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Gritos rumores 
e ruídos

Os ruídos costumam ser 
vio lentos e fragorosos. 
Há os ruídos cada vez 
mais flagrantes contra o 

meio ambiente: árvores centenárias 
tombando nas florestas, ao lado de 
espécies de fauna e flora sendo co-
mercializadas; toneladas de óxido 
de carbono e agrotóxicos contami-
nando terra, ar e águas; buraco de 
ozônio e aquecimento global; lixo, 
poluição e desperdício por todos os 
lados; uso incorreto e injusto dos 
recursos naturais; devastação, de-
sertificação e catástrofes cada vez 
menos naturais, provocadas pela 
ação do modelo civilizatório sobre o 
planeta Terra.

Há também os gritos de nature-
za econômica, política e social. O 
sobe-e-desce da cotação da bolsa 
de valores e do dólar constitui um 
termômetro vivo da enfermidade 
profunda que acometeu o capital fi-
nanceiro. E que acaba tendo reper-
cussões imediatas no capital produ-
tivo e na economia real, chegando 
ao bolso de cada cidadão. Os gover-
nantes precipitam-se para socorrer 
as empresas e instituições financei-
ras, deixando os serviços públicos 
em segundo plano e em situação 
cada vez mais precária. Ainda por 
cima, o dinheiro para garantir a 
saúde dos especuladores vem do 
imposto de pessoas que têm pouco 
ou nenhum acesso ao sistema pú-
blico de saúde. Bilhões de dólares 
são destinados a dissimular ou pro-

EDitorial

telar a crise, enquanto o motor do 
“cassino mundial” continua rodando 
em velocidade espantosa, com seu 
ruído estridente.

Apesar disso, o povo grita. Gri-
ta solitária e solidariamente. Os 
movimentos e pastorais sociais, as 
organizações não governamentais, 
as associações e entidades de todo 
tipo, as campanhas populares con-

tinuam somando 
e elevando seu 
grito de alerta. 
O grito, ao mes-
mo tempo plural 
e uníssono, parte 
de todos os can-
tos e se concre-
tiza em milhares 
de iniciativas po-
pulares. Busca-se 
alternativas a um 
modelo político e 
econômico que 
continua concen-
trando riqueza e 
renda de um lado, 
e pobreza e exclu-
são social do ou-
tro.  O Grito dos/
as Excluídos/as, 
a Assembléia Po-
pular, a luta pela 
reforma agrária e 
agrícola, projetos 
de economia soli-
dária, campanha 
da universaliza-
ção dos direitos 

básicos a todos os cidadãos, cam-
panha jubileu sul, auditoria cidadã, 
apoio às lutas dos povos oprimidos 
do continente, entre tantos outros, 
são gritos que vão se robustecen-
do pelo Brasil afora.

Porém, entre os ruídos estron-
dosos, de um lado, e os gritos or-
ganizados, do outro, há os rumo-
res ou gemidos inaudíveis. Rumor 

é o grito dos que não têm forças 
para gritar. Rumor que vem dos 
grotões rurais, dos porões da ci-
dade ou das enormes periferias 
e favelas urbanas. Vem das ruas 
e becos escuros, vem dos morros 
dominados pelo tráfico ou dos li-
xões vasculhados por multidões 
famintas. Vem do trabalho degra-
dante ou escravo nas fazendas, 
nas mineradoras, nos canaviais, 
nas carvoarias ou nas safras agrí-
colas em geral. Vem dos povos 
indígenas, negros e quilombolas, 
das populações ribeirinhas da 
Amazônia e dos pescadores de 
todo Brasil, dos migrantes e ciga-
nos sem pátria. Vem dos desem-
pregados e subempregados, como 
também dos aposentados. Vem 
dos imigrantes em situação irre-
gular e, por isso mesmo, vulne-
ráveis a todo tipo de exploração. 
Vem do trabalho infantil, na cida-
de e no campo, que tira a criança 
da escola para sustentar famílias 
inteiras. Vem dos prostíbulos, de-
legacias e presídios e dos centros 
de “correção de menores”. Enfim, 
um rumor que, não raro, morre 
silencioso e silenciado, sem que 
ninguém tome conhecimento.

Mas vem também do interior 
de nossas próprias casas, onde 
a violência doméstica costuma 
abater-se sobre aqueles a quem 
amamos, ou pensamos amar. A 
espetacularização de casos como 
o de Isabella e de Eloá, por exem-
plo, ao mesmo tempo em que tor-
nam pública uma violência oculta, 
também encobrem e naturalizam 
o martírio diário vivido, gota a 
gota, por milhões de crianças e 
mulheres. Amplificar um caso ao 
extremo é o mesmo que jogar na 
sombra uma realidade cotidiana e 
invisível, protegida pela privacida-
de do lar.

Por isso o Grito dos/as Excluí-
dos/as procura abrir espaço para 
todas essas situações, na luta por 
direitos com participação popular.

JEquitibá-MunDo novo-ba
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Brasília
Distrito Federal: O Grito, 
que aconteceu no dia 07/09, 
colocaram um carro de som 
na plataforma inferior da 
Estação Rodoviária do Plano 
Piloto, realizaram panfletagem, 
esclareceram as pessoas sobre a 
jornada de luta que ocorreu até o 
dia 26/10 onde as pessoas puderam 
se manifestar livremente. Dentre 
os temas debatidos da proteção 
às comunidades indígenas e 
da proteção ambiental, pela 
redução do preço da energia 
elétrica e contra a criminalização 
dos  mov imentos  soc ia i s , 
reivindicaram a ampliação do 
debate do Plano Diretor de 
Orçamento Territorial (PDOT) do 
Distrito Federal, que privilegiará 
o setor imobiliário em detrimento 
das necessidades de moradia da 
população.

Goiás
Goiânia: Com o lema “sem morar 
não é possível votar”, o Grito foi 
realizado no dia 07/09. Ao som de 
tambores, os participantes saíram 
em caminhada, com três paradas, 
para reflexão sobre a História dos 
Setores, Residencial Serra das 
Brisas e Belo Horizonte; O grito 
pelos Direitos ‘defesa do cerrado, 
educação’ e Compromisso com as 
comunidades. A celebração reuniu 
3.000 pessoas e no encerramento 
chamou-se a atenção para os 
altos índices de mortes em 
Goiânia e Aparecida de Goiânia. 
Os manifestantes soltaram balões 
verdes e amarelos com a faixa 
do lema: “Vida em Primeiro 
Lugar Sem morar não é possível 
votar!”, e cantaram o Pai nosso 
dos mártires. 

Caldas Novas: Reunindo cerca de 
3.000 pessoas, o Grito aconteceu 
juntamente com a Romaria de N. 
Sra. da Salete e encerrou-se com 
uma celebração. 

Heitoraí: Com a participação 
de 300 pessoas o Grito ecoou 

durante a realização de uma 
celebração.

Mato Grosso 
Cuiabá: De 1 a 7/09, aconteceu a 
Semana da Cidadania com o tema 
Direitos e Participação Popular. 
No dia 01/09, foi oferecido chá 
na Praça Ipiranga e realizado o 
Encontro na Igreja do Rosário 
e Benedito sobre os 60 anos da 
Declaração dos Direitos Humanos. 
No decorrer da Semana houve 
várias atividades, com discussões 
sobre o Poder Popular. No dia 
05, aconteceu o debate Eleições, 
Participação Popular e Controle 
Social com os candidatos da 
cidade. No dia 07/09, o Grito 
finalizou a semana da cidadania, 
na Praça Ulisses Guimarães, 
com caminhada pelo percurso 
do desfile oficial, com gritos de 
ordem, falas, cantos etc. 

Alta Floresta: Os participantes 

do Grito, realizado no dia 07, 
trabalharam intensamente na 
coleta de assinaturas da Campanha 
de Combate à Corrupção Eleitoral 
e realizaram ações educativas 
sobre eleições munic ipais 
em escolas e comunidades. 
Destacaram também a luta 
pela alteração do horário das 
sessões da Câmara Municipal 
para que os trabalhadores 
possam acompanhar a atuação 
dos vereadores.

Cáceres: O Grito aconteceu 
no dia 06, e teve início com 
o Encontro da Assembléia 
Popular, a fim de partilharem os 
principais gritos debatidos nas 
comunidades. À noite houve o ato 
público contra a criminalização 
dos lutadores/as e movimentos 
sociais. No dia 07 foi realizada 
uma caminhada que saiu da 
Paróquia Cristo Trabalhador. 

