
ECOS DO GRITO   

Informativo nº. 301                                                                                  

Junho/2019   “Este sistema não Vale! Lutamos por justiça, direitos e liberdade” 
 

As informações de preparação do 25º Grito estão chegando... 

Mandem suas noticias, assim os ecos serão mais fortes!  

 

Ecos de preparação para o Grito  

 

Mossoró/RN: Já estão articulando o grito na cidade, irão lançar o Grito no dia 14/06/2019 na manifestação 

que está prevista, no dia nacional de greve geral.  
 

São Paulo/SP: Dia 17/06, às 10hs, na Praça  da Árvore, acontecerá o  Grito dos Desempregados. 

 

Jundiaí/SP: Dia 05/06, aconteceu à reunião do Fórum das Pastorais Sociais, onde ocorreu a divulgação do Grito e os 

25 anos de sua realização. 

 

Fortaleza/CE: Dia 08/06, acontecerá debate sobre conjuntura em vista da construção do 25º Grito, às 08h30, no 

Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja. 

 

Rio de Janeiro/RJ: Dia 05/06, ocorreu à primeira reunião preparatória do 25º Grito na cidade, foi no Sindipetro, 

estão pretendendo focar o processo preparatório na luta contra o desmonte da previdência. 

 

Belo Horizonte/MG: Dia 27/05, realizaram reunião de articulação do grito e saíram com um calendário de atividades: 

Dia 25/06 - atividade de lançamento do Grito; Dia 3/08 - realizarão um Seminário de Formação e preparação; 
Próxima reunião às 17/06, às 19h. 
 
Contagem/MG: Dia 05/06, tiveram uma reunião dando inicio ao processo de articulação para a construção do Grito 
na Paróquia Cristo Salvador. Dia 06/06, reunião com a coordenação das Cebs para discutir a proposta do grito. Dia 
10/06. Próxima reunião com o Grupo de Fé e Compromisso da Paróquia. 
 

Fique por dentro! 

 

Itabira/MG: Dia 02/06, aconteceu a 4° Romaria das Águas na cidade. 

 

Januária/MG: Dias 07 e 09/06, acontecerá o 5º Encontro da Articulação Popular São Francisco Vivo, “São 

Francisco Vivo, Terra, Água, Rio e Povo!, na Mitra Arquidiocesana de Januária. 

 

Brasília/DF: Dia 25/06, das 9h às 16, na Escola da Defensoria Pública do Distrito Federal, Seminário Nacional “Em 

Defesa da Vida: Mulheres Atingidas na Luta por Direitos”,  em seguida às 17h, ato político inter-religioso na 

Praça Zumbi dos Palmares. Confirmação de presença até 20/06, por email: mab@mabnacional.org.br 

 

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

-  jornal 70: https://www.gritodosexcluidos.com/ 

- cartaz: https://www.gritodosexcluidos.com/cartaz 

- camiseta: https://www.gritodosexcluidos.com/camiseta 

- hino do 25º Grito: https://www.gritodosexcluidos.com/hinos 

- banners: https://www.gritodosexcluidos.com/banners 

 

*** 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, Ana Valim 

Correio eletrônico:  gritonacional@gmail.com - www.gritodosexcluidos.com - facebook – @grito.dosexcluidos 
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