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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  

 
 

Feira de Santana/BA, Dia 11/08, aconteceu o primeiro encontro de preparação do grito, auditório da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana , com a presença de Padres, Freiras e leigos/as reunidos refletiram 

sobre o Grito dos/as Excluídos/as, fazendo uma reflexão local e global. O encontro foi coordenado pela 

Cáritas Arquidiocesana, com o tema  “Fazer ecoar a voz da Igreja no Grito dos excluídos", juntos/as 

discutimos nossas bandeiras e missões no grito, reforçando o grande papel da igreja no fortalecimento da 

democracia. 

São João Del Rei/MG, Dia 11/08, realizaram uma roda de conversa e confecção de cartazes do grito, com o 
tema “Basta de privilégios”, no salão irmã Sol entrada no campus Santo Antonio da UFSJ. 
 
Belo Horizonte/MG, Dia 13/08, às 19h, acontecerá a próxima  reunião de preparação do Grito, no Sindibel 
- Av. Afonso Pena, 726, 18º andar. 
 
Guarujá/SP, Dia 13/08, acontecerá de conversa às 19h30, no Salão da Paroquia N. S. das Graças. Dia 
14/08, às 20h, na Câmara Municipal, reunião com a equipe de organização do Grito na Baixada Santista. 
  
Fortaleza/CE, Dia 16/08, aconteceu a plenária de preparação do grito 
 

Fique por dentro! 

 

-  Dia 12/08, Dia Nacional de Luta contra violência no campo e pela reforma agrária, homenagem a 
Margaria Maria Alves 
  
- 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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