O Grito também ecoou em 

Rondonópolis, Campo Verde, 
Várzea Grande, Nortão, entre 
outras comunidades. 

Mato Grosso Do sul
Campo Grande: na semana da 
pátria, realizaram uma audiência 
pública na Câmara Municipal na 
luta pelos Direitos Sociais para 
todas as pessoas, organizado 
pelas Pastorais Sociais e o Comitê 
de Defesa Popular.

Dourados: O Grito ecoou no 
dia 07/09, e a concentração 
foi na Rua Melvin Jones entre 
a Av. Marcelino e Av. Wiemar 
Torres. As atividades do Ciclo 
Itinerante de Palestras nas 
Escolas e Entidades de Classe 
vão até novembro.

o Grito também se fez 
ouvir em taquarussu.

DouraDos - Mato GrossoEcos do Centro oeste
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PARANá
Curitiba: Reunindo em torno 

de mil pessoas, o Grito que 
aconteceu no dia 07/09 teve início 
com missa na Paróquia Santa 
Amélia, no bairro da Fazendinha 
e seguiu em caminhada até a 
Associação dos Catadores Novo 
Amanhecer, local ocupado por 
trabalhadores em 7 de setembro 
de 2006. O tema do Grito foi 
a atenção que o poder público 
deve dar às famílias que vivem 
da reciclagem. 

são José dos Pinhais: Com 
o tema Direito à Moradia, o Grito 

aconteceu no dia 07/09, quando 
os manifestantes se reuniram no 
Jardim Itaqui.

apucarana: Na semana da 
pátria, intensificaram a coleta 
de assinaturas para as fichas 
l impas. O Grito aconteceu 
pela 12º vez no dia 07, os 
manifestantes desfilaram pela 
Avenida Curitiba, com dezenas 
de faixas apontando rumos em 
direção à vida, com muita alegria 
e gritos em defesa da vida e dos 
excluídos. Participaram mais 
de 250 pessoas das diversas 
pastorais (Criança, Familiar, 
Pessoa idosa, Política, Afro, 
Saúde), movimentos, entidades, 

Cooperativa dos Catadores de 
Papel de Apucarana, divulgando 
a coleta seletiva. 

Foz do iguaçu: O Grito 
aconteceu no dia 07/09, e os 
manifestantes se concentraram 
na Praça da Bíblia.

irati: Foram realizadas várias 
atividades na semana da pátria. 
No dia 30/08, pela manhã, 
aconteceu o debate que teve 
por tema: “Políticas Públicas e 
Economia Popular Solidária”, onde 
foi encaminhada a organizarão 
da 1ª Feira Regional-Sul de 
Economia Popular Solidária, 
em fevereiro/2009. Houve 

também um Encontro de troca 
de experiências sobre o tema 
do Grito com a participação 
de vários grupos da cidade e 
pessoas de outros municípios 
como Fernandes Pinheiro, Mallet 
e Inácio Martins. Foi feita uma 
retrospectiva da história do 
Grito, com apresentação teatral 
“Excluídos que excluímos”. O 
debate coletivo a partir da vida 
“A Ilha das Flores” refletiu os 
problemas, causas e soluções e 
destacou a falta de um projeto 
concreto de desenvolvimento 
da juventude. Entre as várias 
propostas tiradas no encontro, 
definiu-se a continuidade da 
realização do Grito e já foi 
definida uma equipe regional 
para 2009.  

londrina: O Grito aconteceu 
no dia 07 e a concentração foi 
em frente ao Santuário Nossa 
Senhora Aparecida.

O grito também aconteceu 
em Umuarama, Jacarezinho, Foz 
do Iguaçu, entre outros.

SANTA CATARINA
anchieta: Na semana da 

pátria foram realizadas reflexões 
sobre o Grito nas comunidades 
da cidade.

Blumenau: O Grito se deu 
no dia 02/09, junto ao desfile 
que lembrou os 158 anos da 
cidade.

Cocal do Sul: O Grito foi 
realizado no dia 07 e contou 
com o bloco dos Excluídos que 
participou do desfile oficial.

Cricíuma: No dia 31/08 houve 
o pré-grito com caminhada e 
panfletagem promovidas pela 
Diocese. No dia 07/09, o bloco 
do Grito participou no desfile 
oficial.

Dionísio Cerqueira: No dia 
07/09, o Grito aconteceu com 
uma celebração na igreja matriz 
e participação dos manifestantes 
no desfile oficial.

Fraiburgo: No dia 07, a 
Diocese de Caçador realizou 
o Grito, com uma bonita 

Ecos do sul

apuCarana - parana

JoinvilE - santa Catarina
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caminhada que passou pelas 
ruas dos bairros mais pobres 
da cidade.

Guarujá do sul: Com a 
participação dos blocos das 
pastorais sociais no desfile 
oficial, o Grito aconteceu no 
dia 07/09. 

Jaguaruna: O Grito ecoou no 
dia 07 pelas ruas da cidade.

Joinville: Realizado no 
dia 04/09, o Grito teve início 
com uma caminhada de 
três quilômetros, saindo da 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus até a Catedral, 
com apitaços, panelaços, 
cartazes, cantos, orações, 
refrões, gritos silenciados, 
onde idosos, crianças, jovens, 
adultos, pastorais, entidades, 
manifestaram muitos sinais 
de esperança e indignação que 
vem das ruas. Gritaram em 
defesa e promoção da vida em 
busca de um Brasil melhor. 

A manifestação foi encerrada 
com celebração na Catedral. 
Durante o ato penitencial os 
jovens provocaram impacto, 
vestidos de preto, com tarjas 
que traziam os sinais de 
morte em nossa sociedade. É 
preciso ouvir os gritos, estar 
sensível e atento para provocar 
mudanças. Além de muitos 
momentos fortes, no final teve 
a partilha do pão como gesto 
de continuarmos firmes na 
caminhada em prol de mais 
vida digna e no compromisso 
da busca de assinaturas para 
o movimento de Combate a 
Corrupção Eleitoral, da Lei 
9840. Participaram cerca de 
3.000 pessoas. E no dia 07, o 
Bloco dos Excluídos participou 
do desfile oficial, reunindo 500 
pessoas com faixas, camisetas 
e muitas palavras de ordem.

Palma sola: Foram feitas 
celebrações e estudo sobre a 
temática do Grito em todas 
as comunidades da cidade, 
bem como os jovens fizeram a 
coleta de assinaturas do Abaixo 
Assinado da Campanha da Ficha 
Limpa, na Praça Municipal.

região de Pinhalzinho: 
Houve  um Encont ro  da 

Pastoral da Juventude sobre 
o Grito e depois os jogos de 
integração.

rio do sul: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, desfilaram pelas 
ruas da cidade e gritaram 
“Vamos combater a corrupção 
Eleitoral – Lei 9840”. Durante 
o desfile, os manifestantes 
entregaram à população folder 
apresentando a Lei 9849 que 
trata do combate à corrupção 
eleitoral, o que despertou a 
atenção da população.

são José dos Cedros: 
No dia 07, o bloco do Grito 
percorreu o desfile oficial da 
cidade.

são Miguel D´oeste: O 
Grito foi no dia 07 com uma 
bonita caminhada pelas ruas 
da cidade.

tubarão e laguna: O Grito 
aconteceu no dia 07 em ambas 
as cidades e reuniu pessoas de 

vários segmentos: catadores 
de lixo, presos, sindicalistas, 
etc. Os participantes foram 
às ruas para gritar pela vida, 
numa bonita interação entre 
os que desfilavam e o povo 
que assistia. Enquanto os 
manifestantes cantavam “eu 
quero, quero ouvir a voz 
do povo”, pelo megafone 
organizadores solicitavam que 
a gente do povo desse o seu 
grito pela vida. Houve uma 
participação popular muito 
grande. Em outras paróquias, 
foi feito o Grito nas celebrações 
eucarísticas. 

Xanxerê:  O Grito que 
aconteceu no dia 07/09 foi 
marcado por uma caminhada 
pelas ruas da cidade.

