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“Desigualdade gera violência: BASTA DE PRIVILÉGIOS!” 
 

Paz e bem, companheiros/as que articulam e animam o Grito.  
As atividades preparatórias ecoam por todo o Brasil.. 
 

Ecos de preparação para o Grito  

 
São Paulo/SP, Dia 09/08: será realizada a 1ª reunião das entidades parceiras da Central dos Movimentos Populares (CMP) para 
organização do Grito 2018, na sede da CMP, na Rua Fiação da Saúde, 335, ao lado do Metrô Saúde, saída Rua São Sebastião, às 
19 horas. 
 
Goiânia/GO, 02/08: aconteceu a reunião ampliada do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, que teve a 
articulação do Grito dos/as Excluídos/as como um dos itens de pauta. 
 
Feira de Santana/BA, Dia 04/08: Será realizado o Encontro Estadual de Articuladores/as do Grito dos/as Excluídos/as, na 
Pousada Central.  
 
Mossoro/RN: As reuniões de preparação acontecerão todas as segundas-feira até o grito, no Secom.  Dia 30/07: aconteceu a 2ª 
reunião de preparação do grito, com a presença de 25 pessoas, fizeram a avaliação do 1º lançamento do grito na Comuna Brasil 
Popular/Grito por Moradia; Debaterem as próximas atividades: Dia 03/08: participar da Feira de Economia Solidaria no Nova 
Vida; Dia 05/08: participar do programa do Cebi, na Radio Rural das 08h às 09h, com a participação da comissão do congresso 
do povo. Dia 05/08: visita ao Padre Glaube, na Maisa. Mobilizar para o dia do grito em 07/09/18. Deliberaram apoio a luta da via 
campesina onde seis militantes estão em greve de fome desde 30/07 em Brasília. Apoio a mobilização do dia 10/08, Dia do 
Basta. 
 
Januária/MG, Dia 31/07:  aconteceu a 1ª reunião de articulação do Grito, tiveram a participação de 19 pessoas (Cáritas de 
Januária , CPT, CPP, CIMI, Associação Quilombola do alegre, ASSUSBAC, SINTRAF, AMEFA, MPP/Croatá, IFNMG), foi apresentado 
o tema e o lema do 24º grito, os materiais e os  vários gritos de luta foram levantados: Educação; Conflitos/ direitos humanos; 
rio São Francisco e o povo; Direitos dos povos indígenas; violência contra as mulheres; Democracia/Lula livre; Agricultura; 
familiar/agroecologia; Meio ambiente; Pela permanência do homem/mulher no campo; Pelo posicionamento da SPU em relação 
aos povos ribeirinhos/acesso a terra/território; acesso a políticas públicas dos povos ribeirinhos, vazanteiros, pesqueiros, 
quilombolas; Educação no campo/ EFA. Foram propostas algumas sugestões: Visitar as escolas quilombolas, estaduais, 
municipais e chamar para o Grito; Convidar as universidades e professores; Realizar as rodas de conversa (material de apoio do 
grito) nos grupos, movimentos, comunidades; as comunidades quilombolas trazerem seus instrumentos de batuque no dia do 
grito; para contrapor ao boicote costumeiro foi sugerido o uso de megafones; sugeriu-se mais reuniões e oficinas de cartazes, 
faixas e camisetas com stencil. Nívea, comunicadora da Cáritas vai dar esta oficina, tiraremos a data na próxima reunião. 
Encaminhamentos: Próxima reunião: dia 06 de agosto (segunda-feira) às 9 horas na Cáritas. 
 
Salvador/BA, Dia 02/08, aconteceu a  2ª reunião de preparação grito, a articuladora Eliane Moreira partilhou o momento do 
Encontro Nacional de Articuladores do Grito, em São Paulo, no final de abril. 

 
Apucarana/PR, Dia 09/08: Acontecerá a reunião ampliada de preparação do Grito na Diocese, às 20h, na Paroquia Coração 
Eucarístico de Jesus. 
 
Caçador/SC, Dia 01/08, aconteceu a 2ª reunião de articulação do grito, no Bairro Martello, aconteceu uma roda de conversa 
acerca da temática privilégio e privilegiados, e os impactos em nosso dia-a-dia, num processo de construção coletiva aprovaram 
uma proposta metodológica que irá nortear nossa caminhada, pensando o pré-grito, o ato e a continuidade no pós. Pré-Grito: - 
3 Encontros Formativos com o grupo representativo (01/08  - 23/08 – 05/09); - Multiplicação por meio de roda de conversas nas 
bases (Igreja, sindicato, escolas, entre outros). Ato: Dia 15/09, Encontrão e caminhada da esperança, locais sugeridos: Centro 
Comunitário do Martello ou Colégio Wanda – Das 14h às 18h. Pós-grito: - Encontros mensais em rede; - Monitoramento das 
políticas públicas do município. Encaminhamentos: - A rodas de conversas propostas para o pré-grito na Igreja, nos sindicatos, 
nas escolas. O grupo definiu participar da mobilização contra o projeto de lei número 039 que trata das terceirizações no dia 
06/08 às 17hs. Nosso próximo encontro acontecerá no dia 23/08, às 19h no Centro Comunitário do Martello.  
 
Lages/SC, dia 24/07, aconteceu  na Paróquia São Judas Tadeu, o momento de estudo do Grito dos Excluídos junto a 25 
paróquias da Diocese. Na oportunidade, os participantes definiram os encaminhamentos do Pré-Grito junto as paróquias e 
movimentos sociais. Dom Guilherme Werlang bispo da Diocese de Lages e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Ação Social Transformadora da CNBB, motivou muito a realização desse momento. O bispo que é um grande incentivador do 
Grito dos Excluídos acompanhou todo o momento da reunião. 
 
 



 

Fique por dentro! 

 
Dia 30/08, na CNBB Regional Sul 1/SP, acontecerá a Coletiva Nacional do Grito dos/as Excluídos/as. 
 
 

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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