. Cerca 
de 72 pessoas caminharam, can-
taram e gritaram sua indignação 
contra as péssimas condições na 
educação, saúde e segurança. Foi 
lembrado que 72 era o número dos 
discípulos que Jesus enviou dois 
a dois. o destaque foi o protesto 
contra a construção da hidrelétri-
ca, que está deixando vários bair-
ros sem água, contaminando as 
águas do rio Araguarí e trazendo 
inúmeros problemas como: prosti-
tuição, drogas e violência. o Grito 
começou e terminou na beira do 
Rio Araguari, encerrando ao pôr do 
sol, com partilha de pão, dança dos 
jovens, partilha de sementes e um 
saboroso mingau de milho.  

 
Pracuuba - o Grito aconteceu 

no dia 16/09 com um encontro en-
tre assentados e moradores das 
proximidades, onde debateram 

o combate à corrupção eleitoral. 
saíram em caminhada pelas ruas 
da cidade com cartazes do Grito e 
exigindo eleições limpas.

Laranjal do Jari – no dia 
07/09, a concentração do Grito 
foi na beira do rio Jarí, seguida de 
caminhada pelas ruas da cidade, 
onde realizaram quatro paradas e 
refletiram sobre os temas da Saú-
de e meio Ambiente, Educação, 
Participação no processo eleitoral, 
Denúncia e Combate à corrupção 
em nível municipal, estadual e de 
Brasil. Ao longo da caminhada os 
jovens fizeram encenações e ani-
mação. Houve uma celebração, 

onde os manifestantes cantaram o 
hino nacional, encerrando o Grito 
com a partilha de frutas e comidas 
regionais, oferecidas pelas comu-
nidades. 

mACAPÁ
Cerca de 300 pessoas de comu-

nidades, pastorais e movimentos 
populares participaram do Grito, no 
dia 07/09. na caminhada realiza-
ram várias paradas, com reflexões 
sobre os temas do Grito 2012.  A 
Associação de moradores e comu-
nidades dos bairros Araxá e zerão 
protestaram contra as condições 
de abandono e descaso em que se 

Dezembro de 2012Grito dos/as Excluídos/as2 Grito dos/as Excluídos/as 3 Dezembro de 2012

Capanema/PA

Flexal/AP

Belém/PA

Grito dezembro 2012.indd   3 14/12/2012   13:23:05



Ecos do NordEstE

Dezembro de 2012Grito dos/as Excluídos/as4

ALAGoAs
Maceió – o Grito foi realizado 

no dia 07/09, tendo início com a 
concentração na Praça sinimbú, 
com oficinas de cartazes e faixas, 
além de intervenções artísticas e 
políticas. o bloco do Grito entrou 
logo após o desfile oficial, na Praia 
da Avenida, participaram diversas 
entidades, movimentos, sindicatos 
e pastorais.  

Arapiraca- no dia 07/09, a 
manifestação do Grito reuniu cer-
ca de 200 pessoas ligadas a di-
versas entidades, movimentos e 
pastorais, tendo início com a cele-
bração da palavra. Ao término da 
celebração, os participantes saí-
ram em marcha pelas 
ruas, gritando palavras 
de ordem, e ao chega-
rem próximo ao desfile 
oficial foram acolhidos 
com aplausos de apoio 
ao Grito. 

Palmeira dos Ín-
dios - nos dias 05 e 
06/09, houve a II Ple-
nária do Grito, com um 
estudo da realidade e a 
temática desse ano. Dia 
07/09, a concentração 
do Grito foi na Praça 
do chafariz, onde as comunidades 
se encontraram com muita dança, 
canto, toré do Povo Xukuru Kari-
ri, banda de pífano do Alto do Ta-

manduá, e acolhidas por lideran-
ças locais, após a benção do Bispo 
Dom Dulcenio. os manifestantes 
saíram em caminhada pelas ruas 

da cidade, cerca de 500 trabalha-
dores do campo e da cidade dos 
municípios de Estrela de Alagoas, 
Igaci, Poço das Trincheiras, Cacim-
binhas, são miguel dos Campos, 
Capela, Delmiro Gouveia, com 
faixas, cartazes, bandeiras, sim-
bologia das lutas, apresentações 
culturais e teatrais. Ao longo do 
trajeto, entregaram à população 
carta política da Plenária do Grito 
e da campanha nacional contra os 
agrotóxicos à prefeita da cidade. 
o ato foi encerrado na Praça são 
Pedro, onde aconteceu uma cele-

bração ecumênica e 
benção de envio às 
comunidades. 

Penedo - no dia 
15/09, foi realizado 
no convento santa 
maria dos Anjos o 
momento formati-
vo referente ao 18º 
Grito, promovido 
pela Fraternidade 
Instrumentos da 
Paz, da JUFRA, para 
o qual foram con-
vidados os quatro 
grupos de jovens 
da cidade: TLC, 
servos de são José, 
segue-me e ABJ 
(Amigos do Bom 
Jesus), para que 
juntos pudessem 
fazer a reflexão do 
tema do Grito. o 
estudo baseou-se 

na cartilha preparada pela Equipe 
do Grito do Vale do Jaguaribe-CE. 
Durante o encontro, foram usadas 
três palavras para fazer a mon-
tagem de um mural: segurança, 
saúde e Educação. Com o material 
do encontro montaram um mural, 
que foi exposto no dia 15/11, na 
Praça Barão de Penedo, em frente 
à Câmara e à Prefeitura da cidade, 
como um sinal do Brasil que nós 
queremos.

União dos Palmares - no dia 
07/09, a Juventude Franciscana, 

Maceió/AL

encontram. o encerramento foi 
no marco zero do Equador. o des-
taque foi o combate à compra de 
votos, corrupção eleitoral e à im-
punidade, e em favor da participa-
ção popular. Ao longo da caminha-
da foi distribuído material sobre 
Eleições Limpas e feita coleta de 
assinaturas em apoio às ações do 
ministério Público contra as irregu-
laridades nas licenças ambientais 
para construção das hidroelétricas 
nos municípios de Porto Grande e 
Ferreira Gomes. 

Porto Grande – no dia 07/09, 
cerca de 15 pessoas celebraram o 

Grito, com uma caminhada  pe-
las ruas da cidade, denunciando 
os impactos provocados pelas hi-
drelétricas. Encerraram o ato com 
uma celebração, lembrando a im-
portância deste dia.

Gritos também ecoaram em 
oiapoque, Flexal e Vitória do Jari.

RoRAImA
Boa Vista - Em preparação ao 

Grito foram realizaram oficinas, 
formações e encontros semanais, 
tendo como pano de fundo e ob-
jetivo de estudo o tema da quinta 
semana social: o Estado que te-

mos e o Estado que queremos. no 
dia 07/09, foi uma continuação da 
passagem da Cruz Peregrina e do 
ícone de nossa senhora, a ocasião 
de dar voz aos gritos da juventude 
cansada de promessas, da falta de 
políticas concretas, assim como 
um grito de conscientização con-
tra a corrupção eleitoral e todas 
as formas de corrupção, desvio 
de verbas públicas, abandono das 
periferias. o Grito começou na co-
munidade Cristã de são João Ba-
tista no Bairro Caranã, seguindo 
pelos bairros de Jardim Caranã, 
União, Urbanização nova Boa Vis-
ta, Piscicultura , chegando à Praça 

Central da Cidade satelite, onde 
aconteceu o encerramento. 

RonDônIA
Guajará Mirim – no dia 07/09, 

o Grito teve início com a concen-
tração na Rua 15 de novembro, se-
guida de caminhada com faixas e 
cantos, por saúde, Trabalho, Igual-
dade, Educação de qualidade e paz 
em primeiro lugar. Em outras cida-
des e comunidades do Estado reper-
cutiram gritos por direitos e contra 
todas as formas de violência.

o Grito também ecoou em vá-
rias outras comunidades.

Penedo/AL
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PJmP e Pastoral da Criança organi-
zaram o Grito. A concentração foi 
na Praça Castelo Branco, em fren-
te à Palmarina Cross, local que an-
tes servia para os desabrigados da 
última enchente. os participantes 
foram em caminhada até a Igreja 
matriz, onde foi celebrada a missa, 
com a participação das pastorais 
sociais, movimentos sociais e atin-
gidos pelas enchentes. As reivindi-
cações foram destacadas em três 
paradas, a primeira foi em frente 
ao Batalhão da Polícia militar, que 
abordou o tema da violência no 
município. A segunda foi em fren-
te a Pró-reitoria da Universidade 
Estadual de Alagoas, levantando a 
questão da precarização da educa-
ção e a terceira em frente à Câmara 
dos Vereadores, onde questiona-
ram o valor do voto e a importân-
cia de eleger pessoas comprome-
tidas com as políticas públicas do 
munícipio. Houve apresentações 
teatrais que ressaltaram as amar-
ras a “que estamos presos com a 
antiga política de coronelismo”. 

