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25° Grito dos Excluídos acontecerá neste sábado (07) na Avenida Marechal Castelo
Branco

Com o lema “Esse sistema não Vale!” a manifestação trará
reivindicações como a luta contra a Reforma da Previdência,
contra os cortes na educação pública, violência e preconceito.
sexta, 06 de setembro de 2019 às 00:00

Em uma direção contrária às comemorações da Independência do Brasil no 7 de
setembro, a 25ª edição do Grito dos Excluídos acontecerá no próximo sábado em
todo o Brasil e vem com protestos às políticas governamentais. Em Teresina o ato
terá concentração às 7h na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente à
Assembleia Legislativa do Piauí.
Com o lema “Esse sistema não Vale!” a manifestação trará reivindicações como a
luta contra a Reforma da Previdência, contra os cortes na educação pública,
violência e preconceito contra a comunidade LGBTQI+, feminicídio, além de
protestos contra o atual governo de Jair Bolsonaro (PSL). O movimento faz
referência também às tragédias e crimes ambientais ocorridos especialmente nas
cidades de Brumadinho e Mariana (MG).
Convocado por movimentos sociais, entidades sindicais e setores da Igreja Católica,
o Grito dos Excluídos acontece desde 1995 na data emblemática do 7 de setembro
para promover reflexão sobre uma real soberania popular nacional, o eixo central
das mobilizações. O movimento propõe a construção de uma cidadania ativa e
participativa, com colaboração da população em uma nova sociedade mais justa,
solidária, plural e fraterna.
Compondo a organização do Grito dos Excluídos de 2019 em Teresina estão os
seguintes movimentos e entidades: Pastoral da Juventude (PJ), Cáritas,
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), Pastoral do Povo em situação de rua,
Pastoral carcerária, Fórum das Pastorais Sociais, CUT, CTB, CSP-CONLUTAS,
Intersindical, Central Pública, DCE UFPI, Coletivo RUA, Coletivo Afronte, Correnteza,

UJR, Ames, Fenet, Juventude Pró-Ruptura Socialista, Movimento de Mulheres Olga
Benário, Movimento Luta de Classe (MLC), Movimento de Lutas Bairros e Favela (
MLB) e Fórum Pelos Direitos e Liberdades Democráticas.
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25° Grito dos Excluídos acontecerá neste sábado em Teresina

O evento acontece anualmente em várias cidades do Brasil
como forma de promover uma reflexão sobre uma real
soberanial popular nacional.


DA REDAÇÃO
06/09/2019 08h00 - atualizado 08h11



No próximo sábado, 7 de setembro, comemora-se o Dia da
Independência do Brasil. Em contraponto às comemorações cívicas
da data, acontece em várias cidades do país a 25ª edição do Grito dos
Excluídos, evento em protesto contra políticas governamentais.

Em Teresina, o ato terá concentração na Avenida Marechal Castelo
Branco, em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi).

Em uma direção contrária às comemorações da Independência do
Brasil no 7 de setembro, a 25ª edição do Grito dos Excluídos
acontecerá no próximo sábado em todo o Brasil e vem com protestos
às políticas governamentais. Em Teresina o ato terá concentração às
7h na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente à Assembleia
Legislativa do Piauí.
Com o lema “Esse sistema não Vale!” a manifestação trará
reivindicações como a luta contra a Reforma da Previdência, contra os
cortes na educação pública, violência e preconceito contra a
comunidade LGBTQI+, feminicídio, além de protestos contra o atual

governo de Jair Bolsonaro (PSL). O movimento faz referência também
às tragédias e crimes ambientais ocorridos especialmente nas cidades
de Brumadinho e Mariana (MG).

Convocado por movimentos sociais, entidades sindicais e setores da
Igreja Católica, o Grito dos Excluídos acontece desde 1995 na data
emblemática do 7 de setembro para promover reflexão sobre uma real
soberania popular nacional, o eixo central das mobilizações. O
movimento propõe a construção de uma cidadania ativa e
participativa, com colaboração da população em uma nova sociedade
mais justa, solidária, plural e fraterna.

