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

As informações de preparação do 25º Grito estão chegando 
 

Ecos de preparação para o Grito 

  
 
Fortaleza/CE: Dia 03/08, o núcleo de comunicação do Grito realizada na manhã de sábado uma oficina 
de comunicação preparatória para o Grito 2019, com o tema: “Como falar de exclusão para além da 
nossa bolha?”. Facilitada pelo jornalista Ricardo Moura, a capacitação apresentou os desafios recentes 
sobre o fazer comunicacional, além de proporcionar um espaço de discussão sobre como elaborar 
estratégias que potencializem a comunicação sobre o Grito para além dos nossos públicos tradicionais. 
A oficina, que ocorreu no Centro de Pastoral Maria, Mãe da Igreja, em Fortaleza, contou com uma 
representação bem diversa de agentes de pastoral, religiosos e membros de movimentos sociais e da 
sociedade civil. 
 
Mossoró/RN: Dia 02/08, aconteceu o Grito na Praça Rivelino, na feira de economia solidaria, onde 
denunciamos a reforma da previdência e o governo fascista, alertando a população para as mentiras dos 
grandes meios de comunicação na tentativa de enganar o povo.  
 
Campo Grande/MS: Dia 03/08, realizamos o encontro de formação e preparação ao Grito, onde 
contribuíram na assessoria o Pe. Gianfranco Grazziola, pela Coordenação Nacional, e Pedro com a 
análise de conjuntura.  Ao final do encontro, foi aprovada uma Carta Aberta de Solidariedade ao povo 
Kinikinau. 
 
Salvador/BA: Dia 03/08, realizaram o Encontro de Formação e preparação ao Grito, onde Marinalva do 
Sindicado dos Trabalhadores contribuiu com a conjuntura e Moisés Borges, do MAB, com análise do 
cenário político e social dos trabalhadores. 
 
Iranduba/AM: Dia 03/08, aconteceu reunião de preparação do Setor Rio Negro, Paróquia São João 
Batista. O Grito será realizado no município, às 16h, de onde seguirão até Manaus se agregando à 
manifestação. 
 
Belo Horizonte/MG: Dia 03/08, aconteceu o Seminário de Formação e Preparação do Grito onde 
tiraram uma agenda de atividades. Dia 06/08, aconteceu o ato de lançamento inter-religioso do Grito, 
na Praça Sete. Dia 12/08, às 19h, Coletivo de Fé e Política com formação sobre o tema do Grito, local 
espaço Franciscano, na Av, Amazonas, 314. Dia 13/08, às 19h, Terça à Esquerda, tema: Este sistema não 
Vale: queremos justiça, direitos e liberdade, na Curin Bar, Av. Erico Veríssimo, 2722, Bairro Santa 
Monica. Dia 20/08, às 19h, Terça Valente, tema: Este sistema não Vale: queremos justiça, direitos e 
liberdade, no Restaurante do Ano, Rua Levindo Lopes, 158, Savassi. Dia 07/09, às 9h, concentração do 
Grito no Viaduto Santa Teresa. 
 
Campinas/SP: Dia 06/08, aconteceu a 2ª reunião de preparação do Grito, onde as pastorais, 
movimentos sociais e sindicatos realizaram uma conversa sobre a conjuntura atual e as implicações na 
segurança. 
 
Potiretama/CE: Dia 05/08, os jovens da Pastoral da Juventude do Meio Popular – PJMP realizaram um 
momento de estudo com o lema do Grito e a realidade local. 
 
Porto Velho/RO: Dia 06/08, aconteceu roda de conversa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida à 
margem esquerda do Rio Madeira, com o tema Saneamento Básico e Direitos Humanos. 
 
 
João Pessoa/PB: Dia 07/08, aconteceu reunião de preparação ao Grito, às 14h, no Mosteiro São Bento.  
 
São Paulo/SP: Dia 07/09, a CMP e o Movimento de Moradia realizarão o Grito com concentração às 9h, 
na Praça Oswaldo Cruz, esquina com a Av. Paulista. 
 
São Paulo/SP: Sé, as reuniões de preparação estão acontecendo todas as quartas feiras, dias 7, 14, 21, 
28/08 e 04/09, sempre às 10h, na sede da Pastoral Operária Metropolitana, Rua José Bonifácio, 107, 3º 
andar.  
 



Manaus/AM: Dia 09/08, as pastorais sociais da Arquidiocese e a Caritas se reuniram com a equipe de 
articulação do Grito, que acontecerá dia 05/09, na ponte do Rio Negro.  
 
São João Del Rei/NG: Dia 10/08, aconteceu a 1ª primeira de preparação do Grito na cidade, às 17h, no 
salão Irmão Sol. 
 
Aparecida/SP: Dia 19/08, acontecerá a próxima reunião de preparação do Grito, às 14h, no Sindicato 
dos Advogados do Estado de São Paulo. 
 

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/ 
 

Fique por dentro! 

 
Ceará: Além da página no Facebook, o Grito no Ceará conta agora com um perfil no Instagram 
“@gritoceara”, para divulgar informações, notícias e imagens sobre a manifestação. O espaço virtual é 
atualizado pelo Núcleo de Comunicação do Grito no Ceará.  
 
- De 30/07 a 02/08, aconteceu a reunião do Fórum das Pastorais Sociais, em Brasília, onde o Grito 
esteve presente e, dentre os pontos, discutiram o 25º Grito e a preparação da 6ª SSB que acontecerá de 
2020/2021. 
 

*** 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!! 

 
“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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