
NOTA DE REPÚDIO 

 

As Pastorais Sociais da Arquidiocese de Montes Claros, movimentos, organismos, 

entidades e afins, vem por meio deste repudiar matéria inverídica publicada esse fim de 

semana de um jornal escrito de pautas que foram discutidas em reunião para articulação 

e organização do “25º Grito/as dos/as Excluídos/as: A Vida em primeiro lugar - Este 

sistema não Vale! Lutamos por justiça, direitos e liberdade”.  

Deixamos claro para a sociedade que a orientação que normatiza a programação do 

Grito dos/as Excluídos/as é nacionalmente apoiado pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil – CNBB e “apartidário”.  

Na Carta escrita por Dom José Valdeci Santos Mendes, Bispo de Brejo/MA e Presidente 

da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio Transformadora, na data do dia 05 

de julho de 2019 ele alerta que: 

“os direitos e os avanços democráticos conquistados nas últimas 

décadas, frutos de mobilizações e lutas, estão ameaçados. O ajuste 

fiscal, a reforma trabalhista aprovada e, agora, o projeto de Reforma da 

Previdência, estão retirando direitos dos trabalhadores para favorecer 

aos interesses do mercado. O próprio sistema democrático está em 

crise, distante da realidade vivida pela população. O Grito precisa 

colaborar para gerar processos de conscientização e de mobilização 

social e de profecia da Igreja em defesa dos mais vulneráveis”.  

Nesse sentido, a Arquidiocese de Montes Claros, através do 

Setor Social e demais entidades, trabalha com a população que 

está em vulnerabilidade social, possibilitando voz e vez desse 

povo sofrido, buscando formar, mobilizar e instruir estas pessoas. 

Deste modo, apostamos na realização de atos públicos como instrumentos de formação 

e alerta aos poderes públicos municipais, estaduais e federais, para além de críticas, 

apontando caminhos para as questões que nos são apresentadas na atual conjuntura. 

As mobilizações do Grito dos/as Excluídos/as são, então, instrumentos de profecia, de 

luta e de caminhar em busca da sociedade do Bem-Viver em que acreditamos, pois nada 

mais faz que abrir caminho para os excluídos e excluídas sejam vistos e vistas, ouvidos 

e ouvidas. 

Continuamos então, de braços dados com o povo, nas comunidades, nas paróquias e 

nas ruas, que é onde o verbo se faz luta, seguindo o exemplo romeiro de Jesus Cristo, 

que, principalmente em momentos de aflição, caminhava lado a lado, guiando seu povo. 

 

Assinam: Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Centro de Referência em Direitos 

Humanos do Norte de Minas, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de 

Minas Gerais (SindUTE-MG), do Projeto de Desenvolvimento Rural e Urbano (Proderur), 

do Círculo de Trabalhadores Cristãos de Montes Claros, do Movimento dos 

Trabalhadores por Direitos (MTD), Via Campesina, além de moradores da Vila Greice, 

Maracanã, Santo Inácio, Lourdes, Eldorado, Todos os Santos, Cintra, Nossa Senhora de 

Fátima, Centro, Bairro Operário-Cultural Morrinhos, Edgar Pereira, Monte Alegre, dentre 

outros, e o padre Adílson Ramos de Melo. 

  

 Montes Claros, 10 de agosto de 2019  

 

Mais informações, acesse: https://www.gritodosexcluidos.com/ 

https://www.gritodosexcluidos.com/