Compondo a organização do Grito dos Excluídos de 2019 em
Teresina estão os seguintes movimentos e entidades: Pastoral da
Juventude (PJ), Cáritas, Comunidades Eclesiais de Base (CEBs),
Pastoral do Povo em situação de rua, Pastoral Carcerária, Fórum das
Pastorais Sociais, CUT, CTB, CSP-CONLUTAS, Intersindical, Central
Pública, DCE UFPI, Coletivo RUA, Coletivo Afronte, Correnteza, UJR,
Ames, Fenet, Juventude Pró-Ruptura Socialista, Movimento de
Mulheres Olga Benário, Movimento Luta de Classe (MLC), Movimento
de Lutas Bairros e Favela (MLB) e Fórum Pelos Direitos e Liberdades
Democráticas.
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“Não existe independência!”: desfile também foi marcado por protestos
Teresinenses aproveitaram o evento para criticar os governos federal e
estadual
07/09/2019 12:41h - Atualizado em 07/09/2019 13:07h

Além do desfile cívico-militar na em alusão a independência do Brasil, o evento
na Avenida Marechal Castelo Branco foi marcado pelo também já tradicional
Grito dos Excluídos, que em 2019 chega a sua 25° edição, reunindo cerca de 32
entidades, que aproveitaram a data para protestar contra algumas políticas
adotadas tanto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), como pelo
governador do estado, Wellington Dias (PT)

Grito dos Exluídos chega a sua 25° edição em 2019 (Foto: Assis Fernades/ODIA)

Sinésio Soares, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Teresina (Sindserm), umas das entidades presentes no protesto, afirmou que a
intenção é chamar atenção ao que classificou como “ataques” promovidos por
Bolsonaro.
"Não existe independência, o governo brasileiro está se tornando cada vez mais
uma colônia norte americana. Nesse momento temos várias bandeiras, a
principal é a soberania do país, que está se tornando uma colônia norte
americana, mas no bojo disso tem vários ataques e estamos nos manifestando",

disse o sindicalista, que ainda fez críticas ao governo estadual. "Estão alinhados,
com a reforma da previdência, por exemplo", frisou.
Outra agremiação presente no ato foi a Cáritas Regional do Piauí, que levou
reivindicações relacionadas às famílias do campo, mais precisamente as do
acampamento 8 de março, que segundo o coordenador do grupo, Elias Moura,
está abandonado pelas autoridades. "Foi assentado pelo Governo do Estado e
até agora não tem nenhuma estrutura mínima para as famílias permanecerem",
criticou.

Mesmo ausente, governador Wellington Dias também foi alvo de críticas (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O organizador do evento, tenente-coronel da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), Sá
Júnior, ressaltou que apesar da manifestação nenhuma ocorrência foi registrada
durante todo o desfile do 7 de Setembro.”Eles fizeram a manifestação, que era
prevista. Fizeram o papel dele e nós também o nosso, tudo de maneira pacífica”,
pontuou.
Teresinenses vestiram verde e amarelo em apoio ao presidente Jair
Bolsonaro
Na véspera do dia da independência, Jair Bolsonaro pediu que a população
fosse às ruas vestidos nas cores da bandeira nacional. A solicitação foi atendida
por vários apoiadores do presidente em Teresina, como a trabalhadora
autônoma Iris Vieira Marques, que levou os filhos ao desfile e enfatizou a
importância da data. “Temos que aprender a respeitar a pátria da gente, a
recuperar valores que foram perdidos ao longo dos anos", disse.

Iris com seus dois filhos. A trabalhadora autônoma apoia as medidas adotadas pelo presidente da República (Foto:
Assis Fernandes/ODIA)

Outro entusiasta é o advogado Danilo Castelo Branco, que não tem o costume
de prestigiar o evento, apesar da vontade que sempre teve. Este ano vestiu-se
de verde e amarelo com a esposa e o filho para manifestar apoio a Bolsonaro.
“Respeito muito as decisões que ele está tomando, acho muito acertadas.
Acredito e procuro acreditar que o Brasil vai melhorar", afirma.
Mas também teve quem tenha se vestido de verde e amarelo para acompanhar
o desfile do sete de setembro apenas para reafirmar o sentimento de patriotismo,
como é o caso da contadora Gabrielle Gallas, que, acompanhada do marido,
sempre leva o filho para assistir ao ato cívico, “Acho importante para passar
valores ao meu filho, que começa a ver o que é essa questão de civilidade, de
pátria e que realmente precisamos nos importar com nosso país”, defende.

Apesar das cores, Gabrielle Gallas e a família não foram à avenida apoiar Bolsonaro (Foto: Breno Cavalcante/ODIA)

As cores da bandeira também foram usadas pela professora inglês, Verônica
Andrade Lemos, que foi à avenida pedir a volta do regime imperial, já que
segundo ela, foi a época mais “gloriosa” vivido pelo Brasil em sua história.