O Grito aconteceu também 
nas cidades de Chapecó, 
Descanso, Guaraciaba, Içara, 
Presidente Getúlio, Tunápolis, 
Xaxim.

r.GraNDe Do 
sul

Porto alegre: O Grito 
foi realizado no dia 05/09 
juntamente com a 13 Marcha 
dos Sem Terra, com o tema: 
“Unidos em 2008 na defesa 
da  d ign idade  humana”, 
a caminhada teve que ser 
cancelada em virtude das 
chuvas, e realizaram um ato 
público no auditório do sindicato 
dos metalúrgicos, onde os 
participantes uniram as vozes 
em torno da denúncia da 
criminalização dos movimentos 
sociais e contra a corrupção 
instalada no governo do 
estado. 

Passo Fundo: O Grito 
aconteceu no dia 05, junto ao 
calçadão da solidariedade.

O Grito também repercutiu 
em outras regiões do Estado.

santa rita
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toCaNtis
Palmas: O Grito ecoou 

no dia 07, os manifestantes 
participaram do desfile oficial, 
gritaram e denunciaram a morte 
dos rios, modelo excludente, o 
alto preço da energia, a violência 
contra os povos da Amazônia, 
comunidade Raposa Serra do Sol, 
a violência policial, descaso com 
vítimas de exploração sexual, 
falta de garantia dos direitos 
humanos, falta de reforma 
agrária e urbana, exploração 
da mão de obra dos catadores. 
Exigiram políticas públicas de 
combate ao narcotráfico e para 
o tratamento de mulheres, 
assim como de enfrentamento 
à exploração sexual e comercial 
de adolescentes e os malefícios 
da prostituição feminina. Na 
Feira do Bosque, onde acontece 
aos domingos uma feira de 
artesanato, foi feita panfletagem 
com diversas denúncias, a um 
público de aproximadamente 
2.000 pessoas. 

o Grito também ecoou em 
Pau D’arco.

roNDôNia
Porto Velho:  O Gr i to 

aconteceu no dia 07, por meio 
de celebrações nas em várias 
comunidades da cidade. Não 
houve manifestação de rua 
devido ao acidente onde várias 
lideranças morreram.

Ji-Paraná: O Gri to fo i 
realizado no dia 21/09, no 
bairro JK.

roraiMa
Boa Vista: Nos dias 04 e 05 foi 

realizado um Seminário Estadual, 
em que se debateu temas como 
a violência que ameaça a vida no 
trânsito, no ambiente familiar, 
na educação, na saúde, entre os 
jovens; a exploração e o tráfico 

de seres humanos. O Grito 
aconteceu no dia 07, quando um 
grupo significativo de homens 
e mulheres deixou o tradicional 
desfile para se unir e gritar 
bem alto: “Vida em primeiro 
lugar! Direitos e participação 
popular”.

Pa r t i c i pa ram os  povos 
indígenas exigindo respeito 
e direito por uma educação 
especí f ica e di ferenciada, 
os membros do Comitê de 
enfrentamento sexual e tráfico de 
seres humanos, clamando contra 
os juízes José Pedro Fernandes e 
Mauro Campello e gritaram por 
melhores condições de trabalho 
em diversos segmentos da 
sociedade que brada por justiça e 
participação popular, servidores 
públicos de greve se somaram à 

manifestação.

Pará 
BelÉM - Com o tema ‘Vida 

em primeiro lugar, direitos e 
participação popular’, o Grito 
dos Excluídos aconteceu em 
Belém, capital do estado do 
Pará, reunindo 3.000 pessoas. 

Com o objetivo de denunciar 
situações de exclusão social. Mais 
de 50 entidades participaram do 
evento, este ano. Trabalhadores, 
crianças, adolescentes, indígenas, 
entre outros, aproveitaram 
a oportunidade para fazer 
reivindicações. A caminhada, 
que antes era vinculada ao desfile 
militar, teve o percurso alterado 
este ano. A concentração foi 
próxima a Basílica Santuário 

Nossa Senhora de Nazaré e seguiu 
até a Praça da República. 

Os índios Tembés estiveram 
presentes e denunciaram o 
descaso da Fundação Nacional 
do Índio (Funai) junto à tribo. 
Eles seguravam uma faixa com 
a frase ‘Em Santa Maria do Pará 
tem índio Tembé, mas a Funai não 
quer nem saber’. O representante 
dos Tembés, Miguel Carvalho da 
Silva, relacionando a sua luta 
com o tema do Grito 2008 disse 
que os índios não têm direito 
à terra no nordeste do Estado. 
‘São 25 famílias Tembés, mas 
somente sete vivem na aldeia, 
porque não existe espaço para 
todos. A Funai precisa nos apoiar. 
Queremos garantir terra, saúde 
e educação para nossos filhos’, 
pediu.

laranJal Do Jarí-ap

Ecos do norte
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Os familiares de jovens 
assassinado brutalmente como: 
a jovem Nirvana Evangelista da 
Cruz, que foi assassinada dentro 
do carro do ex-namorado em 
julho do ano passado; Bruno 
Abner, que foi assassinado em 
frente a sua residência e Adriano 
Augusto Martins, uma das três 
crianças que foi violentada e 
assassinada brutalmente na 
mata da Ceasa, em Belém 
participaram do evento para 
dar apoio às pessoas que, assim 
como eles, sofreram com a 
perda de familiares, vítimas da 
violência. As famílias estavam 
presentes porque não admitem 
que mais pessoas inocentes 
percam a vida e não querem 
que os crimes sejam esquecidos 
todos tem direito a vida.

Participaram também, o 
Comitê Dorothy, a Pastoral do 
Menor, Movimento dos Sem 
Tetos Urbanos, Via Campesina, 
diversos sindicatos, pastorais 
Sociais da CNBB e arquidiocese 
de Belém. 

O representante do Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), 
padre Nello Ruffaldo, disse que 
o propósito mais importante 
da caminhada foi dar voz aos 
grupos pequenos, que não 
são lembrados pelo governo. 
‘Sete de setembro é um dia 
simbólico na história do Brasil. 
A luta pelos direitos é um dever 
de todos os brasileiros, que 
não deve ser encarado como 
um ato criminoso’, lembrando 
o s  m ov i m e n t o s  s o c i a i s 
criminalizados por defenderem a 
vida e os direitos das pessoas.

s a n t a r é m :  Re u n i n d o 
cerca de 2.500 pessoas, o 
Grito aconteceu no dia 07, os 
manifestantes desfilaram pelas 
ruas da cidade, em sete blocos: 
padres e bispo, pastorais, 
comunidades, organizações, 
movimentos, classe estudantil, 
comitê 9840, conduzindo 
faixas, cartazes, palavras 
de ordens, carro de som, 
fazendo suas apresentações e 
representações, soltaram o grito 
da garganta para expressar sua 
indignação. 

o Grito também ecoou em 
eldorado dos Carajás, Óbidos, 

laranJal Do Jarí-ap

Cametá, entre tantas outras 
localidades.

aMazoNas
Manaus/aM: O Grito foi 

celebrado no dia 07, com uma 
grande caminhada do centro 
da cidade para o Rio Negro. 
Os participantes avançaram 
pelas ruas e mostraram à 
população através do teatro e 
discursos de temas como meio 
ambiente, saúde, educação, 
moradia, violência, transporte 
coletivo, segurança e corrupção. 
Gritaram pelos problemas do 
assoreamento dos Igarapés 
e a retirada das famílias, 
privatização dos serviços 
de abastecimento de água, 
corrupção, e refletiram sobre 
a importância da participação 
popular, chamando o povo a luta, 
a caminhar, a se organizar e ser 
dono das ruas e praças, construir 
hoje um mundo possível. No 
final das atividades houve um 
alerta para os problemas da 

Raposa Serra do Sol, encerrando 
com uma dança em círculo, 
mandando energia da floresta 
do Amazonas para Raposa Serra 
do Sol. O ato reuniu cerca de 2 
mil pessoas.

aMaPá
amapá: O Grito aconteceu 

no dia 07, com celebrações nas 
comunidades da cidade, com o 
lema desse ano.

