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

As informações de preparação do 25º Grito estão chegando, os gritos já ecoam. 
Neste último dia 13/08 aconteceu a Marcha das Margaridas em Brasília onde reuniu mais de 100 mil 
mulheres, E nos Estados ainda ocorreram atos contra o desmonte da educação. Os/as articuladores/as 
do Grito se somaram em ambas as atividades. 

 

Ecos de preparação para o Grito 

  
Belém/PA: Dia 01/08, iniciamos com muita garra a construção do Grito 2019, realizamos a primeira 
reunião, foi ótima. Fizemos um calendário para seguir a articulação. 
No Estado do Pará, já temos alguns municípios se preparando para o Grito, com as rodas de conversa em vários 
setores. Já estão se articulando os municípios de Altamira, Marabá, Abaetetuba, Bragança, Belém, Santarém, 
Macapá, outras. 
 
Boa Vista/RR: DE 02 a 04/09, aconteceu o 1º Seminário de Comunicação da Repam/RR, reuniu mais de 100 
pessoas, onde ao final foi constituída uma equipe que vai animar a comunicação na Diocese de Roraima, no Estado 
e na Amazônia, se articulando com outras entidades e redes, onde os articuladores do Grito na região estiveram 
presentes. Dia 06/08, aconteceu a roda de conversa. 
 
Manaus/AM: Dia 03/09, reunião da coordenação do Setor Rio Negro, Paróquia São João Batista, no município de 
Iranduba, onde irão somar ao grito na cidade de Manaus. Dia 09/08, as pastorais sociais da Arquidiocese de Manaus 
e Caritas, estiveram reunidos com as equipes de articulação do Grito que este ano acontecerá no dia 05/09, na 
ponte do Rio Negro. 
 
Aracaju/SE: Dia 06/08, realizamos a primeira reunião em preparação ao Grito, contamos com a participação do 
Arcebispo Metropolitano Dom João Costa, além de sacerdotes e representantes de pastorais e movimentos da 
Arquidiocese. A proposta é de agregar mais pessoas, movimentos sociais e sindicais, e as próprias comunidades, 
fazendo uma sensibilização para desmistificar e incluir. Dia 10/08, próximo encontro, às 9h, na reunião dos 
coordenadores pastorais, onde, o Padre Francisco Nunes, Pe. Carlos Henrique e Irenir Jesus - equipe de articulação 
do Grito - farão uma apresentação do tema e eixos temáticos desse ano. Dia 14/08, as 14h30, na Curia 
Metropolitana, próxima reunião de preparação do Grito com demais movimentos sociais e sindicais. 
 
Campinas/SP: Dia 06/08, realizamos o 2º Encontro de organização do Grito, conversando sobre a atual conjuntura 
que implica a segurança, encontro com as pastorais sociais, movimentos sociais e sindicatos. 
 
Manaus/AM: Dia 09/08, reunião Pastorais Sociais da Arquidiocese de Manaus e Caritas se reúnem  com as equipes 
de articulação do Grito dos excluídos que acontecerá estrategicamente dia 05 de Setembro, na ponte. Rio Negro 
 
Cariacica/ES: Dia 08/08, aconteceu reunião de preparação ao Grito, onde definiram que o  Grito 2019, será nos 
bairros Porto de Santana e Flexal. A manifestação contará com os seguintes eixos: direitos sociais, direitos humanos 
e segurança pública, meio ambiente e defesa da democracia. Saiba mais no link da matéria. 
 