A professora Verônica Lemos defende o retorno do Brasil Império (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Foi o período mais próspero, de maior liberdade que o Brasil já teve, que foi
deposto com o golpe de 1889, totalmente ilegal, que não tinha o apelo do povo.
Sabemos que a República não deu certo, por isso queremos voltar às origens
que estava dando certo, muito certo", defende.

As cores da bandeira nacional também foram usadas por pessoas que defendiam a volta da monarquia (Foto: Assis
Fernandes/ODIA)

Por: Breno Cavalcante
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25° edição do Grito dos excluídos protestam neste feriado da
Independência
Manifestantes reivindicam contra a Reforma da Previdência, cortes na educação
pública, violência e preconceito contra a comunidade LGBTQI+.

21° Grito do Excluídos no ano de 2015 trouxe como lema; "Vida em primeiro Lugar" Foto: Gustavo Almeida/G1

Protesto contra às políticas governamentais acontecerá nesse sábado (7) em Teresina.
As manifestações acontecem em todo o país e, entre estas a 25° edição do Grito dos
excluídos acontece na capital do Piauí. A concentração terá início às 7h na Avenida
Marechal Castelo Branco, em frente à Assembleia Legislativa do Piauí.
O Grito dos Excluídos atua desde 1995 na data emblemática do dia 7 de setembro para
promover reflexão sobre uma real soberania popular nacional, o eixo central das
mobilizações.
Nesse ano, o ato trará como lema “Esse sistema não vale!”, os protestos tem como
objetivo às reivindicações contra a Reforma da Previdência, cortes na educação pública,
violência e preconceito contra a comunidade LGBTQI+, feminicídios, as tragédias e
crimes ambientais ocorridos nas cidades de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais.
Além de protesto contra o atual governo de Jair Bolsonaro (PSL).
Convocado por movimentos sociais, entidades sindicais e setores da Igreja Católica, o
movimento propõe a construção de uma cidadania ativa e participativa, com
colaboração da população em uma sociedade mais justa, solidária, plural e fraterna.
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25° Grito dos Excluídos acontecerá neste sábado (07) na Avenida Marechal Castelo
Branco

Com o lema "Esse sistema não Vale!"
Por Redacão
Quinta, 05/09/2019 às 14:43

Grito dos excluidos teresinaFoto: Divulgação

Em uma direção contrária às comemorações da Independência do Brasil no 7 de
setembro, a 25ª edição do Grito dos Excluídos acontecerá no próximo sábado em todo o
Brasil e vem com protestos às políticas governamentais. Em Teresina o ato terá
concentração às 7h na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente à Assembleia
Legislativa do Piauí.
Com o lema "Esse sistema não Vale!" a manifestação trará reivindicações como a luta
contra a Reforma da Previdência, contra os cortes na educação pública, violência e
preconceito contra a comunidade LGBTQI+, feminicídio, além de protestos contra o
atual governo de Jair Bolsonaro (PSL). O movimento faz referência também às
tragédias e crimes ambientais ocorridos especialmente nas cidades de Brumadinho e
Mariana (MG).

Convocado por movimentos sociais, entidades sindicais e setores da Igreja Católica, o
Grito dos Excluídos acontece desde 1995 na data emblemática do 7 de setembro para
promover reflexão sobre uma real soberania popular nacional, o eixo central das
mobilizações. O movimento propõe a construção de uma cidadania ativa e participativa,
com colaboração da população em uma nova sociedade mais justa, solidária, plural e
fraterna.
Compondo a organização do Grito dos Excluídos de 2019 em Teresina estão os
seguintes movimentos e entidades: Pastoral da Juventude (PJ), Cáritas, Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs), Pastoral do Povo em situação de rua, Pastoral carcerária,
Fórum das Pastorais Sociais, CUT, CTB, CSP-CONLUTAS, Intersindical, Central
Pública, DCE UFPI, Coletivo RUA, Coletivo Afronte, Correnteza, UJR, Ames, Fenet,
Juventude Pró-Ruptura Socialista, Movimento de Mulheres Olga Benário, Movimento
Luta de Classe (MLC), Movimento de Lutas Bairros e Favela ( MLB) e Fórum Pelos
Direitos e Liberdades Democráticas.
Fonte: Ascom Sindserm Teresina
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THE: Desfile de 7 de setembro conta com 8 mil pessoas desfilando
O Desfile de 7 de Setembro começou na manhã de sábado na avenida Marechal
Castelo Branco, no bairro Porenquanto, na zona Norte de Teresina, com a presença
da vice-governadora Regina Sousa (PT), do secretário estadual de Segurança
Pública, Fábio Abreu, e do vice-prefeito de Teresina, Luiz Júnior (MDB).