Calçoene: No dia 14/09, 
aconteceu a celebração do 
Grito, com destaque para as 
reivindicações das comunidades: 
água, energia, telefone. Tudo 
montado num varal, na igreja: 
panos sujos (o que não funciona) e 
panos limpos (o que a comunidade 
faz). Ao final, houve a distribuição 
de plantas medicinais produzidas 
pela Pastoral da Criança, aos 
presentes, como valorização do 
saber popular em defesa da vida. 
Foi realizada uma caminhada 
até a localidade Goiabal, área 

de preservação que está sendo 
invadida, com a participação de 
cerca de 250 pessoas.

laranjal do Jarí: O Grito 
aconteceu no dia 07, com uma 
caminhada e três paradas, 
onde foram focadas questões 
do meio ambiente, água, 
mulheres, sempre relacionadas 
à vida. O ato foi encerrado com 
celebração, num lindo por de 
sol, com a presença de 200 
pessoas das comunidades.

oiapoque: No dia 07/09, pela 
manhã, os manifestantes do Grito 
participaram do desfile cívico, e à 
tarde da caminhada pelas ruas da 
cidade, reunindo 100 pessoas.

Porto Grande: No dia 07/09, 
nas missas celebradas nas 
comunidades foi distribuído 
material e refletido o lema do 
Grito.

o Grito aconteceu também 
em Macapá
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rio De JaNeiro
rio de Janeiro: O Grito 

aconteceu no dia 07, cerca de 
600 pessoas saíram animadas 
para marchar na Av. Presidente 
Vargas, contra a criminalização 
da pobreza e dos movimentos 
sociais, a privatização do petróleo, 
‘Não, não, não quero caveirão, 
eu quero meu dinheiro na saúde 
e educação’, foi o grito que 
ecoou pela avenida. Lembraram 
dos 100 anos da morte de Olga 
Benário Prestes. Animados pela 
bateria do musicultura da maré, 
os manifestantes caminharam, 
cantaram e gritaram ‘não 
toleramos mais a política do pão, 
pau e circo, queremos soberania, 
queremos o petróleo para o 
povo, queremos terra, trabalho e 
moradia. Não queremos caveirão, 

Ecos do sudeste

Bope, milícias, e muito menos, 
execuções diárias dos jovens 
e negros do nosso estado.’ 
O encerramento se deu em 
frente à estátua de Zumbi 
dos Palmares, simbolizando 
que na luta continuaremos a 
resistir, participaram cerca de 
mil pessoas. 

Campos de Goytacazes: 
Houve dois pré-Gritos. Nos dias 26 
e 27/08, aconteceu o V Seminário 
Sobre Trabalho Escravo, onde 
os participantes debateram 
os abusos que cont inuam 
nos canaviais brasileiros e 
reafirmaram o compromisso 
de continuar apoiando a luta 
dos cortadores, registrando os 
casos, denunciando aos órgãos 
competentes e os apoiando 
em suas manifestações. No dia 

04/09, aconteceu a “Mobilização 
pela Educação do Campo”, onde 
mais de 250 pessoas participaram  
do dia que marcou a parceria da 
CPT/CEFET para a realização 
de ações que fortalecerão a 
Educação do Campo na Região 
(Cursos Técnicos; Cursos na área 
da Agricultura agroecológica; 
Especialização em Educação do 
Campo e os Núcleos de Escola 
do Campo em 2 º grau nas 
Comunidades).

N o v a  F r i b u r g o :  O s 
participantes do Grito reuniram-
se no dia 07/09, pela manhã, 
próximo ao obelisco do início 
da Avenida Alberto Braune, 
em frente ao Banco do Brasil, 
e encerraram a atividade com 
uma celebração ecumênica pela 
vida. Foram realizadas também 

oficinas promovidas pela OAB de 
Nova Friburgo, pelo Movimento 
Moradia e Participação, pela 
Pastoral da Juventude e pela 
Comissão Rio Pró-Conferência 
Nacional de Comunicação.

Várias comunidades do 
rio de Janeiro, participaram 
da romaria e do Grito em 
aparecida/sP.

esPírito saNto
V i t ó r i a :  R e a l i z a r a m 

celebrações nas Paróquias 
durante a Semana da Pátria e no 
dia 08/09, aniversário da cidade 
e da Padroeira N. Sra. da Vitória 
aconteceu uma celebração na 
Catedral, onde as paróquias 
apresentaram os gritos.

O Grito também aconteceu 
em São Mateus, Vila Velha e 
outras comunidades. Várias 
caravanas do Espírito Santo que 
participaram da Romaria e do 
Grito em Aparecida/SP.

itabira - CoronEl FEliCiano-MG
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são Paulo
São Paulo: Na cidade de São 

Paulo, tivemos dois atos do Grito 
no dia 07/09:

 As atividades começaram 
no dia 05/09, com a saída 
da ‘Romaria a Pé’ da Região 
Episcopal de Brasilândia e da 
Diocese de Santo André até a 
região central de São Paulo. No 
dia 07, iniciaram o dia com uma 
celebração na Catedral, depois 
na Praça da Sé realizaram a 
abertura do ato com uma mística 
protagonizada pelos indígenas 
nas escadarias da Catedral, 
iniciaram a caminhada até o 
Monumento do Ipiranga, durante 
o trajeto diversas  apresentações 
cu l tura is  e  ao  f ina l  com 
apresentações de músicas latino 
americanas reforçaram o caráter 
de solidariedade do ato com toda 
a América Latina e reafirmaram 
o compromisso de continuar 
lutando contra a exclusão social, 
em defesa da vida e busca 
do Brasil que queremos, uma 
sociedade justa, solidária, plural, 
fraterna e igualitária. 

 A concentração na Praça 
Ramos, em frente ao Teatro 
Municipal, em conjunto com as 
mobilizações da Jornada de Luta 
pelo Direito á cidade, seguiram 
em caminhada pelas ruas do 
centro. Durante o percurso foram 
realizadas cinco paradas onde os 
participantes destacaram o Grito 
das Mulheres, Grito dos Negros, 
Grito contra a higienização 
do centro de São Paulo, Grito 
contra os imóveis desocupados, 
Grito pelo Direito à Memória 
dos Excluídos/as, Grito dos Sem 
Terra, Encortiçados e Favelados. 
O ato terminou na Estação da Luz 
em defesa do direito à moradia, 
à saúde e à educação. 

aparecida: No dia 07/09, 
o Grito aconteceu junto com a 
21ª Romaria dos Trabalhadores. 
Cerca de 150 mil romeiros 
estiveram em Aparecida, muitos 
gritaram palavras de ordem 
através de grandes estandartes 
coloridos pela reforma urbana, 
reforma agrária, protagonismo, 
soberania energética, justiça, 
trabalho digno e denunciaram 

a concentração da terra, a 
ausência de moradia digna nos 
grandes centros urbanos, contra 
a criminalização dos movimentos 
sociais, contra a violência, a falta 
de atendimento nos hospitais e 
postos de saúde, e em defesa do 
território dos povos indígenas e 
quilombolas. Destacou-se uma 
grande bandeira do Brasil, no 
pátio da basílica, que passou 
pelas mãos dos participantes 
do ato. Outra atividade que 
chamou atenção foi à instalação 
de um painel onde as pessoas 
puderam escrever seus gritos. 
A programação encerrou com 
a celebração da 21ª Romaria 
dentro do Santuário.

Campinas: Entre os dias 
30 e 31/08, foram realizadas 
atividades preparatórias do 
Grito, cujo lema foi tema de 
reflexão nas celebrações das 
comunidades e paróquias. O 
grito aconteceu no dia 07/09. 
Os participantes entraram na 
avenida após o desfile oficial, 
onde utilizaram na simbologia um 
grande cartaz com a Constituição 

Brasileira, cartazes com dizeres 
referentes aos direitos básicos 
da vida. Saíram em blocos da 
Pastoral da Criança, Pastoral da 
Mulher marginalizada, Grupos de 
mulheres da periferia, Pastoral 
Operária, Cáritas/população 
em situação de rua, Associação 
de familiares, Usuários da 

Saúde Mental, Movimento dos 
Trabalhadores Desempregados, 
Pastoral da Sobriedade, Pastoral 
Afro, Conselho Nacional de 
Le igos  do Bras i l ,  B locos 
dos Movimentos Populares, 
Sindicatos, Partidos Políticos. 
Outros símbolos trabalhados 
foram carteira profissional, 

bElo HorizontE

aparECiDa - sp
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O Grito também ecoou em 
Eldorado, Taubaté, Promissão, 
São Carlos, Barretos, Rio Claro, 
Sumaré, Iacri, Presidente 
Prudente, Botucatu, Limeira, 
Bauru, Araras, São José do 
Rio Preto, atos em outras 
comunidades.