BAHIA
Salvador – De 31/08 a 06 de 

setembro aconteceu a 5ª ss Bra-
sileira arquidiocesana discutindo o 
Estado e motivando para o Grito. 
no dia 07/09, a concentração do 
Grito foi em frente ao Teatro Cas-
tro Alves. Cerca de 150 mil pes-
soas tomaram as ruas, logo após 
o desfile oficial, com participação 
e mobilização das pastorais sociais 
e movimentos, partidos políticos 
seguiram os caminhões e a mul-
tidão do Grito. Destaque para as 
manifestações em defesa da mu-
lher marginalizada e em defesa da 
população de rua. Houve adesão 
do movimento e da Pm ao Grito, 
que se encerrou em frente à Praça 
Castro Alves.

Cipó - no dia 07/09, a popula-
ção foi à rua dar o seu Grito, o sTR 
participou pela primeira vez, além 
do msT e dos representantes das 
comunidades e dos grupos como o 
Terço dos Homens e o Grupo Res-
tauração.

Ilhéus - no dia 07/09, o Grito 
reuniu as 14 paróquias da cidade. 
os participantes entraram pela Av. 
Soares Lopes, logo após o desfile 
oficial, para gritarem a realidade 
e a conscientização política, ad-

vertindo o povo quanto às suas 
responsabilidades na escolha dos 
candidatos. E ainda cobraram jus-
tiça pelo assassinato de Genilce 
Pereira dos santos, agricultora e 
liderança comunitária, que mor-
reu em um assentamento da ci-
dade, foi distribuído um manifesto 
ao longo da caminhada. Alguns 
cartazes diziam: “Cobre os ante-
cedentes criminais do seu candi-
dato, faça valer a ficha limpa”, 

Itabuna – no dia 06/09, re-
alizou-se a coleta de assinaturas 
em defesa da saúde pública. Dia 
07/09, a concentração foi no Jar-
dim do “o”, onde também hou-
ve coleta de assinaturas e dis-
tribuição do panfleto construído 
coletivamente pelas entidades 
organizadoras, contendo denún-
cias contra a situação de violên-
cia, corrupção e descasos com a 
saúde e educação. Após o desfile 
oficial, o Grito entrou na Avenida 
do Cinquentenário com palavras 
de ordem, apitos, panelas vazias, 
latas, nariz de palhaço, faixas, 
banners, cartazes, convidando a 
população a se juntar ao bloco do 
Grito. o Grupo Encantarte minis-
trou uma oficina de lata em plena 
avenida e denunciou a discrimi-
nação racial, destacando o gran-
de número de assassinatos contra 
jovens negros na cidade e a falta 
de políticas públicas, com foco na 
socialização dos jovens por meio 

da cultura, esporte, lazer e recrea-
ção. A Casa dos obesos de Itabu-
na denunciou o descaso em que a 
Prefeitura vem tratando a situação 
de diversas pessoas que necessi-
tam das cirurgias bariátricas e es-
tão impedidas de realizá-las por 
falta de pagamento da equipe mé-
dica. Foi denunciado ainda, pelo 
Levante Popular da Juventude, o 
uso indiscriminado de agrotóxicos 
e os interesses do agronegócio. A 
repercussão das denúncias feitas 
pela manifestação Grito foi até o 
dia 10/09, abordadas nas rádios, 
blogs e sites. 

Itapetinga – no dia 06/09, o 
Grito foi celebrado na Igreja matriz 
são José, por movimentos e pas-
torais, com muitos cantos, alegria 
e dança. o momento trouxe as lu-
tas e a fé do povo, enriquecendo 
a liturgia com elementos da cultu-
ra afro brasileira, resgatada pelas 
Cebs. Dia 07/09, logo após o desfi-
le oficial da cidade, o Grito saiu na 
Praça principal, protestando contra 
a corrupção na política, desvio de 
recursos públicos, desemprego e o 
extermínio de jovens. Com faixas, 
cartazes e carro de som os mani-
festantes cantaram uma música 
alertando para a situação do Rio 
Catolé, principal fonte hídrica da 
cidade, que se encontra ameaça-
do pela construção de uma barra-
gem em sua nascente, o que tem 
gerado preocupação na população 

local, que há anos tem cobrado, 
através do Grito, políticas públicas 
e um projeto para revitalização e 
recuperação do rio. o Grito na ci-
dade foi realizado pela 16ª vez.

Jequié - no dia 07/09, o Grito 
saiu às ruas da cidade, com a par-
ticipação de movimentos e pasto-
rais sociais, juventude francisca-
na, para denunciar o descaso do 
poder público local com o sistema 
de saúde e a falta de política vol-
tada para juventude. A manifesta-
ção foi encerrada em frente ao pa-
lanque, onde estavam presentes 
as autoridades municipais e esta-
duais. Os manifestantes fizeram a 
leitura das faixas e reivindicações 
dos movimentos sociais.

Mundo Novo - no dia 07/09, 
foi realizada a missa do Grito, onde 
destacaram as dificuldades porque 
passam as famílias da comunida-
de, a situação da saúde pública, 
os salários baixos de muitos pro-
fissionais e a situação dos profes-
sores que estavam em greve há 
mais de dois meses, pois o gestor 
municipal não repassou o reajuste 
do governo federal. Encerraram a 
celebração com o poema “A socie-
dade do bem viver”, recitado por 
grupo de crianças. 

Ribeira do Amparo - no dia 
07/09, o Grito ecoou pela cida-
de, com a participação maciça de 
jovens de 15 comunidades, com 
encenações a respeito da violên-
cia contra a mulher, da ficha lim-
pa, da politicagem, da compra de 
votos. Ao final, foi realizada uma 
celebração.

Vitória da Conquista - no dia 
01/09, as comemorações do Grito 
tiveram início com uma missa na 
Paróquia nossa senhora de Fáti-
ma, dos Frades Capuchinos, se-
guida de caminhada pelas ruas da 
cidade, com os participantes le-
vando mensagem da Paz e bem a 
todos, lembrando que os leprosos 
da atualidade necessitam de aten-
ção. Deram destaque a CF Frater-
nidade e saúde Pública. o Grito 
foi encerrado em frente à Catedral 
nossa senhora das Vitórias.  

o Grito ecoou também em 
Guanambi, Pedro Alexandre, Pau-
lo Afonso, Pojuca, Bom Jesus da 
Lapa, Retirolândia, entre tantos 
outras comunidades.

Ribeira do Amparo/BA
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CEARÁ
Fortaleza- no dia 07/09, o 

Grito teve início com a concentra-
ção na Praça do Cearte, com aco-
lhida e mística. Em seguida, cerca 
de 4.500 pessoas saíram em ca-
minhada pelas ruas de acesso à 
Beira mar, passaram em frente ao 
palanque das autoridades, no fi-
nal do desfile oficial, mas as auto-
ridades tinham ido embora. Com 
alas temáticas, realizaram atos 
em defesa da moradia, do traba-
lho e geração de renda, da segu-
rança, alternativas de trabalho, 
lazer, saúde e educação para os 
jovens. Houve protestos contra as 
grandes obras da Copa 2014 que 
vêm desalojando muitas famílias 
em Fortaleza; contra o Estado ex-
cludente e violento. Reivindicação 
por um Estado democrático e pro-
motor da Justiça social. os jovens 
e adolescentes pediram por uma 
política de educação mais efi-
ciente, pintaram seus rostos com 
as cores vermelho, verde, azul, 
amarelo e branco, que represen-
tam os cinco continentes. Houve 
ampla participação dos movimen-
tos e pastorais sociais, e das co-
munidades.

o Grito aconteceu em Iguatu, 
Caucaia, Ipueiras, sobral, Barra 
do Ceará e várias Dioceses e ci-
dades. 

Fortaleza/CE

João Pessoa/PB

mARAnHão
São Luis – no dia 07/09, a 

concentração do Grito foi no Lar-
go de são Pedro, bairro madre 
de Deus e cerca de 200 pessoas, 
entre operários, padres, freiras, 
jornalistas, sindicalistas, artistas, 
professores, militantes de movi-
mentos sociais, partidos políticos 
e estudantes, saíram em marcha e 
entraram no local onde acontecia 

humanos, étnicos, sociais e a li-
berdade sexual.

Guarabira – no dia 06/09, o 
Grito foi celebrado com uma pas-
seata pelas ruas da cidade.

Campina Grande - o Gri-
to aconteceu no dia 07/09, com 
apresentações culturais, tendo 
como pauta a política de desen-
volvimento da cidade, a saúde, e 
os temas da campanha da frater-
nidade. 

o Grito também aconteceu em 
várias comunidades.

