
 

Nota das Pastorais Sociais da Arquidiocese de  

Montes Claros sobre o Grito dos/as Excluídos/as 2018. 

 

O Grito dos Excluídos acontece em várias cidades do País desde 1994 e é marcado como 

uma manifestação popular, construída com a contribuição das pastorais sociais, 

movimentos populares, entidades sindicais comprometidas com causas dos menos 

favorecidos e onde a vida está ameaçada. Montes Claros foi pioneira na realização do 

grito que teve início no ano de 1993. 

Neste ano a Campanha da Fraternidade, abordava o tema “Onde Mora? ”, a Irmã Marilda, 

o Pe. Antônio Carlos da Silva e o grupo de jovens do bairro Major Prates, tiveram a ideia 

de chamar atenção das autoridades locais para a situação das famílias que estavam em 

situação de extrema pobreza naquela região. O grupo procurou entrar no desfile da 

Independência para lembrar as autoridades que as famílias precisavam ser ouvidas no seu 

grito. 

Durante 25 anos a Arquidiocese de Montes Claros, através das Pastorais, não se furtou de 

ir para as ruas no dia 7 de setembro e, muito menos, como ocorre no dia a dia, de sair em 

defesa das pessoas em que a vida estão agredidas e sendo ameaçadas. O lema central do 

grito é “A Vida em Primeiro Lugar!” 

Queremos que O Grito dos Excluídos seja realizado em vários municípios. Como já vem 

acontecendo e também ocorrerá neste ano. Neste período, que vivemos fortes abalos à 

nossa fraca democracia, temos que trazer para o debate a necessidade de elegermos 

candidatos compromissados com os direitos do pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras, 

das mulheres e excluídos.    

Com o aumento da violência no campo, intensificada com o governo ilegítimo de Temer, 

os latifundiários da região do Norte de Minas, aproveitando a conjuntura de golpes contra 

a democracia, avançam de forma muito agressiva contra os pobres do campo. Despejos 

forçados, perseguição, criminalização, ameaças e demais injustiças fazem parte do 

cotidiano das comunidades rurais – neste domingo foi incendiada a moradia de uma 

família, dentro do seu território, em área de conflito com fazendeiros. Assim decidimos 

reforçar o grito dos pobres em processo de luta por seus direitos territoriais nas beiras do 

Rio São Francisco. E em comum acordo com sem moradia, catadores, pessoas em 

situação de rua, lideranças das pastorais e outros movimentos decidimos que a nossa 

opção seria unir o nosso grito com estes irmãos/as. Nesta caminhada, um grupo de 

movimentos também decide realizar o Grito em Montes Claros. Desta forma, com alegria 

e fé na caminhada do povo, o Grito no Norte de Minas é fortalecido.  



 
Assumimos o compromisso em defesa das Águas do São Francisco.  Reafirmamos o 

nosso compromisso de continuarmos firmes e com a nossa opção pelos pobres, sem 

perder de vista que a realidade da população pobre de Montes Claros e região, que 

precisam ser lembradas e envolvidas neste grito. Vamos para as ruas em defesa:  

 Direito a moradia com dignidade com olhar especial as famílias do Castelo 
Branco, cidade industrial e às 26 mil famílias sem moradia na cidade; 

 Acesso aos serviços de saúde (ampliação dos serviços de atenção às mulheres; 

oferta de serviços de saúde nos territórios dos conjuntos habitacionais e nas áreas 

rurais); 

 Serviços socioassistenciais (melhoria estrutural dos CRAS e CREAS, manutenção 

e ampliação dos benefícios eventuais; melhoria da capacidade de atendimento; 

 Casa de Acolhimento e assistência socioeconômica para a população em situação 

de rua (mais de 500 pessoas atualmente em Montes Claros); 

 ·Direito à cidade (urbanização dos conjuntos habitacionais, investimentos em 

transportes públicos de qualidade); 

 Regularização dos Territórios dos Povos Tradicionais e fortalecimento da luta; 

 Reforma Agrária e Agroecologia; 

 Direito a políticas e práticas para a juventude, sobretudo a juventude negra, com 

incentivo à cultura, esporte e educação específicas; 

 Água e preservação do Cerrado (defender a vida e não o agronegócio); 

impedimento imediato das obras de transposição de água do Rio Pacuí 

e revitalização da Bacia do Rio Juramento para a produção de água – a 

monocultura do eucalipto degrada nossa fonte de água;  

 Minério não se bebe – prioridade para a preservação das nascentes e 

abastecimento humano;  

 Escolas e creches nos territórios dos conjuntos habitacionais e as escolas do 

campo que estão sendo retiradas pelo poder público (para responder as 

necessidades das famílias); 

 Olhar para as mulheres e homens privados de liberdade que precisam de uma 

atenção das autoridades para a saúde, educação e atendimento psicossocial; 

 Efetivação de políticas públicas de saneamento básico e Resíduos Sólidos e um 

projeto efetivo de geração de renda para catadores e catadoras; 

 E continuamos firmes na luta contra a compra e venda de votos que gera 

privilégios de alguns e violência para os mais pobres 

 

O privilégio de muitos não acontece somente em Montes Claros, mas 

também em toda a região do Norte de Minas, gerando violência! 
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