Mossoró/RN: Dia 08/08, reunião preparação do grito e tiraram a seguinte agenda:  
“-  08/08 - 17:30h Reunião do Grito Secom; 10/08 - Agitação Redes Sociais; 11/08 - Ato das Margaridas em frente 
ao CF8 - 7h e Agitação Redes Sociais; 13/08 - Ato em Defesa da Educação e Previdência Social;  14/08 - Grito no 
Bairro na praça do Alto da Conceição - 18h; 15/08 - Grito no Bairro na praça do Abolição IV - 18h;  16/08 - Reunião 
Comissão Seminário do Grito;  18/08 - Festa Santa Helena; 19/08 - Reunião do Grito - Secom 17h;  24/08 - Grito por 
Moradia - Terra Prometida; 26/08 - Grito no Bairro Estrada da Raiz - praça 18h; 31/08 - Seminário do Grito - 
Lutamos por Justiça Direitos e Liberdade.”  Dia 15/08,  realizamos o Grito Praça  Abolição IV, conversamos com o 
povo sobre a situação do Brasil e denunciando as reformas do governo Bolsonaro e discutindo sobre a fé 
verdadeira, libertadora, opção pelos pobre e oprimidos/as e sobre a religião sendo utilizada para enganar o povo. 
 
Recife/PE: Dia 05/08, o Fórum Dom Helder Camara se reuniram para preparar o grito, programando diversas 
atividades de pré-gritos nos bairros e nas entidades. Dia 09/08, na Praça da Independência, centro da cidade do 
Recife, Pré Grito Cultural: Lula Livre. Dia 13/08, presença do Grito na manifestação contra os cortes da Educação e 
contra todos os retrocessos sociais. Dia 23/08. Sextas do Grito, na Sede do MTC. Dia 07/09, das 8h ás 17h, na Praça 
do Derby, caminhada e ato cultural com diversas Apresentações Musicais e outras linguagens. 
 
Campo Grande/MS: 13/08 Momento de diálogo no CONSER - Conselho Episcopal do Regional Oeste 1, 
apresentação do Tema e lema do Grito dos Excluídos.  Presença dos Bispos de todas as Dioceses juntamente com 
pastorais sociais, movimentos e organismos da CNBB Oeste 1;  Dia 15/08 - reunião com na FETRACOM - Federação 
dos Trabalhadores do Comércio. Para articulação do Grito em Campo Grande MS 
 
Vitoria da Conquista/BA: Dia 14/08, recebemos a noticia que “os Ecos do nosso Grito dos Excluídos já se faz ouvir 
em vários lugares de nossa cidade e em especial nas Rodas de Bate Papo que já aconteceram nas Comunidades das 
Paróquias Santa Luzia e São Miguel. Vamos que vamos fazer ressoar porque o Grito é de todos nós” 
 
Salvador/BA: Dia 15/08, aconteceu reunião em preparação ao Grito. 



 
São João Del Rei/MG: Dia 17/08, realizamos a 2ª reunião preparação do Grito no salão Irmão Sol, entrada do 
campus Santo Antonio da UFSJ. 
 
Boa Vista/RR: Dia 19/08, às 19h30, na Prelazia, participe da 3ª Roda de Conversa que terá como tema "Grito do 
Sínodo da Amazônia".  Traga a sua contribuição, ponto de vista para o debate.  Momento preparatório para 7 de 
setembro, Gritos dos Excluídos e Excluídas. 
 
Aparecida/SP: Dia 19/08, acontecerá a próxima reunião de preparação do Grito, às 14h, no Sindicato dos 
Advogados do Estado de São Paulo. 
 
Contagem/MG: Dia 01/09, na Paróquia Cristo Salvador teremos a celebração. Dia 03/08, em BH seminário, Dia 
06/08, lançamento do grito. Dia 07/09,  caminhada. 
 
Cuiabá/MT: Segue a nossa programação para realização do Grito dos Excluídos 2019: Dia 19/08, ás 18h30 na 
Paróquia do Rosário Reunião em preparação ao 25º Grito dos Excluídos e Excluídas 2019. Encaminhamentos: Dia 
02/09 – Chá com Bolo com os Excluídos e Excluídas – Na praça Ipiranga - Cuiabá/MT. Provalmente as 06h00min na 
praça. Ideia: Abertura do 25º Grito, distribuir pão, café e chás, ir dialogando com os trabalhadores e trabalhadoras, 
com o povo de rua, distribuir material (reforma de previdência, retrocessos do atual governo, sucateamento da 
Educação Pública etc...). Som, megafone, batucada etc.. Dia 04 ou 05/09 – Seminário do Grito – Provavelmente no 
salão da Igreja do Rosário, Sintep ou Cut. Lançamento do Relatório dos Direitos Humanos (Inacio), convidar outras 
pessoas para o diálogo, trazendo outros temas relacionados ao Grito. Dia 06/09 – Pré Grito (talvez um ato). Dia 
07/09  – Momento celebrativo numa comunidade católica. Fabricio e Diogo vão encaminhar com a Paroquia Divino 
Espírito Santo no CPA I.  
 