PERnAmBUCo
Recife - na semana da pátria 

foram realizados pré-Gritos: o 
Grito das mulheres, o Grito pela 
saúde, Grito pela educação e Gri-
to contra a criminalização da luta. 
Dia 07/09, a concentração do Gri-
to foi na Praça osvaldo Cruz, reu-
nindo milhares de pessoas de 25 
organizações sociais que reivin-
dicaram saúde, educação, direito 
de greve, etc. Foram feitas ma-
nifestações contra a corrupção, à 
violência praticada sobre jovens, 
mulheres e contra a privatização. 
Também houve ato em defesa do 
voto consciente. Dentre os gritos 
chamaram a atenção as carroças 
dos catadores, com cartazes di-

zendo: “Feirão do Impos-
to. Tirem a mão do meu 
bolso!”. o encerramento 
foi na Praça do Carmo. 
Um seminário pós-Grito 
está previsto para o dia 
24/11. 

Bom Conselho - no 
dia 07/09, foi realizada a 
Celebração Eucarística na 
Igreja do Convento, onde 
os presentes puderam 
dar o seu grito. o Grito 
na cidade foi realizado 
pela terceira vez. A Jufra 
ajudou no processo de 
informação e mobilização 
para as atividades.

Pesqueira - Dia 
06/09, o Grito iniciou-se 
com a celebração euca-
rística, na Catedral de 
santa Agueda. no ofer-
tório entraram as comu-
nidades dos capoeiristas, 

o desfile oficial. Um des-
tacamento da Policia mili-
tar agrediu e dispersou os 
manifestantes com bom-
bas de gás lacrimogêneo e 
spray de pimenta, prendeu 
o jornalista Ramon Alves e 
outros militantes, que fo-
ram impedidos de exercer 
o direito de manifestação. 
os participantes do Grito 
distribuíram um manifesto 
intitulado “Queremos ou-
tros quatrocentos!”,  em 
contraponto às comemo-
rações de 400 anos de são 
Luís.

o Grito também reper-
cutiu em Caxias e outras 
cidades do estado.

PARAíBA
João Pessoa - Dia 

06/09, os participantes do 
Grito tomaram as ruas do centro 
da cidade, com destaque para a 
participação do Povo Tabajara, 
pois a sua luta se tornou a luta 
da cidade. o Grito contou com a 
participação de várias caravanas 
de outras cidades. sendo que a 
diversidade de grupos e movi-
mentos continua sendo um traço 
forte, contando com o movimento 
LGBT, indígenas, mulheres, am-
bientalistas, estudantes, entre 
outros, reivindicando os direitos 
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Pesqueira/PE
quilombolas, os índios Xukuru e jo-
vens da comunidade para mostrar 
a miscigenação e os jovens da Ju-
ventude Franciscana entraram com 
a bandeira do Brasil. Após a cele-
bração, a comunidade seguiu em 
caminhada até o bairro do Prado. 
Ao longo do trajeto, foram realiza-
das quatro paradas, a primeira em 
frente à Cáritas Diocesana, aí refle-
tiram o tema “Água fonte de vida”, 
a convivência com o semiárido. A 
segunda, em frente ao Convento 
dos Franciscanos, refletiu “Vida no 
Planeta”, com distribuição de ervas 
medicinais. A terceira, em frente à 
escola Estadual Prof. Arruda mari-
nho, com o tema: Educação para a 
vida”, com a participação dos alu-
nos. A quarta foi em frente a capela 
do hospital, refletindo o tema “Vida 
e saúde”. os manifestantes foram 
para a Academia das Cidades, onde 
a partir do tema “Ciranda da Vida” 
houve  a apresentação da dança 
do Toré com os índios Xukuru, do 
grupo de capoeira e dos quilombo-
las. o Grito foi encerrado com uma 
benção final, oração do Cristão na 
Política e lanche comunitário.

o Grito Ecoou também em Pe-
trolina, Garanhuns e várias outras 
cidades.

PIAUí
Teresina – o Grito foi realiza-

do no dia 07/09, tendo início com 
uma celebração na Praça Rio Bran-
co, acolhida e mística, leitura e 
reflexão da realidade sobre temas 
do Grito deste ano. no momento 
penitencial, pessoas entraram car-
regando símbolos: mãe Terra: ba-
laio grande com terra e sobre ele 
o globo; saúde : jaleco, estetoscó-
pio, maleta de primeiros socorros; 
uma pessoa maltrapilha, com ves-
tes amassadas, rasgada e tarjetas 
com palavras: fome, injustiça, pre-
conceito, negação de direitos, vio-
lência e outras; Educação: profes-
sor com faixa: “mesmo sem Greve 
a realidade da educação continua 
GRAVE”.  Após a celebração, os 
manifestantes se concentraram em 
frente ao Tribunal Regional Eleito-
ral, de  onde saíram em caminhada 
no lado oposto ao desfile oficial. Foi 
realizado um momento de denún-
cia (o Estado que temos), de for-
ma lúdica, com pessoas vestidas 
de ratos. Houve também o mo-
mento de anúncio (o Estado que 

queremos), com a música Viva o 
povo brasileiro. no início da mani-
festação, a Pm não queria deixar 
o bloco do Grito passar com dois 
carros de som. Depois de muita 
negociação, a avenida foi liberada. 
A manifestação teve a participação 
de aproximadamente 500 pessoas. 
Aconteceram vários pré  gritos na 
cidade. 

RIo GRAnDE 
  Do noRTE

Natal - As atividades do Gri-
to tiveram início no dia 01/09, 
com um debate sobre os temas 
“Queremos um estado a serviço 
da nação, que garanta direitos a 
toda população!” e o “olhar teo-
lógico sobre o Estado”, realizado 
no auditório do IFRn Cidade Alta. 
no dia 06/09, houve celebração, 
na igreja matriz de nossa senhora 
de Fátima, em Parnamirim, com o 
arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha 
e o padre Antônio murilo, pároco 
da cidade, seguida de vigília re-
flexiva, com apresentações mu-
sicais e teatro sobre as questões 
sociais. Em seguida, aconteceu 
uma encenação sobre o extermí-
nio de jovens e sobre a história do 
Grito. Foi feita uma homenagem 
ao Pe. sabino Gentille, já falecido, 

impedido de entrar no 
local. Em frente às lojas 
Americanas protestaram 
contra o desrespeito aos 
comerciários/as em abrir 
no feriado. A marcha do 
Grito encerrou-se na As-
sociação das Comunida-
des Fraternas, com uma 
confraternização entre 
os participantes, onde foi 
servida uma feijoada ao 
som de música nordesti-
na.

Em mossoró o proces-
so dos pré gritos teve ini-
cio no mês de maio.

Parelhas – o Grito foi 
realizado no dia 07/09, 
com a concentração na 
Cooperativa de agriculto-
res familiares do seridó  
e uma celebração da Pa-
lavra. os manifestantes 
seguiram em caminhada 
pelas ruas da cidade até 
o CAIC mauro medeiros, 

onde houve apresentações cul-
turais do grupo Baú nordestino, 
grupo de Violões (composto por 
crianças) e participação de dois 
grupos de catadores de material 
reciclado de Caicó e da cidade, 
com apresentações de peças de 
teatro. As atividades foram encer-
radas com uma bonita partilha. 

Também ecoou em Currais no-
vos, entre outras comunidades.

sERGIPE
Aracaju - no dia 07/09, a con-

centração do Grito foi na Praça 
olimpio Campos, ao lado da Cate-
dral, onde foram realizadas apre-
sentações teatrais com a temática 
da violência contra as mulheres e 
jovens, manifestações dos estu-
dantes em defesa da saúde pú-
blica, gratuita e de qualidade; em 
defesa da população de rua, contra 
a falta de segurança, e de comba-
te às drogas e homicídios. Houve 
cantorias em defesa da reforma 
agrária e soberania alimentar. o 
Grito, organizado pelas Pastorais 
sociais, movimento sindical, msT 
e várias organizações locais teve 
a participação de cerca de 6 mil 
pessoas.

o Grito também aconteceu em 
Campo do Brito, Carira e outras 
localidades.

que era o responsável pela pas-
toral operária e ao ex-arcebispo, 
Dom Antonio Costa. no dia 07/09, 
o Centro Acadêmico de medicina 
da Universidade Federal promo-
veu uma marcha em defesa da 
saúde, finalizando o desfile do dia 
da pátria.