MiNas Gerais
Belo Horizonte: O Grito 

foi comemorado no dia 07/09, 
quando os part ic ipantes, 
concentrados na Praça da 
Assembléia, onde realizaram um 
apitaço, saíram em caminhada 
pela Av. Olegário Maciel, onde 
estavam em blocos como o da 
mineração, em defesa do Rio 
São Francisco e o bloco dos 
desempregados e das mulheres, 
encerraram o ato na Praça Sete, 
que fica no centro da cidade.

araçuaí: Realizaram no dia 
07/09, celebrações nas paróquias 

da Diocese, aconteceram debates 
em salas de aulas nas escolas da 
cidade sobre o tema do grito, e a 
partir do último encontro que foi 
realizado em maio, assumiram 
a realização da Assembléia 
Popular que aconteceu nos dias 
25 e 26 de outubro.

                                                                                                                                      
itabira e Coronel Fabriciano: 

O Pré-Grito aconteceu dia 04, com 
um Seminário Ecumênico sobre 
a defesa da vida, envolvendo  
as autoridades e representantes 
de diversas entidades para 
debaterem o tema por cerca 
de duas horas, com exposições 
teóricas, análises de conjuntura 
acerca da realidade local, 
os temas saúde, educação, 
meio ambiente, habitação 
e segurança. E, ao final, os 
participantes elaboraram uma 
carta contendo algumas ações 
propositivas. No dia 05/09, o 
Grito aconteceu na Praça Acrisio 
Alvarenga, reunindo todos os 
segmentos das pastorais sociais, 

bocas vermelhas com o nº 181 – 
disque denúncia, rede contendo 
materiais recicláveis, jovens 
com a cara pintada, disco/pizza 
desenhado com cara de palhaço. 
Como símbolo de partilha, foram 
distribuídos 2.500 pãezinhos na 
avenida. Houve a presença de 
aproximadamente 5000 mil 
pessoas. 

Cosmópolis: O Grito aconteceu 
no dia 06/09, na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, onde foi 
realizado um Encontrão das 
Cebs, para debater o lema.No 
dia 07/09, houve uma grande 
celebração. No dia 23/09, um 
debate entre os candidatos a 
prefeitura da cidade.

Cubatão: Os manifestantes 
do Grito desfilaram no sentido 
contrário ao desfile oficial, no 
dia 07/09, carregando cartazes, 
faixas e denunciando a “falsa” 
independência. 

Marília: O Grito aconteceu 
pela 13ª vez na cidade, com uma 
caminhada, onde se chamou a 
atenção para a importância do 
voto como fator de mudança 
social e forma de defender a 
vida. Durante a passeata, foram 
distribuídos panfletos com o 
objetivo de conscientizar a 
população sobre essa questão. 
O Grito foi antecipado e com 
isso pode atingir outros públicos 
que não, necessariamente, 
freqüentadores das paróquias. 

Piracicaba: O Grito ecoou 
no dia 07, representantes das 
regiões pastorais Piracicaba 
I e II participaram do desfile 
oficial.

Presidente Prudente: Pela 
quinta vez, o Grito aconteceu 
no dia 07/09, quando os 
manifestantes se concentraram 
na Paróquia Nossa Senhora 
Fátima, e saíram em caminhada 
até o centro da cidade, onde 
terminou com uma celebração.

santa Bárbara D´oeste: 
O Grito aconteceu no dia 07, 
a concentração aconteceu na 
Praça do Jardim Esmeralda, onde 
foi celebrada uma missa que 
reuniu as Paróquias Imaculada 
Conceição e São Francisco.

foram falas, palavras de ordem, 
símbolos, cartazes, faixas. O 
Grito foi contra ações nocivas 
realizadas por agentes políticos 
contra os “Direitos Sociais” e na 
defesa da vida sobre todas as 
circunstâncias. 

ipatinga: Nos dias 04 e 
05/09, aconteceram as plenárias 
na Comunidade Nossa Senhora 
da Vila da Paz, com debates 
sobre os Direitos Fundamentais 
do cidadão e Participação 
Popular. No dia 07/09, a 
abertura do Grito foi feita 
pelo bispo D. Odilon, muitas 
paróquias estiveram presentes 
e gritaram contra a violência 
das drogas, violência contra 
mulher, jovens e adolescentes, 
com muita cr iat iv idade, 
diversas cores, faixas, cartazes, 
grande bandeira do Brasil. A 
caminhada de três quilômetros 
foi até o local do desfile oficial, 
no Parque Ipanema. Houve 
problemas com a polícia, mas 

são paulo
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partes da cidade, representando 
p a s t o r a i s ,  p a r ó q u i a s , 
sindicatos, associações e outras 
organizações populares. Os 
gritos que ecoaram foram de 
salário justo aos professores da 
rede pública estadual e contra 
o governador Aécio Neves, 
preservação do cerrado, contra 
a transposição do Rio São 
Francisco, e às Barragens de 
Berizal, Jequitaí e Congonhas, 
pela reforma agrária, contra os 
altos preços da tarifa de energia, 
transparência nas eleições entre 
outras questões, com grande 
participação da juventude. No 
momento da mística fizemos a 
memória dos outros Gritos e 
foram apresentadas realidades 
relacionadas com o tema “Vida 
em primeiro lugar, direitos e 

participação popular”. E o Grito 
pelo voto consciente, por uma 
eleição limpa, sem corrupção!

ribeirão das Neves: O 
Grito aconteceu no dia 07, a 
concentração foi na Praça da 
Matriz.

o Grito também aconteceu 
em Diamantina, Divinóplis, 
itacarambi, Formiga, João 
Monlevade ,  Machado, 
Mariana, Mutum, ouro 
Preto, Passos, Patrocínio, 
riacho dos Machados, são 
João Del rey, Vazante, 
uberaba, além de outras 
cidades que participaram 
da romaria e do Grito em 
aparecida - sP.

rio JanEiro o Grito aconteceu, reunindo 
cerca de 1.500 pessoas que 
encerraram as atividades com 
grande apitaço e panelaço, 
ao som do Pai Nosso dos 
Mártires.

Juiz de Fora: O Grito 
aconteceu no dia 07/09, pelo 
quinto ano consecutivo, dada 
a sua importância para unificar 
os movimentos de luta que 
atuam na cidade.

liberdade: Houve muitas 
reuniões de preparação, 
debates entre os candidatos a 
prefeito, mobilização de vários 
setores da comunidade, escolas 
e um evento ecumênico, com 
muita participação popular. O 
Grito foi realizado pela Pastoral 
Social, com a participação da 
APAE, Escolas, Codema, União 
dos Bairros de Liberdade, 
Igrejas (Católica, Batista e 
Assembléia de Deus), Pastoral 
da Criança, Jovens, Conselho 
de Assistência Social, Banda 
com muitos jovens. 

Montes Claros: O Grito 
aconteceu no dia 07/09, a 
atividade foi marcada por um 
sol muito quente característico 
do sertão norte mineiro. Os 
manifestantes estavam quentes 
por justiça, ardendo para gritar 
pelos direitos e em defesa da 
vida. O Grito foi organizado 
pela Comissão Arquidiocesana 
para o Serviço da Caridade, da 
Justiça e da Paz e a participação 
de Movimentos Populares 
e  S ind ica i s ,  Assoc iação 
de catadores de materiais 
recicláveis, Professores da rede 
pública estadual, trabalhadores 
da saúde, movimento do 
palanque do eleitor, Mst, Feab, 
Cebs, Pastorais Sociais, Centro 
marista de pastoral, juventude 
marista e outros. A concentração 
foi no estacionamento da 
prefeitura municipal, local onde 
aconteceu a Celebração da 
Palavra e houve o momento de 
partilha dos alimentos trazidos 
pelas comunidades, uma 
grande quantidade de rapadura 
muito característico em nossa 
alimentação, biscoitos caseiros, 
bolos e pão. 