O coordenador do Desfile de 7 de Setembro, coronel Sá Júnior, disse que estão
desfilando 8 mil pessoas , sendo 350 policiais da PM (Polícia Militar), ao todo
desfilarão 2.500 , incluindo os do Corpo de Bombeiros e Exército.
Segundo ele, 2O escolas vão desfilar, totalizando 5 mil estudantes.
Regina Sousa diz que o Desfile de 7 de Setembro tem um significado muito forte
A vice-governadora Regina Sousa (PT) afirmou que o Desfile de 7 de Setembro tem um
significado simbólico muito grande porque é importante lembrar que o Brasil era dependente de
Portugal.
"Liberdade é uma palavra muito cara ao Brasil, continua tendo e a gente continua tendo que lutar
pela liberdade" , afirmou Regina Sousa, substituindo no desfile o governador Wellington Dias,
do PT, que está participando de encontro em São Paulo.

O coordenador do Desfile de 7 de Setembro, coronel Sá Júnior, afirmou que as
comemorações da Independência do Brasil são um momento cívico de reverência e
amor à pátria.
Desfilou o Batalhão do Centro Estadual de Equoterapia da PM, que faz tratamento de
pessoas com deficiência
Pelotão Mensageiros da Paz desfila contra o feminicídio
O Pelotão Mensageiros da Paz, do conjunto Porto Alegre, na zona Sul de Teresina,
desfilou no 7 de Setembro , na manhã de sábado, na avenida Marechal Castelo ,
contra o feminicídio.

Mulheres desfilaram levando balões cor de rosa nas mãos em protesto contra os
casos de femicídio na capital.

"O desfile é um apelo contra a violência e assassinatos das mulheres", afirmou Suzana
Carvalho, do Pelotão Mensageiros da Paz.
Estudantes desfilaram no 7 de Setembro exigindo a defesa a Amazônia.

Movimentos populares fazem o Lado B do 7 de Setembro
Trezentos e cinquenta pessoas participaram o Grito dos Excluídos , realizado na
avenida Marechal Castelo Branco, na pista oposta ao palanque das autoridades no
Desfile de 7 de Setembro, neste sábado.
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina e
coordenador do Fórum do Grito dos Excluídos, Sinésio Soares, declarou que o
movimento é para denunciar que o Brasil não é independente.
Falou que o governo está entregando o patrimônio brasileiro para empresas
estrangeiras, que não rendem empregos e renda para os brasileiros.
"Estamos denunciando que estão entregando os bens naturais do Brasil para as
empresas estrangeiras", falou Sinésio Soares.

A professora Letícia Lemos, do PT, afirmou que os manifestantes estão mostrando
que o Brasil não é livre.
"O nosso petróleo está sendo entregue para as empresas estrangeiras. Nós estamos
defendendo a soberania do país e não os que estão no palanque oficial" , falou Letícia
Lemos.
Os manifestantes entraram slogans contra o presidente Jair Bolsonaro.

Pela primeira vez,Grito dos Excluídos interrompe o desfile militar no 7 de
Setembro
Pela primeira vez na história, o movimento Grito dos Excluídos entrou na pista da
avenida Marechal Castelo Branco , que fica na frente do palaque das autoridades,
interrompendo o desfile da Polícia Militar (PM) e dos carros do Exército.
As pessoas que estavam nas arquibancadas vaiaram os manifestantes e mandavam
que fossem trabalhar.

"Eu quero é ver os militares bonitos com algemas"' , gritou a atendente de enfermagem
Luzia do Nascimento, que estava no passeio da avenida Marechal Castelo Branco,
assistindo ao desfile militar.
O coordenador do Desfile de 7 de Setembro, coronel Sá Júnior, disse que o desfile
militar foi interrompido por 15 minutos.

"Os excluídos foram incluídos no Desfile de Setembro deste ano, que tem espaços
para todos. Não houve repressão. Os excluídos também desfilaram no 7 de
Setembro", falou coronel Sá Júnior.
Regina Sousa afirmou que os excluídos foram incluídos no Desfile de 7 de
Setembro
A vice-governadora Regina Sousa (PT) disse que foi uma determinação para que a
organização do Desfile de 7 de Setembro permitisse e não promovesse a repressão
ao movimento Grito dos Excluídos para que participasse do espaço do desfile oficial.
"As comemorações pelo Dia 7 de Setembro são pela independência e liberdade e
não poderíamos impedir a participação de um movimento que luta pela liberdade e a
soberania nacional" , afirmou Regina Sousa.

