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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  
 

 
Fortaleza/CE: Dia 16/06/2018, aconteceu o 2º Momento “de aprofundamento de conhecimentos, encaminhamento 
e construção do Grito/2018, Tivemos a alegria da assessoria com Renato Roseno (Dep. Estadual PSOL/CE), Alan 
Sampaio(Visão Mundial) e a Prof. Beatriz Xavier/UFC, que trouxeram contribuições valiosas, despertando o desejo de 
repensar o caminhar da luta e do reencantamento diante dessa realidade que se apresenta com os seus desafios e suas 
possibilidades. Conseguimos focar em três eixos, para nos dar base de sustentação e trazer das nossas inquietudes o 
novo que precisa brotar em nós, para fortalecer a nossa caminhada no processo de questionar os privilégios, da 
participação democrática, dos direitos humanos, da superação da violência e da construção do Bem Viver. Algo muito 
forte ficou desse dia, a JUVENTUDE precisa conhecer esse caminhar e se ENCANTAR com ele! Pois a luta é permanente 
e nós precisamos ter a clareza que o nosso tempo passa, porém, a luta não! Outras pessoas precisam ir "tomando 
gosto" e fazendo do seu jeito, vivenciando o aprendizado e continuando esse “RUAH” que nos anima e nos faz crer 
como diz Thiago de Mello "Não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminhar"! Nosso 
desafio é essa interpelação de se REFAZER todos os dias!!! Segue a estrutura das próximas reuniões dos GTs - Grupos 
de Trabalho, que se realizarão nessa semana e, convidamos aqueles e aquelas que ainda não estão inseridos nos GTs a 
fazer parte dessa construção que é de tod@s nós!!! Contamos com tod@s vocês pois é tempo de REENCANTAMENTO 
pela vida, os direitos, a justiça, a democracia e a construção do Bem Viver e não temos tempo a perder!” 
 
Manaus/AM: Dia 21/06/2018, aconteceu o Encontro Extraordinário das Pastorais Sociais e movimentos Sociais  da 
Arquidiocese de Manaus, dentro da pauta: Articulação do Grito dos Excluídos 2018, através dos eixos temáticos 
aborda diversos problemas sociais que estamos enfrentando enfrentado em Manaus,  os mais urgentes são a 
Violência nos transportes públicos, violência e o saneamento básico nas aéreas periféricas da Cidade. Foram criados os 
GTs (Grupos de Trabalhos) de  Animação, metodologia,  comunicação e logística, serão formados para articular o Grito 
e buscar apoio dos setores da Arquidiocese para melhor organizar. 
 
Rio de Janeiro/RJ: Dia 28/06/2018, acontecerá a 2ª Plenária de Mobilização do Grito, às 18h30, no Sindipetro, Av. 
Passos, 34, Centro. 
 
Nova Iguaçu/RJ: Dia 23/06,  às 9h, no Cenfor Pessoal, a Pastoral Operária da Diocese de Nova Iguaçu convida as 
pastorais sociais para reunião afim de começar a organizar a semana do grito dos excluídos Baixada 
 

Atenção!! Atenção!! 

 

- Já estão disponíveis as Rodas de Conversa para serem trabalhadas na animação do 24º Grito, é fruto do 
20º Encontro Nacional de Articuladores do Grito dos Excluídos. Usem, abusem.  
 
- Email do grito: atualizem para gritonacional@gmail.com  
 
- 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. 
 

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; / www.gritodosexcluidos.org / facebook – gritodosexcluidos  
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