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“Desigualdade gera violência. BASTA DE PRIVILEGIOS!” 

 
Olá companheirada que articula e anima o Grito dos/as Excluídos/as por este Brasil!  
As atividades de preparação dos gritos continuam ecoando. 
Enquanto lá a bola rola, aqui a vida segue! 
 

Ecos de preparação para o Grito  

 
Aparecida/SP: Dia 05/07, a equipe de coordenação da 31ª Romaria dos Trabalhadores e do 24º Grito, realizaram uma reunião no 
Santuário Nacional de Aparecida, para concluir as providências as atividades conjuntas que acontecerá no 7/09, Fechamos os 
pontos para a Tenda dos Mártires, que acontecerá no dia 06 de setembro, as 19h, haverá celebração dos Mártires na Tenda dos 
Mártires, que fica ao longo da Avenida do Porto. Local onde se instalou a Tenda dos Mártires durante a 5ª Conferência Latino 
Americana em Aparecida, em 2007. Programação da Romaria e Grito dos/as Excluídos/as. No dia 7 de setembro, em Aparecida, 
os/as romeiros/as seguem a seguinte programação: 

06h30 – Concentração no Porto Itaguaçu, onde segundo a história, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora, por pescadores, em 1717. 
07 horas – Mística de oração no Porto Itaguaçu. 
08 horas – Início da caminhada do Porto Itaguaçu até o Santuário, com palavras de ordem, cantoria e reflexão sobre questões da classe 
trabalhadora. 
09h15 - Grito dos excluídos e das excluídas com o tema: “Desigualdade gera violência: basta de privilégios!” 
10h30  - Missa dos romeiros trabalhadores na Basílica – Santuário de Aparecida. 

 
Fortaleza/CE: Dia 28/06, aconteceu à reunião da equipe de metodologia do Grito. Dia 30/06, aconteceu a 3ª Plenária em 
preparação ao grito. 
 
Tubarão/SC: Dia 20/06, aconteceu a primeira reunião com representantes da caritas diocesana, de paróquias e alguns sindicatos, 
para começar a organização do grito dos excluídos 2018. O pessoal está muito animado com as perspectivas. 
 
Campo Grande/MS: Dia 28/06, o Secretario Executivo da CRJP, esteve com a CNBB Regional Oeste 1, onde foi informado que a 
CNBB irá realizar um encontro com as pastorais sociais e movimentos da igreja e ficou acertado que irá ter um ponto sobre a 
articulação do grito 2018. 
 
Campinas/SP: Dia 09/08, a Pastoral da Mulher Marginalizada, está organizando uma manhã de formação junto a equipe de 
trabalho com os educandos, crianças, adolescentes, famílias e a comunidade do entorno ao Cepromm para a participação no Grito 
dia 07/09.  Em agosto trabalharão as rodas de conversa.  
 
Recife/PE: Dias 12 e 13/07, Semana de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, Temas: *Trabalho e empregabilidade. *Saúde. 
*LGBTfobia. *Noite Cultural. Local: MTC Recife. Rua Gervásio Pires, 404. Boa Vista. Tel.: (81) 3221 0244. 
Facebook.com/GritoRecife. Dia 12/07, entrevista na rádio Folha FM 96,7 sobre a Semana de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. 
Curta e compartilhe facebook.com/GritoRecife. 
 
Boa Vista/RR: Dia 04/07, Encontro de motivação e preparação do 24 Grito dos Excluídos RR! No embalo da Primeira Roda de 
Conversa, vamos dando os "primeiros passos". Próximo encontro foi 10/07, às 19h,  na casa das pastorais sociais. 
 

Atenção!! Atenção!! 

- Já estão disponíveis as Rodas de Conversa, a musica do grito 2018, a sugestão de celebração para o 24º Grito. Usem, abusem.  
 
- Enviem noticias da preparação do grito aí da sua cidade/comunidade, para que possamos elaborar o próximo boletim Ecos do 
Grito. Assim podemos perceber como o 24º Grito vai ganhando sabor e forma. Email para gritonacional@gmail.com  
 

Fique por dentro: 

- 29/06/2018, São Paulo/SP, aconteceu a reunião da coordenação nacional do grito, onde debateu-se o prosseguimento da 
preparação do 24º Grito. 
- 22/07/2018 – 19ª Romaria da Terra e das Aguas do Estado de São Paulo – 8h concentração no Assentamento9 12 de outubro, 
Horto Vergel, Mogi Mirim, SP 
- 25/07/2018 – Marcha das Mulheres Negras em SP. 
 
** está em andamento a Campanha cehga de agrotóxicos, assinem o abaixo assinado: www.chegadeagrotoxicos.org.br 
 

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.org / facebook – gritodosexcluidos  
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