Mossoró - Dia 07/09, cerca de 
400 pessoas partipantes do Grito 
entraram no desfile cívico, após os 
escoteiros, com megafones, pala-
vras de ordem, ao toque do gru-
po pau e lata, batucada feminista, 
músicas de sonhos e libertação, 
símbolos, alegria da juventude e 
bandeiras de lutas. Com a presen-
ça dos companheiros do msT; a 
comunidade do Tranquilim, com o 
grito por moradia; dos agriculto-
res familiares de Apodi, contra o 
projeto de morte do agronegócio; 
da comunidade do Jucuri; do mo-
vimento sindical; movimento de 
mulheres; dos artistas populares; 
da marcha mundial das mulheres. 
Ao chegarem em frente ao palan-
que, os manifestantes pararam e  
apresentaram as faixas contendo 
reivindicações. Realizaram uma 
ciranda, protestando contra a fal-
ta de compromisso dos governos 
e do estado pelos direitos de ci-
dadania. Continuaram a marcha, 
embora o carro de som tenha sido 
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Maria de Lourdes Lima da Fonseca  
Montes Claros – MG)

Chega uma hora, companheiros.
Que a gente para pra pensar
E vimos o quanto a realidade
Precisa, por nós, se transformar
não dá pra fechar os olhos
Para esse jeito imposto de governar
onde o bem de toda uma população
Vem sempre em último lugar
 
Uma constituição dita cidadã
sem o cidadão como protagonista
Que nada mais é que um reforçador
De um estado patrimonialista
Que além de concentrador
É ainda clientelista
 
mas para chegar ao que queremos
o velho e o novo estado estão em discussão
Pois sabemos que o que foi construído
Também é alvo de desconstrução
 
A luta é pra mais de metro
É trabalho de formiguinha
mas capaz de roer velhas estruturas
E fazer velhos trens saírem da linha
 
Para o estado que queremos
não há uma receita engessada
mas uma construção que deve ser feita
De forma descentralizada
Dando voz e vez a todos
sem deixar populações marginalizadas
 
 Queremos um poder que empodera
Que estimula participação
Que crie novas formas de convivência
e respeite a vida em toda a sua extensão
 
Defendemos um novo estado
Rumo a uma sociedade do bem viver
onde a diversidade das pessoas
E das coletividades possa valer
 
Queremos uma democracia
Com conteúdo e forma de povo
com a prática da soberania
Com um jeito de governar sempre aberto ao novo

Grito dos/as Excluídos/as

Construção do 
novo pelo povo

Alguns 

depoimentos:

o Grito do Excluídos “é
 uma forma de 

denunciar as diversas in
justiça

s exis-

tentes dentro da sociedade e que levam 

milhões de pessoas à exclusão social.” 

(Pe. Kelder -  

Vitória/ES).

“Queremos m
ostra

r que gays, lé
sbicas, 

travestis 
e transexuais ca

pixabas ainda 

precisa
m caminhar muito para termos 

nossos direitos re
presentados” 

(Jean Nunes, 

Coordenador do Fórum LGBT – Vitória/

ES).

 “A importância destas pequenas se
-

mentes que precisa
m ser co

ntinuamen-

te lançadas. n
este sentido, faz pensar 

a fragmentação dos m
ovimentos so

ciais 

atrelados a projetos governamentais e 

reféns de individualism
os. P

or iss
o, pas-

so a passo, também à sombra do monte 

Roraima, os povos nativos estão cami-

nhando repropondo a todos nós o Grito 

que sai das entranhas da mãe Terra, 

ameaçada pelo “desenvolvimento,” pe-

los projetos do PAC; de uma terra sem 

males e o sonho do Bem Viver”. 

(Dom Roque Paloschi, 

bispo de Roraima/).

“Estamos aqui para reivindicar direitos 

iguais. E
nquanto uma mulher morrer 

vítim
a de violência, miséria ou fome, 

estaremos lu
tando” (Silvia Dantas, 

do Fórum de Mulheres-Recife/PE).
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“o estado se apropria de meios 
para dizer à sociedade que as lu-
tas são criminosas. Estamos aqui 
dizendo, há dezoito anos, que 
ainda não somos independentes”

(Valmir Assis, 
do Fórum Dom Hélder 

Câmara-Recife/PE) 

1nosso Deus é muito bom
É um grande Criador.

Pensou em cada criatura
Com ternura e muito amor.

2A ganância do ser humano
Modificou essa situação

Existem hoje desigualdades
Em nossa população.

3muitos não têm terra,
outros faltam habitação

Falta água de qualidade
E até educação.

4Queremos mudar tudo isso
Com a sociedade do “bem viver”

Trata de uma vivência comunitária
sem diferenças de poder.

5Para isto é preciso 
Certas estruturas mudar:

o poder judiciário
Para a justiça  funcionar.

6o poder executivo
E o legislativo também

Tudo precisa funcionar
Em favor sempre do bem.

7outra coisa seria bom
Pra toda população

A democratização e o bom uso
Dos  meios de Comunicação.

8Queremos Reforma agrária 
E muita valorização

Para a agricultura familiar
Para o povo ter terra e pão.

10Assim, QUEREmos  Um EsTADo
A sERVIÇo DA nAÇão

QUE GARAnTA DIREITos IGUAIs
PARA ToDA PoPULAÇão.

“meu grito é de indignação. Eu clamo por uma saúde de qualidade” (Eli-
sa do nascimento, catequista da paróquia n. s. de salete- Fortaleza/
CE).
“A comunidade do Barroso está precisando de mais segurança, além de 
educação e saúde. Essa manifestação é para mostrar que o povo não 
está de acordo com essa política”

 (Rita Cássia Aguiar, 
agente pastoral-Fortaleza/CE)

A SOCIEDADE 
DO BEM VIVER 

         (Cida Rios –Jequitibá-BA - 02.09.12)

9Queremos  neste dia sete
Dá nosso grito de liberdade

Para que a vida das criaturas
Tenha prioridade.

Hino do 18º Grito 2012Autor (Jadir – mAB)

Queremos um Estado a serviço da nação

Que garanta direitos a toda população

É a luta popular, e o povo de braço erguido 

Vamos todos participar do grito dos excluídos

Educação, soberania alimentar

Direito a cidadania e sem violência as mulheres 

Alimento saudável, casa para morar 

Esse é o PRoJETo PoPULAR 
Dia 7 de setembro é dia de lutar

Defender a nossa pátria para vida melhorar

Em todos os lugares cantando junto veremos

o povo gritando o Brasil que nós queremos

Toda essa riqueza vai para o bolso de alguém

Água, energia, florestas é mercadoria e não bem

Queremos vida melhor, e sem trabalho não tem

mas todo este lucro é para que e para quem?
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Ecos do cENtro oEstE
DIsTRITo FEDERAL
Brasília – no dia 07/09, o Grito 

mostrou seu contraponto às festivi-
dades oficiais, quando jovens com 
tambores animaram a caminhada 
pela Esplanada dos ministérios até 
a Agência de Fiscalização do Dis-
trito Federal (Agefis).  Protestaram 
contra a política de moradia e co-
laram cartazes com reivindicações: 
“o governo da exclusão merece o 
grito do povão”; “Brasil rico é Bra-
sil que garante direitos”; “Quere-
mos moradia digna”; “Há 18 anos 
entreguei os documentos, cadê o 
lote ou a casa?  Hoje sou ocupante, 
sou sem teto, cansei de esperar”.

Aconteceram mobilizações em 
Planaltina e na comunidade de Vila 
Telebrasília. na Esplanada dos mi-
nistérios também aconteceu a ma-
nifestação da marcha contra a cor-
rupção.

GoIÁs
Goiânia - A concentração do 

Grito foi na Assembleia Legislati-
va, dia 07/09, onde uma grande 
ciranda deu início ao ato, com ban-
deiras, faixas, cartazes, palavras 
de ordem, além dos cantos de luta 
que fortaleceram a mística. Em se-
guida, os participantes tomaram as 
ruas do centro, fazendo a primeira 
parada em frente ao monumento 
em homenagem aos camaradas 
torturados durante a ditadura mi-
litar. A marcha seguiu rumo à Pra-
ça cívica, passou ao lado do desfile 
cívico oficial. Outra parada se deu 
em frente ao Palácio do Governo 
do Estado, denunciando o descaso 
com a política de educação, saúde e 
moradia, foi feito o enterro simbó-
lico das políticas de governo, pois 
não atendem as necessidades do 
povo. outra parada foi em frente 
ao grande hotel, em protesto con-
tra a falta de espaços culturais para 
os artistas populares. Chegando à 
Praça do Bandeirante Anhangue-
ra, “genocida dos povos indígenas, 
usurpador de terras e riquezas”, 
gritaram contra a criminalização da 
pobreza e dos movimentos popu-
lares. Houve um grito emocionado 
da mãe que perdeu o filho devido à 
violência da polícia. Gritaram tam-

bém por reforma agrária. Escreve-
ram sonhos em um grande tecido. 
Dom Tomás Balduíno encerrou o 
ato dizendo “a luta há de continuar 
sempre enquanto houver excluídos 
e excluídas”

mATo GRosso 
Cuiabá – no dia 07/09, cerca 

de 250 pessoas fizeram uma ca-
minhada pelas ruas da cidade e no 

percurso realizaram cinco para-
das com encenações teatrais. na 
primeira, houve um ato contra o 
fechamento das defensorias públi-
cas no mT que tem excluído cerca 
de meio milhão de pessoas desse 
direito. Na segunda, fizeram um 
ato contra a violência e o extermí-
nio de jovens nos grandes centros 
urbanos do Brasil. na terceira, o 
ato foi contra a corrupção e em fa-
vor do voto consciente. na quarta 