Após a celebração, os 
manifestantes seguiram em 
direção à Avenida Deputado 

Esteves Rodrigues, onde é 
realizado o desfile oficial. Os 
participantes do Grito passaram 
também pela avenida com as 
faixas, cartazes, apitando e 
gritando por Justiça Social, 
contudo, foram barrados pela 
polícia Militar. Depois de muitos 
questionamentos, uma parcela 
do povo já estava em mais da 
metade do desfile. O público 
que assistia começou a cantar 
juntamente com o carro de som 
na avenida “nossos direitos 
vem...”, o público do desfile batia 
palmas e pedia para a polícia 
deixar os excluídos passarem. 
Sentindo a pressão popular, 
eles liberaram a avenida para 
prosseguirmos na caminhada. 
Participaram cerca 1.000 
pessoas, vindas das diversas 
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BaHia
salvador: Os manifestantes 

do Grito, no dia 07, concentr-
aram-se na Praça do Campo 
Grande, paralelamente ao des-
file oficial, e depois da passa-
gem das autoridades, entra-
ram no circuito, com camisas, 
faixas, cartazes, panfletos e à 
frente um trio elétrico. Camin-
haram divididos em blocos: 
sem terra, estudantes, profes-
sores e em defesa da saúde, re-
alizaram coleta de assinaturas 
pela ‘Campanha Ficha Limpa 
para os Candidatos’ e gritaram 
em defesa do Rio São Francisco 
e pela construção de um proje-
to popular para o Brasil. O ato 
foi encerrado na Praça Castro 
Alves, reunindo cerca de 10 mil 
pessoas.

Barro alto: realizaram uma 
caminhada nas principais ruas 
da cidade, refletindo sobre o 
lema do Grito e os principais 
problemas afetam o povo, 
saúde, educação, o mega pro-
jeto Baixio de Irecê que o gov-
erno esta construindo na região 
com a pretensão de irrigação 
de 60 mil hectares, que benefi-
ciará os grandes proprietários 
para a produção do Etanol, o 
que vai expulsar 600 famílias 
das comunidades atingidas pelo 
projeto. Participaram cerca de 
100 pessoas.

 
Bonfim: A Diocese de Bon-

fim realizou o 14º Grito no 
município de Ponto Novo, para 
dar apoio e fortalecer a luta 
do acampamento Terra Nova, 
numa área do Estado, desde o 
dia 11/06. Com a participação 
dos movimentos sociais (Mo-
vimento dos Pequenos Agricul-
tores, Movimento de Acampa-
dos e Assentados/as do Estado 
da Bahia-CETA, Fundo  e Fecho 
de Pasto e as pastorais soci-
ais, CPT - Comissão Pastoral 
da Terra, Pastoral da Criança, 
PJMP, PASCOM, SAÚDE), inicia-
ram com  o teatro e após uma 
linda celebração caminharam 

Ecos do nordeste

pelas ruas da cidade denunciado 
o modelo de produção do país 
e por que estavam realizando 
o Grito. O percurso foi cerca de 
cinco quilômetros até o acam-
pamento “Terra Nossa do MPA”, 
reunindo cerca de mil pessoas.

ilhéus: Muitas pessoas 
aguardavam pela passagem do 
Grito, os participantes gritaram 
pelo não fechamento do aero-
porto da cidade. O Grito apre-
sentou os sinais de morte do 
País, do Estado e da Cidade e 
também os sinais de vida, reun-
indo cerca de 5.000 pessoas.

itabuna: Na semana da pá-
tria de 01 a 06, foi realizada a 
Campanha de Combate à Cor-
rupção Eleitoral da Lei 9840. No 
dia 07, a concentração foi no 
Jardim do Ó e com uma panfle-
tagem na Av. Cinqüentenário, 
no início do desfile oficial.

Mundo Novo: O Grito foi 
realizado com a participação 
das escolas de Ensino Fun-
damental e, este ano, pela 
primeira vez, com uma turma 
do Ensino Médio da Escola 
Técnica Família Agrícola Divi-
na Pastora de Jequitibá. Par-
ticiparam cerca de 380 pes-
soas, houve muita criatividade 
nas apresentações e como 
destaque estandarte-símbolo 
com os direitos sociais. Os 
professores trabalharam em 
sala de aula com os alunos 
a temática do Grito, isso en-
riqueceu o ato. Ação concreta 
foi o abaixo-assinado em fa-
vor do Serrado Brasileiro.

Nova soure: O Grito acon-
teceu no dia 07, pela segunda 
vez na cidade.

santa luz: No dia 07/09 
foi realizada uma celebração.

Serrinha: Nos dias 01 a 
03/09, realizaram a semana 
social com o Grito dos Excluí-
dos, terminaram com uma pes-
quisa na feira e ruas da cidade 
para saber sobre a situação so-
cial e o que se deseja para o 
desenvolvimento da cidade. No 
dia 07, aconteceu o Grito onde 
fizeram uma passeata pelas 
ruas da cidade.

sossego: No período de 01 
a 05/09, foram feitas visitas às 
associações, sindicatos, igrejas 
para distribuição dos jornais do 
Grito. No dia 06/09, houve uma 
caminhada com faixas e cartaz-
es em Sossego sede da asso-
ciação dos moradores, seguida 
de uma celebração. Os resulta-
dos pós Grito já estão aconte-
cendo, a energia elétrica, que 
se esperava há 30 anos, está 
sendo instalada desde o final 
de setembro.

ilHEus - baHia-
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Valente: Dia 07/09 foi re-
alizada caminhada com trio 
elétrico, muitas palavras de 
ordem, saindo do complexo 
policial e com duas paradas: 
uma em frente ao hospital mu-
nicipal e outra na prefeitura, 
encerrando na igreja católica 
com celebração e a participa-
ção de 2.000 pessoas. 

ubatã: O Grito ecoou com 
um grande Encontro em Defe-
sa da Vida, Pela Paz, na Pra-
ça Rui Barbosa. Não foi possí-
vel sair em caminhada, dada 
a violência na cidade, gerada 
pelo pleito eleitoral.

 
Vitória da Conquista: O 

Grito aconteceu pela 13ª vez 
na cidade. No dia 05/09, os 
manifestantes concentraram-
se na Catedral Metropolitana 
Nossa Senhora das Vitórias e 
caminharam para a Praça 09 
de Novembro, conhecida como 
Praça do Acarajé. A manifesta-
ção reuniu diversas entidades; 
Pastoral Carcerária, Conselho 
de Leigos, da Cáritas Arquidio-
cesana, religiosos, movimentos 
sociais e populares, sindicatos. 
O povo foi para as ruas gritar 
contra as injustiças locais.

O grito também ecoou em 
Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, 
Camaçari, Camacan, Concei-
ção do Coité, Guajerú, Ipiau, 
Juazeiro, Paulo Afonso, Ponto 
Novo, Ribeira do Amparo, Rui 
Barbosa, SEABRA, Ubaitaba, 
Riacho de Santana entre ou-
tros.

serGiPe
aracajú: No dia 03/07 rea-

lizamos a coletiva de impren-
sa. O Grito aconteceu no dia 
05/07, o ato teve início na Pra-
ça dos Mercados municipais e 
seguiu pela rua José do Prado 
Franco, Praça General Vala-
dão, travessa João Quintiliano 
da Fonseca, Rodoviária Velha e 
rua Capela até chegar na Pra-
ça Olimpio Campos, em fren-
te à Catedral, onde ocorreu o 
encerramento. Reuniu diver-
sas entidades civis, religiosas, 
pastorais e sindicatos e teve a 

participação de cerca de 2.000 
pessoas.

No dia 07/09, aconteceu 
mais um ato junto ao desfile 
oficial com a presença de 400 
pessoas. Este ano, a realização 
do Grito dos Excluídos coincidiu 
com uma série de datas impor-
tantes: 60 anos da Declaração 
Universal dos Direitos 

Humanos, 20 anos da Con-
stituição Federal, 18 anos do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, 30 anos da Pastoral 
do Menor e 25 anos da Pastoral 
da Criança.

alaGoas
Maceió: O Grito aconteceu 

no dia 05/09, a concentração foi 
na Praça Deodoro, seguida de 
caminhada pelas ruas do cen-
tro da cidade, onde reuniram 
integrantes da igreja católica, 
pastorais, movimentos sociais, 

sindicatos, trabalhadores rurais 
e pescadores, entre outros.

Messias: Com uma caminha 
pelas ruas, o Grito aconteceu 
no dia 06/09.

Murici: O Grito ecoou no dia 
07, com uma caminhada pelas 
ruas da cidade.

