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

  

As informações de preparação do 25º Grito estão chegando. 

Lembramos que no dia 25 de julho, foi o “Dia Internacional de mulheres afrodescentes”, onde 

as articuladoras/es pelo Brasil de somaram as manifestações que ocorreram em diversas 

cidades. 

 

Ecos de preparação para o Grito 

  

Aparecida/SP: Dia 16/07, realizamos a primeira reunião de preparação do grito. 

 

Contagem/MG, Dia 22/07, tiveram reunião de preparação da celebração do Grito, prevista 

para 01/09/2019, às 18h, no Riacho Novo. 

 

Curitiba/PR: Dia 24/07,  visita de articulação do Grito na ocupação Dona Cida, na Cidade 

Industrial de Curitiba, a ideia é que o Grito inicie-se na Tenda Azul da Ocupação Dona Cida, 

irãro em caminhada em direção à ocupação Primavera, as irmãs da Divina Misericórdia estão 

intermediando a comunicação com a população local. Dia 25/07, uma pequena equipe da 

Mitra de Curitiba realizaram uma visita na Ocupação 29 de março para tratar com as lideranças 

desta e de outras 3 ocupações vizinhas sobre a organização do Grito dos Excluídos. Segue o 

relato da articuladora Silvia Kreuz, que deixei na integra: “Estava lá uma jovem mãe que teve 

sua casa queimada pelo fogo em março e que foi atendida pelo TETO, uma organização que 

construiu casas de madeira pequenas e simples mas feitas com muito esforço e amor, para a 

população atingida pelo incêndio.  A Indianara foi muito participativa na reunião e, ao final, 

nos chamou para comer bolo de milho e tomar café na casa dela. Nos ofereceu o que tinha de 

melhor em casa, recheado com brigadeiro de milho verde que deu um toque especial ao sabor 

de amor que vinha daquela fatia de bolo. Saímos dali com o compromisso de voltar para 

organizar o Grito do Sete de Setembro e de nos envolvermos ainda mais com aquela 

população tão carente de tudo, mas muito acolhedora e atenciosa. Na volta eu vinha 

pensando em quantos privilégios temos e no quanto o Estado tem obrigação de promover 

melhoria de vida para aquele povo. Não compactuo com a ideia de um estado liberal que 

acredita na lei do esforço, se eles estão naquela condição é porque não se esforçaram o 

suficiente. Não acredito que um filho daquela comunidade concorre a uma vaga na faculdade 

ou a uma vaga de emprego em condição de igualdade com meu filho. A minha inquietação 

aumentou ainda mais ao ouvir no rádio uma matéria que falava de um bolo folheado a Ouro 

que foi criado por uma confeitaria para fazer alusão aos espanhóis que vinham para o Brasil e 

ficavam maravilhados com nosso Ouro e diziam, por lá, que aqui teríamos cidades inteiras 

feitas de ouro. Eles inventaram um bolo folheado a Ouro que custa 4.995,00 o Kilo. A casa da 

Indianara não tem banheiro, quanto custa fazer um banheiro para ela? Tem gente que faz e 



tem gente que compra e come um bolo que custa 4.995,00 o Kilo. Mas e aquele bolo de milho 

feito com brigadeiro de milho da casa da Indianara? Aquele bolo tem sabor de solidariedade, 

resistência, força, garra, amor, sabedoria. Aquele é o verdadeiro bolo folheado a Ouro, quem 

se alimenta dele jamais terá fome porque se alimenta da fonte do próprio Jesus. A indignação 

me dá dor real, me causa um desconforto absurdo diante de todos os nossos privilégios. Por 

isso não me calo e sigo comendo os bolos de ouro que a vida me oferece de graça. Que Deus 

abençoe as famílias mais necessitadas e que Ele nos dê forças para seguirmos inquietos!” 

 

Mossoro/RN: Dia 19/07, grito no Bairro Abolição II. Dia 22/07, primeira reunião do grito 

realizada no bairro conjunto Santa Delmira, na casa de Dona Ieda Arnaud. Após reunião 

realizamos atividade com carro som esclarecendo sobre os malefícios da reforma da 

previdência. Dia 25/07, grito no bairro conjunto Vingt Rosado, Igreja Sagrada Família, 

denunciando a reforma da previdência. 

 

Vitória da Conquista/BA: De 25 a 31/07, 19h20, saladearte cinema do museu de Geológico, 

com apresentação do documentário de (Carlos Pronzato e Richardson Pontone) sobre “Lama 

Vale no Brasil, a tragédia de Brumadinho”.  Dia 27/07,  acontecerá a segunda reunião de 

organização para as Rodas de Bate Papo, com os movimentos sociais e populares da cidade, 

utilizando da metodologia sugerida pelo nacional. 

 

Feira de Santana/BA: Dia 27/07, acontecerá o Encontro Regional de Articuladores do Grito, das 

8h às 16h, na Rua Estrela da Bela Vista, 95, Papagaio, para preparação e formação para o grito.  

Levem lanche para partilhar. 

 

Fortaleza/CE: Dia 03/08, oficina: Comunicação Popular e o Grito, “como falar de exclusão para 

além das nossas bolhas” , a partir das 8h, no Centro de Pastoral Maria Mae da Igreja, 

confirmações: Email - gritoceara@gmail.com 

 

Boa Vista/RR: Dia 20/07, aconteceu o Encontro em preparação ao Grito, da Área Missionária 

São João Batista, com a presença da Área Missionária Sagrado Coração de Jesus/ Diocese RR. 

 

Cuiabá/MT: Dia 06/08, acontecerá a primeira reunião em preparação ao 25° Grito dos 

Excluídos e Excluídas, às 19h, na Paróquia do Rosário e São Benedito. Traga sua bandeira, sua 

pastoral, seu coletivo e movimento. 

 

 

 

 

Agende-se! 



 

- De 16 a 18/08/2019, acontecerá o Seminário Nacional de Coordenadores, Militantes e 

Assessores da PJMP, na Diocese de Ruy Barbosa, especificamente na Paróquia de Santana, 

município de Ipirá – Bahia 

 

Fique por dentro! 

 

- Dia 16/07, se passaram 6 meses do rompimento da Barragem de Brumadinho, 6 meses de 

impunidade e de não reconhecido dos atingidos como atingidos pelo crime.  

 

- Dia 20 e 21/07, realizamos o 1º Encontro Nacional de Comunicadores do Grito, em SP, 

momento de animação e preparação de um plano de comunicação, logo faremos a partilha do 

resultado do encontro, 

com assessoria do jornalista Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia 

Alternativa Barão de Itararé. #comunicacaocomproposito #gritodosexcluidos 

#comunicacaopopular 

** Já está disponível no site os materiais do grito: www.gritodosexcluidos.com 

 

* Mandem uma pequena noticia 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!! 

“Quando dou comida aos pobres me chamam de Santo, quando pergunto porque 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 

Correio eletrônico: gritonacional@gmail.com- www.gritodosexcluidos.com 

facebook –@grito.dosexcluidos 