Goiânia /GO parada, contra a forma política que 
vem sendo construída uma grande 
avenida em Cuiabá, implicando no 
deslocamento forçado de muitas 
famílias. A quinta parada foi um 
ato de anúncio, apontando para a 
cultura popular de base como uma 
alternativa de combate à violên-
cia.

o Grito também aconteceu em 
Rondonópolis, Poconé, Cáceres, e 
outras comunidades.

mATo GRosso
Do sUL 
Campo Grande - o Grito dos 

Excluídos, no dia 07/09, fechou o 
desfile oficial, cerca de 100 pessoas 
saíram pela avenida e gritaram por 
reforma agrária e por mais atenção 
dos políticos em relação às causas 
sociais. A indignação do movimen-
to foi com o governador André 
Puccinelli, que inclusive foi chama-
do no megafone para conversar, e 
reivindicaram melhor investimento 
do dinheiro público com educação 
e saúde, ao invés de investir cer-
ca de R$80 milhões no Aquário do 
Pantanal. Durante o trajeto foram 
distribuídos panfletos  e os mani-
festantes deram nota zero ao go-
vernador nos quesitos respeito e 
democracia, também repercutiram 
gritos em defesa dos direitos dos 
povos Indígenas no Estado.

Dourados – no dia 07/09, vá-
rias organizações e movimentos 
sociais fizeram atos em defesa da 
Reforma Agrária, contra o patrocí-
nio do Estado ao uso do agrotóxico 
em grande escala e ao agronegó-
cio, bem como contra a corrupção 
e em defesa do voto consciente. 
A Universidade Federal participou 
com muita força em defesa dos 
professores e da melhoria das uni-
versidades. o movimento estudan-
til também participou ativamente 
gritando pela educação gratuita, 
pública e de qualidade. Para ani-
mar ainda mais foi feita uma bate-
ção de latas simbolizando o poten-
cial da criatividade popular. 

Aconteceram também gritos em 
Três Lagoas, são Gabriel do oeste 
e outras localidades.

Caceres/MT
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Ecos do sudEstE
EsPIRITo sAnTo
Vitória – no dia 07/09, a con-

centração do Grito foi na Rua 
Afonso Braile, reunindo cerca de 
42 movimentos e pastorais so-
ciais, Fórum GLBT,  idosos, jovens 
e crianças que caminharam pelas 
ruas de Vitória pedindo oportuni-
dade, igualdade e atenção dos go-
vernantes. Durante o Grito, a ban-
deira do Brasil abriu caminho. A 
manifestação destacou a ética, os 
direitos sociais, o combate à vio-
lência e à morte de jovens negros, 
a implantação de grandes projetos 
industriais no Estado sem discus-
são quanto aos impactos ambien-
tais que podem ser ocasionados e 
a criminalização dos movimentos 
sociais.  o ato terminou em frente 
ao Tribunal de Justiça do Espírito 
santo. 

o Grito também repercutiu em 
são mateus e outas cidades do 
Estado, além de caravanas que 
participaram na cidade de Apare-
cida-sP.

RIo DE JAnEIRo
Rio de Janeiro - Dia 07/09, 

pela manhã, homens, mulheres e 
jovens, de diversos movimentos 
sociais, ongs, organizações popu-
lares e partidos políticos se con-
centraram na esquina da Presiden-
te Vargas com a Uruguaiana para 
dar início ao Grito. Foram para as 
ruas denunciar a omissão do Es-
tado brasileiro com a classe tra-
balhadora e seu papel de submis-
são ao capital estrangeiro. Entre 
as denúncias: o Rio, como cidade 
mundial das próximas olimpíadas 
e Copa 2014, tem passado por 
cima dos direitos do povo; remo-
ções forçadas, militarização das 
favelas, omissão do poder público 
com grande parcela da população 
excluída dos benefícios da cida-
de maravilhosa, que  está sendo 
ameaçada e privada do direito à 
moradia, enquanto outros estão 
impedidos de trabalhar, como os 
pescadores da Baía de Guanabara 
e de sepetiba.

Campos dos Goytacazes - 
o Grito aconteceu no dia 07/09, 
chamando a atenção para a mar-
ginalização de ex-catadores de 
material reciclável do lixão na pe-
riferia da cidade e à forma violen-
ta das expropriações das terras de 
aproximadamente 1.200 famílias 
de pescadores e camponeses do 
5º Distrito de são João da Barra, 
onde ocorre o maior conflito agrá-
rio do Estado. os manifestantes 
ressaltaram também a importân-
cia da Ficha Limpa para o fortale-
cimento da democracia. Centenas 
de pessoas saíram em caminhada 
para expressar a necessidade de 
uma nova ordem cultural, políti-
ca e econômica para o Brasil. En-
frentaram a repressão policial que 
tentou impedir o acesso dos parti-
cipantes no local do desfile oficial, 
e quando conseguiram entrar na 
avenida as autoridades políticas 
da região se retiraram.

Macaé - Dia 07/09, o Grito 
aconteceu na Praça Washington 
Luiz, onde foi realizado um en-
contro para partilhar a esperança, 
sonhos, indignações, teimosia. As 
pessoas foram acolhidas com o 
refrão meditativo “eu quero ver, 
eu quero ver acontecer; um so-
nho bom, sonho de muitos, acon-
tecer”. Em seguida, fizeram uma 
pequena motivação e destacaram 
a comunhão com todos os Gritos 
que ecoavam pelos mais diversos 
cantos do país. Para alguns, foi a 
primeira vez e para outros, um 
reencontro. Cantaram diversos 
cantos, proclamaram o evangelho 

das Bem aventuranças, 
partilha e o Grito. os 
manifestantes rezaram 
o Pai nosso e o “ofício 
das Lutas” e encerraram 
com uma confraterniza-
ção e o abraço da paz. 

o Grito também re-
percutiu em Rio das 
ostras, Rio das Flores, 
niterói e Volta Redonda. 
Além das várias carava-
nas que participaram do 
Grito e da Romaria dos 
Trabalhadores em Apa-
recida/sP.

são PAULo
São Paulo– na Avenida Paulis-

ta, dia 07/09, houve concentração 
do Grito na Praça osvaldo Cruz. 
Cerca de 5 mil pessoas saíram em 
caminhada em direção ao Parque 
do Ibirapuera com forte e ampla 
participação dos movimentos po-
pulares de moradia e movimentos 
sociais.  Ao longo da caminhada, 
fizeram atos contra a especulação 
imobiliária em sP, e em defesa 
da soberania popular e do Estado 
Democrático e independente. os 
manifestantes distribuíram cerca 
de 10 mil cartas abertas à popu-
lação. o encerramento foi no par-
que do Ibirapuera.

São Paulo - sé – Também no 
dia 07/09, o Grito teve início com 
celebração na Catedral da sé, 
seguida de mística nas escada-
rias da catedral, com danças dos 
índios Pankararu e encenações 
onde foram denunciadas diversas 
injustiças sociais, como a falta de 
moradia e a exclusão das pessoas 
necessitadas, por parte do Estado, 
em favor de grupos e interesses. 
Em seguida, saíram em caminha-
da rumo ao Parque da Indepen-
dência, no Ipiranga. Cerca de 800 
pessoas de diversos movimentos 
e entidades participaram, dentre 
elas a juventude franciscana, o 
encerramento aconteceu na praça 
do monumento do Ipiranga.