O Grito também repercutiu 
em Arapiraca, Palmeira dos Ín-
dios e Penedo.

PerNaMBuCo
recife: O Grito aconteceu, 

depois da polícia militar e o 
batalhão de choque tentarem 
impedir o acesso dos movi-
mentos sociais na Av. Conde da 
Boa Vista, onde sempre acon-
teceram os atos do Grito. Os 
policiais fecharam a rua com 
viaturas, sob a alegação que 
só poderiam iniciar a caminha-
da após o término da parada 

militar, que ocorre em outro 
ponto da cidade. Contudo, a 
força das pessoas foi maior e 
conseguiram furar o bloqueio, 
mas os trios elétricos e o car-
ro de apoio ficaram detidos. A 
criatividade e a ousadia dos 
militantes sociais colocaram 
o Grito nas ruas, ao som da 
resistência dos maracatus e 
canções populares, até a con-
clusão na Praça do Carmo, que 
se tornou do povo, ao som da 
ciranda.

O Grito também aconteceu 
na Diocese de Nazaré da Mata, 
Elumas, e Cidades do Agreste e 
Sertão de Pernambuco, Petro-
lina, Surubim, Baixa Grande, 
entre outras comunidades.

ParaíBa
João Pessoa: O Grito acon-

teceu no dia 07/09, agitou e 
fez propaganda com cartazes 

rECiFE-pErnaMbuCo
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durante o desfile oficial da ci-
dade. “Fora as tropas do Haiti” 
e “A energia não é mercadoria” 
foram algumas palavras de or-
dem.

santa rita: No dia 07/09, o 
Grito aconteceu na cidade pela 
sétima vez, as Cebs, movi-
mentos e organizações sociais 
e populares foram às ruas re-
unindo cerca de 800 pessoas. 
Iniciaram com uma mística de 
abertura refletindo a luta da 
Classe Trabalhadora contra a 
classe dominante, ao som do 
Hino Nacional. A Marcha Popu-
lar do Grito prosseguiu passan-
do pelas principais ruas do Alto 
das Populares, reunindo muita 
gente e houve realizaram qua-
tro paradas: Ecologia e Saúde, 
Educação e Cultura, Trabalho e 
Terra, Violência e Segurança.  
Na mística de abertura refleti-
ram em forma de teatro, a luta 
da classe trabalhadora (Estu-
dante, Trabalhador Rural, Mul-
her, Menor e Operário), contra 
a classe dominante (capital, 
latifúndio, monocultura, Es-
tado e Mídia). Cantaram músi-
cas de luta, palavras de ordem 
e paródias, gritaram contra a 
criminalização dos movimen-
tos sociais e da pobreza, o alto 
preço da energia, privatização 
da Vale do Rio Doce. O ato ter-
minou na Praça principal, onde 
os participantes repudiaram a 
urbanização desenfreada das 
cidades, plantaram três mu-
das de Nim (planta resistente 
à seca), festejaram e se ab-
raçaram na esperança das lu-
tas da classe trabalhadora, do 
povo brasileiro, engrossando o 
mutirão por um Projeto Popu-
lar para o Brasil, que garanta 
os direitos sociais com partici-
pação popular e onde a vida 
esteja em primeiro lugar. 

O Grito aconteceu também 
em Uiraúna, Guarabira, Ca-
jazeiras, entre outras comuni-
dades.

rio GraNDe 
Do Norte
Natal: Na tarde do dia 06/09, 

a Assembléia Popular mon-

tou o Acampamento do Grito, 
com o lema “gritando contra 
criminalização dos Movimen-
tos Sociais”, realizado na Pra-
ça Cívica no centro da cidade, 
com aproximadamente 300 
pessoas que participaram das 
atividades da preparação para 
a Marcha dos/as excluídos/as 
no dia 07/09. À noite, aconte-
ceu a Jornada Socialista com 
atividades dos movimentos so-
ciais mobilizados e acampados, 
houve apresentações das lutas 
organizadas pelo Movimento 
Sindical e mística lembrando 
o espírito de luta e resistência 
dos movimentos sociais popu-
lares. No encerramento houve 
uma mostra de vídeos de curta 
metragem, “O preço da luz é 
um Roubo” e “nem um minu-
to de silêncio”, denunciaram a 
morte do companheiro Keno 
que aconteceu na ocupação da 
empresa multinacional Synge-
nta no Paraná. 

No dia 07/09, o Grito ecoou 
em movimento com as denún-
cias da criminalização dos po-
bres e excluídos. Com gritos de 
ordem evocando a luta da ju-
ventude, mulheres e homens 
seguiram as ruas que circun-
dam a via oficial do desfile, 
além do apitaço, ao som do 
grupo “Pau e Lata”. Os manifes-
tantes se encaminharam para o 
local do desfile oficial, a tropa 
de choque tentou proibir a mar-
cha, dizendo que necessitava de 
autorização oficial, os soldados 
agrediram militantes, com cac-
etetes e spray de pimenta em 
crianças, jovens e mulheres. 
Mas a marcha continuou e colo-
riu as ruas, com muitos gritos 
de ordem para a população e, 
mesmo sobre efeitos de gases 
de pimenta, dores pelo corpo, 
os blocos terminaram as ativi-
dades com uma grande ciranda, 
onde as bandeiras dos vários 
movimentos e entidades circu-

laram de mão em mão, sim-
bolizando a unidade para con-
duzir as tarefas e gritar contra 
a criminalização dos Movimen-
tos Sociais e da pobreza e por 
uma sociedade socialista.

Mossoró: O Grito aconteceu 
no dia 07/09, quando cerca de 
100 manifestantes, concentra-
dos no Ginásio Poliesportivo 
saíram em caminhada e en-
traram no desfile oficial com 
músicas, palavras de ordem, 
bandeiras dos movimentos, pir-
ulitos com os cartazes dos 14 
anos do Grito e muita anima-
ção. Foram recebidos e aplau-
didos pela população que assis-
tia ao desfile, realizaram uma 
parada em frente ao palanque 
das autoridades, exigindo im-
plantação de políticas públicas 
para reduzir e acabar com a 
exclusão social. A manifestação 
encerrou-se com apresentação 
cultural feita pelo Grupo de jo-
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tErEzinHa- piauívens protagonistas do Grupo 

Mulheres em Ação/PDA Marga-
rida Alves, com a peça: “Com 
ação não há opressão”, em 
seguida continuaram a marcha 
até o Bairro Alto da Conceição, 
onde foi servida uma feijoada 
na sede da Associação das Co-
munidades Fraternas. 

Ceará
Fortaleza: O Grito aconte-

ceu no dia 07, a concentração 
começou as 8h em três difer-
entes locais: ponte sobre o Rio 
Marangapinho, na Av. Senador 
Fernandes Távora, Genibaú; 
Igreja de Dom Bosco, na Av. 
Porto Velho, Henrique Jorge; 
próximo a Igreja São Francisco 
(Campo da Praça), curva da Av. 
I, Genibaú. A partir das 10h, 
os participantes, simultanea-
mente, saíram em caminhada 
até a Vila Olímpica do Parque 
Genibaú, na Rua 30 de Maio, 
s/n, onde às 11h foi realizado 
ato público, o  encerramento 
das atividades ocorreu ao meio 
dia com todos os presentes 
dançando e cantando ao som 
de uma animada ciranda, com 
a presença de cerca de 5.000 
participantes. As comunidades 
dessa região da cidade enfren-
tam diariamente problemas 
ambientais relativos à poluição 
do curso d’água do Rio Maran-
guapinho e lutam por sua revi-
talização.

Juazeiro do Norte: o Grito 
aconteceu no dia 07, pela 2ª 
vez na Paróquia de Nossa Sen-
hora Aparecida, com a presen-
ça das Paróquias de São José 
do Limoeiro e de São Francisco 
das Chagas, todas da Diocese 
de Cratos, gritaram para alertar 
a comunidade para a necessi-
dade da defesa da vida “Escol-
he, pois, a Vida!” (Dt 30,19), na 
dimensão humana e ecológica. 
Trabalharam diversos temas, 
cuidado com a água, contra as 
drogas, assistência aos idosos, 
acesso à saúde aos carentes, 

saneamento básico e doação 
de sangue. Caminharam até o 
Anfiteatro do Parque Ecológico 
das Timbaúbas onde termina-
ram com uma missa. 

sobral: O Grito aconteceu 
no dia 07, a concentração foi 
na Praça do Patrocínio, onde os 
participantes saíram em camin-
hada pelas ruas da cidade em 
direção a Praça do Bosque na 
Rua Maestro José Pedro.

