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   “Desigualdade gera violência: BASTA DE PRIVILÉGIOS!” 
 

Paz e bem, companheirada.  As atividades preparatórias do Grito ecoam por todo o Brasil... 
 

Ecos de preparação para o Grito  

 
Apucarana/PR, Dia 09/08, aconteceu a segunda reunião de preparação do grito, na diocese, foram discutidas os eixos temáticos 
do Grito e ações a serem desenvolvidas aqui na diocese. Será realizado em forma de Congresso na semana de 7 de setembro, 
será realizadas em 2 cidades: Apucarana (sede da diocese) no dia 04/09 e Arapongas no dia 05/09, às 19h30. 
 
Nova Iguaçu/RJ, As reuniões de preparação do Grito da Baixada Fluminense, estarão ocorrendo todas as segundas feiras, das 9h 
às 12h, na sede do Cenfor. 
 
Campinas/SP, Dia 09/08, aconteceu uma conversa com a equipe e atendidos pelo Ceprom, sobre o Grito a atividade foi muito 
animada e proveitosa. 
 
São Paulo/SP, Dia 09/08, primeira reunião de preparação do grito organizado pela CMP com a  participação diversas Entidades. 
A CMP estadual descentraliza sua participação na organização do Grito e estará participando em pelo menos sete regiões no 
Estado: Vale do Paraíba, Campinas, ABC/ São Bernardo do Campo, Capital, Baixada Santista, Alto Tietê e Região 
Sudoeste/Osasco. 
 
Belo Horizonte/MG, Dia 13/08, às 19h, acontecerá a próxima  reunião de preparação do Grito, no Sindibel - Av. Afonso Pena, 
726, 18º andar. 
 
Porto Velho/RO, 09/08, aconteceu a primeira roda de conversa do grito, na comunidade Sagrado Coração de Jesus em Candeias 
do Jamari, as rodas de conversas são realizadas com o intuito de ser um espaço de debate e diálogo acerca da temática. Confira: 
https://goo.gl/3jhRaL 

 
Salvador/BA, Dia 09/08, aconteceu o 4º encontro de articulação do grito. 
 
Feira de Santana/BA, Dia 11/08, realizará o encontro de preparação do grito, no auditório da Curia Metropolitana. 
 
Fortaleza/CE: A equipe de metodologia do grito, preparou o material com dicas para encontros, vigílias, pré-gritos e 
informações diversas sobre a história do Grito, a ser trabalhado nos grupos, associação, comunidade, paróquia, sindicatos, 
igrejas, etc...  Aproveitamos para convocá-los para nossa próxima plenária de articulação, mobilização e organização do Grito, 
será dia 11/08, no Centro Pastoral. Dia 06/09, acontecerá o grito, concentração a partir das 13h, no Passeio Público (Praça dos 
Mártires), e saída às 14h30, em caminhada pelas ruas do centro da cidade até a Praça do Ferreira, onde será realizado vivência 
dos círculos de cultura. 
 
Manaus/AM, Dia 08/08, aconteceu o encontro das pastorais sociais e movimentos sociais da Arquidiocese, em preparação do 
grito, foi entregue o kit do grito (Folheto da divulgação, Folheto lista dos políticos corruptos no Amazonas e Cartilha para 
orientação política). Irão realizar o Pré-grito no dia 02/09 e Panfletagem nos  terminais de ônibus dia 04/09. Dia 07/09, o grito 
no Residencial Viver melhor 1/ Zona Norte, concentração a partir das 08h. Dia 15/08, próxima reunião extraordinária de 
preparação. 
 
Belém/PA, Dia 08/08, aconteceu o segundo encontro de preparação do grito, no auditório da Curia. 
 
Goiânia/GO, Dia 09/08, o Fórum do Grito, realizou a reunião de preparação do grito, no Centro Cultural Cara Vídeo. 
 

Fique por dentro! 

 
- A Caritas Ceará está completando 30 anos de articulação no Estado. 
 
- A Pastoral da Aids, realizou o VIII Seminário Nacional de Incidência Política e ao final do encontro divulgaram a Carta de Porto 
Alegre, onde reforçaram a colaboração e efetivação da VI Semana Social, no Grito dos Excluídos e na Campanha da Fraternidade 
que, em 2019. 
 
- Dia 30/08, na CNBB Regional Sul 1/SP, acontecerá a Coletiva Nacional do Grito dos/as Excluídos/as. 
 
 
 

https://goo.gl/3jhRaL


Atenção!! Atenção!! 

Acesse o novo site do Grito Nacional onde está disponível todo o material produzido: www.gritodosexcluidos.com 
- Cartaz: https://www.gritodosexcluidos.com/cartaz 
- jornal 68: https://www.gritodosexcluidos.com/jornal 
- rodas de conversa: https://www.gritodosexcluidos.com/rodas-de-conversa 
- roteiro de celebração: https://www.gritodosexcluidos.com/roteirocelebracao 
- vídeo +1minuto: https://www.gritodosexcluidos.com/videos 
- spots: https://www.gritodosexcluidos.com/spots 
- hino/música: https://www.gritodosexcluidos.com/hinos 
- Ecos: https://www.gritodosexcluidos.com/ecos 
 

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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