Aparecida - no dia 07/09, as 
atividades começaram por volta 

das 6h, com a concentração da 
25ª Romaria dos Trabalhadores, 
no Porto de Itaguaçu, com o lema 
“mãe, 25 anos semeando saúde, 
moradia e trabalho digno!”, de 
onde saiu a caminhada. o Grito foi 
realizado no pátio da Basílica. os 
participantes cantaram o hino na-
cional e o microfone ficou aberto 
para o povo fazer ecoar os vários 
gritos por direitos à saúde, edu-
cação, direitos dos cadeirantes, 
transporte. Para cada grito foram 
cantados refrões como “saúde é 
direito do cidadão, queremos que 
seja pública, não à privatização”; 
“Educação é direito do cidadão, 
queremos que seja publica, não 
à privatização”; “Energia é di-
reito do cidadão, queremos que 
seja pública, não à privatização”. 
na sequência foi feito o momento 
da denúncia, onde as mãos como 
simbologia diziam Basta: à cor-
rupção e impunidade; indiferença 
e competição; latifúndio; supe-
rávit primário; dívidas externa e 
interna; migração forçada; vio-
lência, desemprego, guerra; não 
ao novo Código Florestal; chega 
deste modelo econômico. outro 
momento forte foi o diálogo en-
tre os bonecos: Brasil economia 
que cresce, mas não distribui a 
renda e a riqueza; Brasil é a 5ª 
economia do mundo e o 84º país 
no IDH; Brasil a 5ª economia do 
mundo e o 4º País mais desigual 
da América Latina e Caribe; Brasil 
uma economia que cresce, mas 
devora e destrói o meio ambiente. 
o povo bastante animado gritou: 
Basta de corrupção e impunidade; 
Basta de latifúndio e agrotóxicos. 
Em seguida houve o momento de 
anunciou o que Queremos: puni-
ção, ética, transparência, solida-
riedade, compromisso; reforma 
agrária; prioridade às Políticas 
sociais; Auditoria Pública das dívi-
das; cidadania universal; justiça, 
soberania e integração dos po-
vos; Queremos Vida em Primeiro 
Lugar. os bonecos retomaram as 
falas: Queremos mais que demo-
cracia representativa, queremos 
participação; Queremos mais do 
que políticas assistenciais, que-
remos políticas públicas; Quere-
mos direitos garantidos – saúde, 

Vitória/ES
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gratuita, contra a corrupção, con-
tra a violência e a privatização da 
água, defesa das mulheres e dos 
jovens. Houve apresentações cul-
turais. A população participou ati-
vamente com cerca de 2.500 pes-
soas. o encerramento do Grito se 
deu com uma grande ciranda na 
Praça. Durante a semana da Pá-
tria aconteceu o Grito das Crian-
ças que reivindicaram Vida em 

primeiro lugar. Houve também 
uma celebração com os religiosos 
e religiosas e  concurso de poesia 
e desenho com crianças e jovens 
com o tema do Grito. 

Indaiatuba - no dia 07/09, o 
Grito aconteceu com a participa-
ção ativa da criançada, que grita-
ram contra a especulação imobili-
ária e à corrupção. 

Santa Bárbara D´Oeste 
- De 03 a 06/09, houve ativi-
dades da semana social, na 
Paróquia Imaculada Concei-
ção, com a participação de 
cerca de 300 pessoas. Dia 
03, aconteceu a abertura da 
5ª semana social Brasileira 
com o tema: “Estado para 
que e para quem?”; Dia 04, 
debate do tema: “Doutrina 
social da Igreja e o mundo 
da Política”; Dia 05, acon-
teceu a celebração eucarís-
tica com o tema: “Família, 
1º núcleo da sociedade do 
bem viver e conviver”. Dia 
06, foi realizado o debate 
político com os candidatos à 
prefeitura da cidade, neste 
dia com participação de cer-
ca de 200 pessoas. 

o Grito se fez ouvir em 
são Carlos, Limeira, Bai-

xada santista, Promissão, salto, 
Jundiaí, são José dos Campos e 
outras, além das várias comuni-
dades que participaram do Grito e 
Romaria na cidade de Aparecida.

mInAs GERAIs
Belo Horizonte – no Dia 

07/09, a concentração do Grito 
teve inicio na Praça da Esta-
ção, com cerca de 3.500 pes-
soas que seguiram em cami-
nhada. Ao longo do trajeto, 
fizeram vários atos em defe-
sa da Educação e Cultura Po-
pular, da Reforma Política, da 
Reforma Urbana e em favor 
da luta dos artistas circen-
ses por seu direito à circu-
lação com segurança, saúde 
e educação. Também foram 
feitas manifestações contra 
a criminalização da pobreza, 
as privatizações e as gran-
des obras, e atos contra a 
violência sobre a mulher e o 
extermínio de jovens. A ma-
nifestação foi encerrada com 
apresentações culturais.  

Itabira–Coronel Fabri-
ciano - o Grito na cidade 
acontece há 14 anos. no dia 
07/09, cinco paróquias rea-
lizaram celebrações com a 
temática do Grito. Já, duas 
paróquias, fizeram passea-
tas e levantaram questões 

Educação, Transporte. Queremos 
Justiça! o Grito foi encerrado com 
o hino do Grito enquanto a ban-
deira do Brasil passou pelas mãos 
das participantes. Todos foram 
convidados a entrar no santuário, 
onde aconteceu a celebração da 
25ª Romaria dos Trabalhadores. 

Americana e Nova Odessa 
- no dia 07/09, o Grito aconte-
ceu no bairro Antônio zanaga, 
em Americana, com a presença 
de 150 pessoas, membros  de 
sindicatos, movimento estudantil, 
msT, entidades, Pastoral da Ju-
ventude, CEB’s, religiosos, cida-
dãos e cidadãs. Pautados no tema 
“Queremos um Estado a serviço 
da nação, que garanta direitos 
a toda a população”, saíram em 
caminhada pelas ruas reivindi-
cando direitos e denunciando as 
injustiças sociais das atuais ad-
ministrações públicas das duas 
cidades. Ressaltaram a calami-
dade do transporte público cole-
tivo, a deficiência do sistema de 
saúde (hospital municipal) e o fa-
turamento com as grandes cons-
truções de praças realizadas em 
Americana. o msT distribuiu para 
a população hortaliças produzidas 
no assentamento, como forma de 
divulgar os benefícios da Reforma 
Agrária e também para alertá-la a 
respeito da atual situação so-
bre o pedido de reintegração 
de posse da Usina Ester, em-
presa que diz ser a proprietá-
ria das terras utilizadas pelo 
assentamento milton santos. 

Araraquara/SP - Dia 
07/09, o Grito foi realizado no 
Anfiteatro do Colégio Exter-
nato santa Terezinha e teve 
início com um café da manhã, 
seguido de debate sobre saú-
de Pública - o sistema Único 
de saúde (sUs) x santa Casa. 
Discutiu-se também a saúde 
Pública na Pastoral da Crian-
ça e Igreja, abrindo a palavra 
para os participantes.

Bertioga – no dia 07/09, 
o Grito aconteceu pela pri-
meira vez, na cidade, e focou 
a questão da moradia.

Campinas - Dia 07/09, 
foram realizados vários atos 
em defesa da saúde pública 

Santa Barbara do Oeste/SP

Americana/SP
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Montes Claros/MG

relacionadas à segurança pública, 
paz no trânsito, violência contra 
a mulher e o idoso, abuso sexual 
e extermínio de crianças, jovens 
e adolescentes. No final da cami-
nhada, houve missa focando a te-
mática do Grito, conclamando as 
pessoas a refletirem e buscarem 
seus direitos.

Itambacuri - no dia 07/09, a 
concentração do Grito foi na Pra-
ça Dr. João Antonio em frente à 
igreja sagrado Coração de Jesus, 
com panfletagem explicando para 
a população o que é o Grito. Em 
seguida houve uma caminhada, 
com todos vestidos de preto, sol-
tando o grito por direitos iguais 
na cidade e no país. Terminaram 
com uma celebração na mesma 
praça. Houve participação forte 
da juventude.

Ipatinga – o Grito foi realizado 
no dia 07/09, com concentração 
de 2.000 pessoas na Praça Três 
Poderes/Praça da Prefeitura, onde 
foi feita uma mística, seguida de 
caminhada. no trajeto houve pa-
radas pelos direitos que o Estado 
deve garantir: Educação, saúde, 
Terra, moradia, saneamento Bási-
co, Trabalho, Igualdade, Cultura, 
Lazer e Transporte, Alimentação, 
Acessibilidade, Comunicação, 
Gestão Pública Transparente, Pre-
servação Ambiental e Livre mani-
festação. o encerramento foi no 
Parque Ipanema.

Juiz de Fora - no dia 07/09, 
a concentração do Grito foi na 
Av. Independência, de onde sa-
íram em caminhada até a Praça 
Riachuelo. Durante o percurso, os 
manifestantes cobraram das au-
toridades o cumprimento dos di-
reitos fundamentais. Depoimento 
de Watuíra Antônio, Presidente da 

CUT da zona da mata: “o 
ato foi uma oportunidade 
de sermos ouvidos, de rei-
vindicarmos nossos direi-
tos e também uma forma 
da sociedade nos enxergar. 
se não gritarmos e bater-
mos no Governo, ele não se 
mexe para garantir o que é 
nosso por direito”.