Belo Horizonte/MG: Dia 07/09, às 9h, concentração do Grito no Viaduto Santa Teresa. E durante o Grito, o 
Movimento AMOR (Pastoral do Povo de Rua) estará realizando uma ação de entrega de biscoitos, suco, 
achocolatado para pessoas em situação de Rua, reforçando o nosso compromisso de luta por vida digna para 
tod@s, se solidarizando com os que mais precisam. Contamos com sua generosa contribuição. 
 
Curitiba/PR: Dia 07/09, a concentração do Grito será às 14h, na comunidade Dona Cida, na Vila Corbélia, bairro CIC, 
local que faz parte do completo de moradia populares e ficou marcado no ano passado por um incêndio 
devastador. O grito se propõe a dar voz a públicos e inviabilizados, incentivando uma cidadania ativia e de 
participação, colaborando na construção de uma nova sociedade, justa, solidária, plural e fraterna.   
 

Agende-se! 

De 21 a 22/08, “Seminário conjuntura sobre como andam as lutas de classe no Brasil e na América Latina e Caribe”  
em São Paulo. HTTPS://www.facebook.com/345687158828714/posts/2481229785274430/ 
 
Dia 25/08: 11h, MASP - Museu de Arte de São Paulo. O MAB convida para contribuírem com a performance 
"Mulheres em Mim", da artista colombiana Carolina Caycedo. A artista integra a mostra "História das Mulheres, 
Histórias Feministas" em exposição no MASP. Iremos caminhar pelo museu, lembrar e homenagear lutadoras do 
povo como: Dilma Ferreira, Nicinha, Marielle Franco, Berta Cáceres (Honduras), Emilsen Manyoma (Colômbia) e 
Maxima Acuña (Peru) 
 
A CNTE:  Companheiras e Companheiros, Tendo como referência os eixos de ações "Fortalecimento da Escola" e 
"Mobilização Permanente", aprovados no CNE/CNTE, sugiro: Ações nos locais de trabalho: Durante o mês de agosto 
promover debates sobre o financiamento da Educação Básica: a) Precatórios do FUNDEF; b) O Novo FUNDEB; 
c) Orçamento da Educação para 2020; d) Novas fontes de recursos para a educação; e) Custo Aluno Qualidade; 
f) A escola como uma Unidade Orçamentária. g) Processos de mercantilização e privatização da Educação Pública. 
Ação Coletiva: 1 a 7 de Setembro, Semana de mobilização em Defesa da Soberania Nacional e Contra o 
Desgoverno Bolsonaro. Realizar aulas publicas, mobilizar e participar das manifestações do Grito dos/as 
Excluídos/as. 
 

Fique por dentro! 

*** Mandem uma pequena notícia de como está o processo do 25º Grito aí na sua região 

*** MANDEM OS CONTATOS DE QUEM É RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO NO 
GRITO AÍ DA SUA CIDADE!! 

 
** MANDEM A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES E INDICAÇÃO DE UMA PESSOA RESPONSÁVEL para 
contato e telefone. 
“Quando dou comida aos pobres me chamam de Santo, quando pergunto por que existem os pobres, 

me chamam de comunista!” Dom Helder Câmara. 
 

Expediente 

Secretaria Nacional do Grito dos Excluídos Tel. (11) 2272-0627 
Ari José Alberti, Karina da Silva Pereira, Maria Goretti Rodrigues 
Correioeletrônico: gritonacional@gmail.com- www.gritodosexcluidos.com 
facebook –@grito.dosexcluidos 
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