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

  

Ecos de gritos estão ecoando pelo Brasil. 

 

Ecos de preparação para o Grito 

São Luiz/MA: De 04 a 07/07, realizamos Assembleia Regional de Pastoral do Maranhão, onde 

tratamos do grito,  foi providenciada as Rodas de Conversas para as  12 Dioceses. .. Algumas 

Dioceses estão utilizando o material  conjunto com os seminários Diocesanos em preparação 

da Romaria da Terra e das Águas que também acontecerá em Setembro.  Já temos noticias de 

Atividade do Grito para setembro!  

 

Porto Vellho/RO: Dia 27/07, iniciamos os preparativos para a 25ª edição do Grito dos Excluídos 

em Porto Velho, o encontro contou com a presença de representantes das paróquias, 

religiosas, coordenadores setoriais, representantes da pastoral carcerária, pastoral do menor, 

conselho arquidiocesano de leigos, articuladores das comunidades eclesiais de base, da 

comissão pastoral da terra – CPT, comissão justiça e paz – CJP e do movimento dos atingidos 

por barragens – MAB, estudamos o material de apoio da Secretaria Nacional do Grito, 

refletindo sobre os objetivos propostos para o ano de 2019, organizaram e dividiram as tarefas 

das ações pré e pós- grito e também o ato do dia 07 de Setembro. Dia 30/07, realizamos a 2ª 

Reunião de preparação do Grito da Arquidiocese de Porto Velho, no Centro de Pastoral. 

Vitoria da Conquista/BA: Dia 27/07, o CNLB e Movimentos Sociais e Eclesiais se reúnem para a 

segunda reunião para a organização e animação das ações do 25º Grito dos Excluídos!!!! Dia 

01/08, Quero externar a minha alegria pela realização da nossa primeira Roda de Bate papo, 

“foi um experiência riquíssima. Foi no Bairro Vila Serrana, Comunidade Nossa Senhora do 

Carmo. Saímos reabastecidos e convictos de que estamos no caminho certo, voltando para 

nossas bases, ouvindo a nossa gente, seus gritos, seus clamores, que também são os nossos. 

Nem percebemos o tempo passar de tão boa que estava a nossa prosa. Vamos que vamos 

gritando por aí, que este mundo ainda tem jeito. Juntos somos fortes e unidos somos mais. 

Deus sempre no comando nos ajudando e orientando.” relato de Marcelo Costa. 

Mossoro/RN: Dia 28/07, realizamos a reunião do grito na Pça Rivelino, conjunto Nova Vida, 

tiramos agenda da continuação dos gritos nos bairros contra a reforma da previdência  em 

seguida assistir o filme a Pça Democracia em vertigem. Dia 30/07, realizamos a reunião 

preparação do grito na Praça Nova Vida. Dia 31/07, realizamos o Grito na Praça do Bairro Belo 

Horizonte, “denunciando a violência contra as mulheres e os malefícios da reforma da 

previdência. Esclarecendo a população a situação que se encontra o Brasil. Alertamos sobre as 

armadilhas do saque do FGTS, promovido pelo governo fascista. E que a população e a classe 

trabalhadora deverá está unida para vencer todos esses desafios. Finalizamos com uma 

ciranda e a batucada feminista. (Carlinhos) 



Agenda: Dia 31/07 - Grito Pça Rebouças no Belo Horizonte; Dia 02/08 - Grito na Feira 

economia solidária. Nova vida; Dia 06/08 - Vigília contra reforma previdência. Pça do mercado; 

Dia 07/08 - Reunião Grito. Sede Secom; Dia 13/08 - Ato em defesa da educação; Dia 24/08 - 

Grito por moradia. 

 

Lages/SC: Dia 30/07, realizamos a reunião do Fórum das Pastorais Sociais da Diocese de Lages 

(SC), para estudo do tema do Grito dos Excluídos e Excluídas 2019. 

 

Contagem/MG: Dia 30/07, realizamos a reunião de preparação do grito.  Dia 01/09, na 

Paróquia Cristo Salvador, terá a Celebração do Grito, a partir das 18h, no Riacho Novo.  

Campinas/SP: Dia 31/07, realizamos reunião de preparação do Grito.. 

 

Recife/PE: Dia 31/07, realizamos a reunião dos GTs: Mística, Apresentações Artísticas e 

Economia Solidária. Construção do Grito dos Excluídos de Recife 2019! 

 

João Pessoa/PB: Dia 31/07, aconteceu reunião de preparação ao Grito. 

 

Belo Horizonte/MG: Dia 03/08 terá  o Seminário em preparação ao Grito. Dia 03/08, 

lançamento do grito. Dia 07/09, caminhada do Grito. 

 

Aparecida/SP: Dia 05/08,  realizaremos a segunda reunião dando continuidade a preparação 

do grito. 

 

Baixada Santista/SP: Dia 01/08, realizamos a 4º reunião de organização do Grito, no dia 07/09 

na parte da manhã vamos colocar tendas numa feira livre para conversa com a população 

sobre temas ligados a previdência, violência contra mulher, moradia e meio ambiente, 

economia solidário, etc. além disso faremos duas ações no bairro: reforma/limpeza de uma 

área pública e limpeza de uma área de mangue, na parte da tarde faremos uma manifestação 

pelas ruas do bairro Jd. Irmã Dolores em São Vicente 

 

 

 

Agende-se! 

- De 16 a 18/08/2019, acontecerá o Seminário Nacional de Coordenadores, Militantes e 

Assessores da PJMP, na Diocese de Ruy Barbosa, especificamente na Paróquia de Santana, 

município de Ipirá – Bahia 



 

Fique por dentro! 

- Dia 21/07, aconteceu a 20 Romaria da Terra e das Aguas em Pirajui/SP.  

 

* Mandem uma pequena noticia de como está o processo do 25º Grito aí na sua região. 

* Mandem os contatos de quem é o responsável pela articulação e da comunicação do Grito ai 

na 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 
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