Montes Claros – Com 
a participação de pessoas 
de 22 paróquias e comu-
nidades eclesiais de base, 
militantes de movimen-
tos sociais, agentes pastorais e 
evangélicos da igreja anglicana, 
o Grito aconteceu no dia 07/09. 
na concentração houve um mo-
mento místico ecumênico, onde 
foram lembradas as vítimas dos 
quase 100 assassinatos, ocorri-
dos apenas em 2012, no municí-
pio.  Fizeram a partilha do café da 

  Itambacuri/MG

Montes Claros/MG

Ecos do sul
RIo GRAnDE 
Do sUL 
Porto Alegre - Dia 07/09, com 

a participação expressiva dos mo-
vimentos e das pastorais sociais, 
centenas de pessoas saíram em 

caminhada da Igreja Pão dos Po-
bres (Av. Praia de Belas) até o 
monumento do Expedicionário. Ao 
longo do trajeto foram realizados 
alguns atos que destacaram a in-
suficiência do Estado em elaborar 
e executar políticas públicas que 
garantam o direito das mulhe-

res, dos jovens, dos trabalhado-
res; políticas públicas de combate 
à violência, ao crime organizado, à 
corrupção. Para expressar a neces-
sidade do protagonismo político e 
social dos movimentos populares 
e de uma sociedade mais justa e 
igualitária os participantes mostra-

ram cartazes, gritaram palavras de 
ordem e cantaram. 

Santa Maria - no dia 15/09, a 
juventude franciscana realizou um 
encontro de formação com a temá-
tica do 18º Grito, focando o eixo: 
“A garantia de direitos”, a partir da 

manhã, em frente à Igreja-mãe 
da Arquidiocese de montes Cla-
ros. observados pela polícia, os 
manifestantes cantaram e dan-
çaram, empunharam faixas de 
protesto e passaram pelo desfile 
oficial da Independência. Mesmo 
perseguido pela polícia, o bloco 
do Grito percorreu toda a aveni-

da, até perto da Prefeitura, onde 
os participantes foram dispersos 
com bombas, numa tentativa de 
impedir a manifestação.

Ribeirão das Neves – o Grito 
aconteceu no dia 07/09. A con-
centração foi em frente à Cidade 
dos meninos, de onde os manifes-
tantes saíram em caminhada pe-
las ruas da cidade.

Santa Maria de Itabira - no 
dia 07/09, aconteceu pela pri-
meira vez o Grito na cidade. Li-
deranças de movimentos, pasto-
rais, organismos e serviços, ongs 
se reuniram na localidade deno-
minada “morro Escuro”, ameaça-
da de desaparecer devido futura 
exploração de minérios e conse-
quente expulsão da população 
tradicional do lugar. Foi realizada 
uma manifestação pacífica em 

defesa de melhor qualidade 
de vida e a extração racio-
nal aliada à preservação do 
ecossistema local.

São João Del Rei - no dia 
07/09, a realização do Grito 
começou com a concentração 
na Praça da Estação Ferrovi-
ária, seguida de caminhada 
pelas ruas da cidade. Após 
o desfile oficial, os manifes-
tantes fizeram panfletagem 
questionando “Independên-
cia ou monopólio”.

o Grito aconteceu em 
Coríntio, mutum, mercês, 
Vazante, Passos, Governa-

dor Valadares, mariana, Frutal, 
Uberaba, Araçuaí, Conselheiro 
Lafaiete, Teófilo Otoni, Ribeirão 
de são Domingos, santa marga-
rida, entre tantas outas cidades. 
Várias caravanas participaram da 
Romaria e do Grito na cidade de 
Aparecia-sP.
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realidade do Estado do Rio Gran-
de do sul e do País. Dia 16/09, a 
Fraternidade Utopia promoveu a 
celebração da “missa Crioula gaú-
cha” por ocasião da semana far-
roupilha. no momento de perdão 
houve a a assembleia pela paz, 
por justiça, por união e garantia de 
direitos, quando um peão e uma 
prenda ataram  na cruz dois len-
ços, simbolizando a paz entre chi-
mangos e maragatos, seguido da 
entrada em procissão dos cartazes 
confeccionados pelos jufristas do 
3º Grito dos Excluídos/as em nos-
sa Fraternidade.

o Grito ecoou também em Ca-
xias, Vacaria, Passo Fundo, Coquei-
ro Baixo e  outras comunidades.

PARAnÁ 
Curitiba - Com a participação 

de cerca de 1000 pessoas, das pas-
torais, movimentos sociais e mora-
dores das comunidades próximas, 
no dia 07/09, houve concentração 
na Comunidade são Luiz, onde 
aconteceu a abertura do Grito. 
saíram em caminhada pelas ruas, 
onde foram realizados vários atos 
temáticos. o 1º, através da poe-
sia, fez uma memória histórica dos 
19 anos do Grito. o 2º ato fez uma 
abordagem sobre o extermínio de 
jovens nas periferias. o 3º desta-
cou a luta e os direitos da Refor-
ma Agrária e soberania alimentar. 
o 4º ato foi uma reivindicação à 
saúde pública e de qualidade. o 5º 
destacou a luta das comunidades 

Porto Alegre/RS

de famílias migrantes e os direitos 
de cidadania e dignidade humana 
dos imigrantes. o 6º ato se deu 
pela realização de uma partida 
de futebol, na qual um dos times 
representou o PoVo e o outro, o 
EsTADo. o Grito encerrou-se com 
uma celebração no Campo Cerra-
do e, ao final, foi servido almoço 
aos participantes. 

Apucarana – no dia 07/09, o 
bloco do Grito dos Excluídos par-
ticipou do desfile oficial da cidade, 
com muita animação, carregando 
cartazes de reivindicações, como 
“nosso Grito é pelos direitos de 
tantos seres humanos desrespei-

tados”; “nosso Grito é de anúncio 
pela sede de solidariedade, justiça 
e paz que nos une”.

Foz do Iguaçu - o Grito acon-
teceu no dia 07/09, após a missa 
na Paróquia são Paulo. os partici-
pantes saíram em caminhada pela 
avenida principal para mostrar à 
sociedade a necessidade do en-
volvimento de todos na luta cons-
ciente por uma sociedade justa e 
emancipada.  

Paranavaí – no dia 12/09, às 
19h30, na Casa da Cultura, o Gri-
to foi realizado com uma análise 
de conjuntura. o auditório estava 

cheio, onde diversas mulheres, 
portando cartazes gritaram con-
tra a falta de oportunidades para 
os jovens – “meu grito é contra o 
desemprego, meu grito é contra 
as desigualdades sociais”, além de 
uma bandeira branca com os di-
zeres, em preto, GRITo Dos EX-
CLUíDos.  o Grito foi organizado 
pelo santuário Antonio de Pádua e 
Pastorais sociais.

Ponta Grossa- A Juventude 
Franciscana realizou o Grito no dia 
02/09, com ação solidária junto a 
um grupo marginalizado pela so-
ciedade, à noite foram prepara-
das marmitas a serem levadas aos 
moradores de rua, abrigados nas 
construções da cidade, praças ou 
nas calçadas. Além de comida e 
bebida, foram distribuídas roupas. 
o gesto concreto terá continuida-
de com o auxílio de estudantes do 
curso de Psicologia da Faculdade 
sant´Ana. 

o Grito também repercutiu em 
Cascavel, maringá, Londrina, Alto 
Paraná, entre tantas outras cidades

sAnTA CATARInA 
Houve atividades em várias co-

munidades. o Grito aconteceu nas 
Dioceses de Chapecó, Criciúma, 
Joinville, Tubarão, são miguel e 
outras cidades. nos municípios de 
Pinhalzinho, modelo e saudades as 
Pastorais da Juventude divulgaram 
e mobilizaram o Grito na cidade de 
Pinhalzinho.

Curitiba/PRApucarana/PR
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D
esde 1999 o Grito 
dos Excluídos/as 
acontece em nível 
continental. os mo-
vimentos sociais e 
organizações popu-
lares de mais de 15 

países de todo o continente já par-
ticiparam, ao longo desses 13 anos 
de caminhada, das atividades no 
marco da “Jornada de mobilização 
Continental por Trabalho, Justiça e 
Vida”, que é a marca do Grito dos 
Excluídos na região.

o 12 de outubro é uma data 
muito significativa na América Lati-
na e no Caribe, pois nela comemo-
ra-se mais um aniversário da che-
gada dos europeus na Abya Yala, 
o enorme continente que para eles 
era um “mundo novo” mas que 
estava já povoado por uma enorme 
diversidade de povos e culturas, 
desde milhares de anos atrás. Essa 
data, simbolicamente, representa 
o início do genocídio que levaria à 
morte 80% da população autóc-
tone americana mas representa 
também, para nós, o início da re-
sistência contra a dominação colo-
nial, e o surgimento da rebeldia e 
da revolução em todos os cantos 
desse vasto território americano.

