
ECOS DO GRITO   

Informativo nº. 272             Fevereiro/2018 

   “Por direitos e democracia, a luta é todo dia!! 
 
Olá companheirada que articula e anima o Grito dos/as Excluídos/as por este Brasil!  
Ecos de gritos são ouvidos por todos os lados 
Estamos com o ano e nós preparando para definir o lema, eixos e objetivos do 24º Grito/2018. 
Mande sua sugestão até o dia 08/02/2018. 
 
 

Ecos de preparação para o Grito  
 

Fortaleza/CE:  A equipe de articulação das pastorais sociais, cebs e organismos da Arquidiocese de Fortaleza, já 
divulgou o calendário de atividades gerais e incluindo as datas de reuniões e plenárias para preparação do grito 

DATA ATIVIDADE LOCAL HORÁRIO 

27a29.04 Encontro Nacional do Grito dos Excluíd@s SPAULO  

30.06.18 Plenária do Grito  8h30-12h 

11.08.18 Plenária do Grito 8h30-12h 

25.08.18 Plenária do Grito 8h30-12h 

29.09.18 Avaliação do Grito 8h30-12h 
 
Salvador/BA: A ASA – Ação Social Arquidiocesana, sugeriu alguns pontos para serem lembrados na tirada do 
lema:   
“sugerimos que para o tema do 24º Grito dos Excluídos seja dado continuidade ao tema da campanha da Fraternidade 2018 
(Fraternidade e Superação da Violência) sem claro descuidar do viés político, que, como sabemos a omissão do Estado em 
áreas essenciais no cuidado e preservação da vida, coloca-o como principal produtor de violência. (...)  
Sugerimos: Vida em Primeiro Lugar! " Violência contra democracia, resista! Lute pela Vida e Cidadania". “ 

 
 

Reunião da Coordenação Nacional do Grito 

 
No dia 16/02, acontecerá a 1ª reunião do ano, da Coordenação Nacional do Grito em São Paulo. 
Envie até 08/02, sugestões para lema, eixos, objetivos do 24º Grito. 
 

20º Encontro Nacional de Articuladores do Grito 

 
De 27 a 29/04/2018, acontecerá em São Paulo, o 20º Encontro Nacional de Articuladores/Articuladoras do 
Grito. É importante que em cada local se discuta e envie 1 representante para o encontro. Discutam, vejam 
agendas e passagens, já que este custo ocorrerá por conta dos participantes. 
A seguir enviaremos mais informações, quanto ao local, e valores. 
 
Atenção!! Atenção!! 

 
-Email do grito: atualizem para gritonacional@gmail.com,  ou  gritonacional@terra.com.br 
- Enviem noticias da preparação do grito ai da sua cidade/comunidade, para que possamos elaborar o próximo boletim 
Ecos do Grito. 
 

Deixamos o nosso grito: 

“ Nenhum direito a menos, Fora o ajuste /Basta de privatizações e Reforma da Previdência” Temer Jamais! 
 

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; gritonacional@terra.com.br / www.gritodosexcluidos.org  
facebook – gritodosexcluidos / blog – www.gritoexcluidos.blogspot.com.br. 
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