O Grito ecoou em várias co-
munidades e cidades do Es-
tado.

Piauí
teresina: O Grito aconteceu 

no dia 07, durante o percurso 
do desfile oficial, coletaram as-
sinaturas da ficha limpa con-
tra a corrupção eleitoral, com 
uma grande faixa “voto não 
tem preço, tem conseqüências, 
combata a corrupção eleitoral”.   

O Grito aconteceu em Piripiri, 
Picos, Pedro II, Uruçui, São Re-
imundo Nonato.

MaraNHão
São Luís: Os manifestant-

es do Grito se concentraram, 
no dia 07/09, na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima (Vl. Luizão) 
e saíram em caminhada, onde 
fizeram três paradas, tratando 
as temáticas do Controle Social 
e Popular; Mística, Esperança 
e Utopia e Ouvir os gritos do 
povo. O encerramento foi no 
Largo da Igreja Santo Expedido 
(Pq. Araçay), com a participa-
ção dos movimentos populares 
e o apoio da Igreja.

Diocese de Bacabal: O Gri-
to aconteceu no dia 06/09, com 
a realização do I Seminário: 
Direitos e Participação Popular e 
o tema: Vida em primeiro lugar.                                                                                                                                           
                                              

O Grito também repercutiu 
em Santa Inês e Balsas entre 
outras comunidades.

Pela 10ª vez, realizou-se em 20 pa-
íses o Grito dos Excluídos/as, pro Tra-
balho, Justiça e Vida. O protagonismo 
desta vez,  foi de homens, mulheres e 
jovens que sofrem diversas formas de 
exclusão: imigrantes que lutam pelo 
acesso aos direitos em diversos paí-
ses, moradores pela conquista de uma 
moradia digna, populações que lutam 
pela defesa e preservação das águas, 
famílias de assentamentos urbanos que 
têm nas ocupações a única forma de ter 
um lugar para morar, luta pela garan-
tia, ampliação  e universalização dos 

direitos sociais, defesa e promoção da 
“niñez” de crianças cujos países emi-
graram para outros países e luta pela 
identidade e culturas dos povos originá-
rios.

Além destas lutas concretas, o Gri-
to Continental esteve presente no III 
Fórum Social Mundial das Migrações 
em Rivas Vaciamadrid, Espanha, onde 
defendeu as propostas dos direitos dos 
imigrantes, o fim dos muros e a cidada-
nia universal. Estas mesmas propostas 
estiveram presentes nos seminários 
realizados pelo Grito no Fórum Social 

Américas, na Guatemala e na reunião 
de coordenação do Grito dos países an-
dinos, realizada em Lima, Peru. Nesta 
o grito organizou uma manifestação 
contra a Apec dos ricos – Corporação 
Econômica dos países da ásia e da Cos-
ta do Pacífico.

Atualmente existem, além da se-
cretaria continental, com sede no Bra-
sil, outras 04 secretarias regionais: 
Do Cone Sul na Argentina, dos Países 
Andinos na Bolívia, da América Central 
na Costa Rica e do Caribe na República 
Dominicana.

Grito dos Excluídos/as  Continental
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01 – animadores/as 
do Grito

Companheiros/as o histórico 
desses 14 anos do Grito 
dos/as Excluídos/as autoriza 
a afirmar que ele é resul-
tado de uma grande con-
strução feita a muitas mãos.

Certamente neste tempo 
houve suor e lágrimas mas 
sem dúvidas muito maiores 
e intensos foram os momen-
tos de risos e alegrias, pois 
a criatividade, a imaginação 
a ousadia e a solidariedade 
ajudaram o Grito a ultrapas-
sar fronteiras. 

Se o Grito dos/as Excluí-
dos/as hoje é um aconteci-
mento, pois tem o antes, o 
durante e o depois é porque 
cada um e cada uma de 
vocês acreditaram neste 
processo de construção co-
letiva. 

Por tudo isso e muito mais, 
em nome da coordenação e 
da secretaria nacional, rece-
bam nosso agradecimento. 

02 – 15º Grito 

É verdade que o ano de 
2008 ainda não acabou, 
mas como o processo não 
pode  parar, já estamos 
planejando o no de 2009 e 
com ele a construção do 15º 
Grito. 

No dia 02/03/2009, acon-
tecerá a 1º reunião do ano 
da coordenação nacional 
do Grito. Nesta reunião são 

FiquE por DEntro
“O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o

 risco de viver seus sonhos” (Fernando Lugo)

definidos o lema, eixos, ob-
jetivos e o cartaz do grito.

Então, novamente solicita-
mos que até 20/02/2009 
vocês enviem sugestões e 
reflexões para contribuir e 
orientar as discussões e as 
definições das temáticas 
para o 15º Grito dos/as Ex-
cluídos/as.

03 – encontro Nacional 
de articuladores 

Companheirada, nos dias 24 
a 26 de abril de 2009 nós 
realizaremos o 11º Encontro 
Nacional de Articuladores/as 
do Grito, em São Paulo.

Os encontros tem sido es-
paço de estudo, debate 
e aprofundamento, so-
cialização de experiência, 
definição da simbologia para 
o grito, convivência, celeb-
rações e muita animação. 

É importante que cada Es-
tado discuta e indique pes-
soas que estejam envolvi-
das na construção do Grito 
local/Regional e articulado 
com os movimentos para 
que possam contribuir nas 
reflexões.

04 – Jornal Brasil de Fato 

Leia, assine e divulgue esta 
idéia, assim você estará 
contribuindo para manter e 
melhorar esta importante 
ferramenta para o nosso 
mutirão. 

Fone: 11-2131.0808 – Cor-

reio eletrônico: assinatu-
ras@brasildefato.com.br 

05 - Calendário
para 2009

 27/01 a 01/02/2009 
- Fórum Social Mundial – 
Belém - PA
 02/Março/2009 - Re-
união da Coordenação Na-
cional do Grito – SP
 08/Março/2009 - Dia 
Internacional de Luta da 
Mulher
 17/04/2009 – Dia 
Internacional de Luta por 
Reforma Agrária
 23/04/2009 - Reunião 
da Coordenação Nacional da 
Assembléia Popular–SP
 24 a 26/04/2009 – 
11º Encontro Nacional de 
Articuladores/as do Grito – 
SP
 01/05/2009 – Dia 
Internacional de Luta dos/as 
Trabalhadores/as

06 – assembléia Popular

Nos dias 13 a 16 de No-
vembro aconteceu em São 
Paulo o Encontro Nacional 
da Assembléia Popular. Foi 
um momento importante de 
reflexão sobre a Conjuntura, 
como esta o processo da AP 
nos estados, o que é e como 
fazer o trabalho de base, 
atualidade dos eixos temáti-
cos de um projeto popular, 
auto sustentação financeira 
e uma agenda para 2009. 
Reafirmamos a importância 
e validade da AP, pois ela é 
resistência, é caminho que 

se faz caminhando, é moti-
vação, aponta um horizonte, 
junta gente nova, é diversi-
dade, é espaço de formação 
e informação.
Porém a AP precisa se en-
raizar, porque a sua força 
virá do local para o nacio-
nal, sem se institucionalizar 
e burocratizar.
No dia 23 de Abril de 2009 
haverá reunião da Co-
ordenação Nacional da AP, 
é importante a participação 
dos estados e das organiza-
ções.

07 – ...e o velho se vai!

Depois de muitos gritos e 
pelejas, estamos chegando 
ao final de mais um ano, por 
isso nesta hora queremos 
desejar a todas e todos um 
Feliz Natal e um Ano Novo 
com muita saúde, alegrias 
e solidariedade para juntos 
continuarmos no mutirão 
por um Novo Brasil e na 
construção do 15º Grito. 

08 – atenção:

No mês de janeiro a Sec-
retaria Nacional do Grito 
estará fechado, voltaremos 
em fevereiro. 

Desejamos a todos/as 
um Feliz Natal e um Ano 
Novo com muita saúde, 
alegria e disposição, na 
luta para construirmos 

o Projeto Popular para o 
Brasil. 