Américas como escravos durante 
vários séculos e que marcaram as 
características de grande parte da 
população do Continente e do Ca-
ribe, em especial. Foi um ato cheio 
de mística, com cânticos, discursos 
e participação de diversas organi-
zações para dizer que esse legado 
africano, ancestral, segue vivo em 
nós e nos acompanha nas lutas.

Também em Cuba houve atos 
no dia do Grito, por exemplo, a 
inauguração da Escola Popular de 
Formação “Ernesto Guevara”, em 
homenagem ao Ché Guevara. na 
Costa Rica aconteceu um encontro 
de articulação nacional do Grito 
com a participação de mais de 12 
organizações populares. Em Pana-
má a Rede nacional de Atingidos 
pelas Barragens realizou ações de 
rua e, na Argentina, celebrou-se 
um encontro do Grito dos Exclui-
dos/as Cone sul que envolveu a 
participação da Universidade Gene-
ral sarmiento, na qual se realizou 
um ato em memória dos povos 
originários do continente.

Para conhecer mais sobre as 
ações do Grito dos Excluídos/as 
Continental em outubro de 2012, 
acesse o link: http://www.gritode-
losexcluidos.org/movilizacion-conti-
nental-12-de-octubre

Esperamos que nos próximos 
anos seguiremos alçando o nosso 
Grito por Trabalho, Justiça e Vida 
junto a tantas e tantos parceiros e 
simpatizantes que durante esses 
anos animaram, com sua presença 
e compromisso militante, as lutas 
por transformação social e justiça 
para os excluídos e excluídas do 
mundo inteiro.

Para 2013 realizaremos duas 
Assembleias Continentais do Gri-
to dos Excluídos, uma delas será 
em Honduras para os países ca-
ribenhos e centro-americanos, e 
a outra será na Argentina, com 
presença de todos os países sul-
americanos.

Esse ano, novamente o 
Grito foi para as ruas ou 
desenvolveu ações di-
versas, em países como 
Guatemala, Panamá, Cos-
ta Rica, Honduras, Porto 
Rico, República Dominica-
na, Cuba, Peru, Argentina 
e Paraguai. Programas  de 
rádio, passeatas, seminá-
rios, ações de rua, atos 
simbólicos de resistência 
e recuperação da memó-
ria histórica, encontros de 
debate e articulação entre 
movimentos sociais e a 
sociedade foram parte do 
repertório de ações rea-
lizadas durante o mês de 
outubro por diversos mo-
vimentos que participaram 
do Grito.

só para dar um belo 
exemplo das ações da Jornada, em 
Porto Rico realizou-se uma oferen-
da floral em memória dos ancestrais 
africanos que foram trazidos para as 

C
O

N
T
IN

E
N

T
E

Grito dezembro 2012.indd   15 14/12/2012   13:23:16



Novembro/Dezembro de 2012Grito dos/as Excluídos/as16

FIQUE POR DENTRO
Não podemos desejar uma coisa e efetivamente viver outra. É o 
cotidiano que traça o caminho. É o horizonte que define a direção. 

(Raquel Guzzo)
“ “

1)  ArticulAdores/As

A todos/as que acreditam e constroem o Grito dos/as Ex-
cluidos/as neste imenso Brasil. 

Ele está com 18 para 19 anos, é ainda jovem, tem força, é 
ousado e provoca reações, pelos quatro cantos deste país na 
semana da pátria e no dia 7 de setembro, a cada ano.

se o Grito tem este alcance e consegue esta repercussão 
nacional é porque tem muita gente voluntária, militante com-
prometida com este processo de construção coletiva. 

Em nome da Coordenação e secretaria nacional, agradece-
mos a todos  e todas que contribuem para fazer acontecer o 
Grito dos/as Excluídos/as. 

2)  encontro dos/As ArticulAdores/As

3) 2013 – 19º 
Grito dos/As 
excluídos/As

Companheirada, 2012 ain-
da não terminou, mas temos 
que pensar em 2013 e no pró-
ximo Grito. Por isso, no dia 
21/02/2013 acontece a 1ª reu-
nião do ano da Coordenação 
nacional do Grito.

nesta 1ª reunião acontecem 
as definições do lema, eixos, ob-
jetivos e cartaz para o 19º Grito.

Por isso, solicitamos que, 
desde já e até o dia 15 de fe-
vereiro de 2013, vocês enviem 
para a secretaria nacional as 
reflexões, sugestões e propos-
tas para contribuir e orientar a 
Coordenação.

Ao sugerir o lema, levar em 
conta o significado da data do 
Grito; o Tema da Campanha da 

Companheiros/as que ani-
mam o processo do Grito, já 
temos a data para o nosso 
15º Encontro nacional de Ar-
ticuladores/as do Grito. será 
nos dias 26 a 28 de abril de 
2013, em são Paulo.

É importante que, ao pla-
nejarem o próximo ano, já 

reservem nas agendas esta 
data e indiquem o nome de 
uma pessoa do Estado para 
participar.

os encontros têm sido 
momentos importantes de 
convivência, estudo e ani-
mação para o Grito dos/as 
Excluidos/as.

Fraternidade
2013- Juventude; a 5ª ssB, 

Estado que temos – Estado que 
Queremos; a conjuntura e lutas 
sociais. 

se tiverem alguém que pos-
sa criar a arte do cartaz comu-
niquem.

4) Juventude 
lutAndo pelA vidA

A Campanha nacional contra 
a violência e o extermínio de 
jovens é uma ação articulada 
das Pastorais da Juventude (PJ, 
PJE, PJmP e PJR), em parceria 
com diversas organizações para 
levar a toda sociedade o deba-
te sobre as diversas formas de 
violência contra a juventude, 
especialmente o extermínio de 
milhares de jovens que está 
acontecendo no Brasil. 

É um compromisso comum 

das quatro Pastorais da Juven-
tude que,  assumiram como 
bandeira prioritária a luta con-
tra a violência e o extermínio 
de jovens, promoção da justiça 
por meio do combate ao ma-
chismo, ao sexismo, a homo-
fobia e ao racismo,  inspirados 
pela mística encarnada de Je-
sus Cristo.

os assassinatos no Brasil 
obedecem à escala de 25 as-
sassinatos por ano por a 100 
mil pessoas, índice considerado 
de violência epidêmica. Com-
parado com a violência, nos 
três anos mais cruéis da inva-
são do Iraque (2005 – 2007), 
onde foram assassinados cerca 
80 mil civis, uma média de 27 
mil por ano, no Brasil a média 
de pessoas assassinada é de 47 
mil por ano.

Diante deste cenário, a 
Campanha objetiva avançar na 
conscientização e desencadear 
ações que possam mudar essa 
realidade de morte. A luta da 
juventude é pelo direito à vida, 
a andar com segurança, direi-
to ao tempo livre e as oportu-
nidades de lazer e diversão no 
espaço público e a vivência de 
experiências coletivas resguar-
dadas da ameaça da violência 
física, seja de aparelhos esta-
tais ou de grupos criminosos, é 
grande sonho das juventudes.

o Grito dos/as Excluídos/as 
também tem o compromisso 
com esta pauta de lutar pela 
vida dos mais oprimidos e mar-
ginalizados, de maneira espe-
cial as juventudes empobreci-
das.

(Coordenação nacional e Co-
missão nacional de Assessores/
as da Pastoral da Juventude)

5) - vocÊ sABiA?

no dia 23 de outubro de 
2012 os vereadores da 
Câmara municipal de são 
Paulo aprovaram aumento 
de 61% nos salários. 

A partir de 1º de janeiro 
de 2013, o salário dos 55 
vereadores, secretários 
adjuntos, subprefeitos, 
comissionados e cargos de 
confiança terão um salário 
de R$ 15.031,76.

E o salário mínimo, 
continua mínimo.... 

6)  BoAs festAs

o ano de 2012 já está no 
final da ladeira, no horizonte, 
2013 se aproxima.

Agradecemos seu compro-
metimento com o Grito dos/as 
Excluídos/as e o projeto popu-
lar e desejamos a todos/as um 
Feliz natal e um ano novo, 365 
dias com muita saúde, alegrias 
e disposição para juntos cons-
truirmos o 19º Grito, aprofun-
dar as discussões da 5ª ssB e 
o mutirão por um novo Brasil.

7)  semAnA sociAl

Estado para que e para 
quem? Com esta interrogação 
a 5ª ssB continuará desen-
volvendo encontros e debates 
pela Dioceses e municípios até 
meados do próximo ano.

Para o mês de setembro de 
2013 está programada uma 
atividade nacional de encerra-
mento da semana social, mas 
a discussão deverá continuar.

Informe-se, participe neste 
processo de discussão, do Es-
tado que temos e o Estado que 
queremos. 

8) – Atenção

Durante o mês de janeiro de 2013 a secretaria nacional do 
Grito estará fechada. Retornaremos em fevereiro.
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