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“Desigualdade gera violência: BASTA DE PRIVILÉGIOS!” 
 

Olá companheiros/as que articulam e animam o Grito dos/as Excluídos/as por este Brasil!  
As ações de preparação dos gritos continuam acontecendo em todos os Estados. Juntos/as somos fortes!!! 
 

Ecos de preparação para o Grito  

 
Lages/SC – Regional Sul 4 CNBB: Dia 27/07, foi realizado um encontro de preparação e reflexão sobre o 24º Grito, no Centro de 
Formação Católica, com a presença de representantes das Dioceses de Joinville, Tubarão, Criciúma, Lages e Rio do Sul e do bispo 
de Lages e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Transformadora da CNBB, Dom Guilherme Werlang. Após a 
mística, os participantes apresentaram a realidade política, social, econômica, ambiental e eclesial. 
http://cnbbsul4.org.br/2018/07/27/regional-sul-4-segue-na-articulacao-para-o-24o-grito-do-excluidos/ 
 
Criciúma/SC: Dia 28/08, aconteceu o encontro de planejamento do pré-grito na Paróquia Santa Barbara, onde reuniu a Diocese 
de Criciúma, estiveram presentes representantes das pastorais sociais, Cáritas Diocesana, Grupos de Economia Popular Solidária 
e da Coordenação Diocesana de Pastoral, fizeram um momento de leitura da realidade social, econômica, política, eclesial e 
ambiental. E a partir dos elementos trazidos dessa leitura, identificaram o cenário onde o Grito dos Excluídos irá acontecer. O 
grupo identificou algumas pistas de ações e parceiros para a atividade no dia 07/09 e já vislumbra perspectivas do Pós Grito. O 
grupo ficou muito animado e já planejou os passos seguintes: divulgação das Rodas de Conversa, Roteiros para Celebração 
Ecumênica, cartazes e materiais sobre o Grito para as Paróquias da Diocese de Criciúma; e uma reunião com as cooperativas de 
catadores que são acompanhados pela Caritas Diocesana e demais parceiros. 
 
Baixada Santista/SP: A construção do Grito segue firme: aconteceu a quarta reunião de preparação e hoje (30/07) haverá um 
encontro com os coordenadores do Fórum Inter-religioso. Na quarta (01/08) será realizado encontro com os representantes dos 
principais sindicatos de Santos e Região, no dia 06/08 haverá rodas de conversa em Bertioga e dias 13 e 24/08, em comunidades 
do Guarujá. Neste ano a celebração do Grito será em Vicente de Carvalho.  
 
Rio de Janeiro/RJ, Dia 07/09: às 9h, concentração do Grito dos Excluídos na Presidente Vargas, esquina com a Uruguaiana. 
 
Montes Claros/MG, Dia 01/08: reunião preparar o Grito da cidade. 
 
Januária/MG, Dia 31/07: reunião de preparação do Grito na cidade. 
 
Manaus/AM, Dia 26/07: aconteceu a reunião extraordinária do Grito, com representantes das Pastorais Sociais e movimentos 
da Arquidiocese de Manaus, a próxima será no dia 09/08, às 18h30, no CEFAM. A coletiva de imprensa será realizada no dia 
28/08, no CEFAM, às 9 horas. No dia 02/09 acontecerá o Pré-Grito na Avenida principal do Bairro viver melhor; e dia 04/09, das 
16 às 18 horas, a Tarde de Panfletagem nos terminais dos ônibus sobre o GRITO, atual cenário político da cidade e 
conscientização do voto 04/09/18 das 16:00 às 18:00, que contará com a Rede Um Grito pela Vida.  
 
Cáceres/MT: Dia 26/7: aconteceu a reunião para a organização das atividades do Grito, com a participação de Igrejas, 
movimentos sociais, movimento sindical e forças políticas. Foram definidos os temas da luta 2018: Dívida pública; Democracia e 
políticas sociais, com ênfase em educação, saúde e assistência social; Reforma agrária, desempregados, sem terra, sem renda, 
vida digna para todos; Mulheres, negros, índios, LGBT e minorias sociais; Presos, prisões e encarceramentos: caso dos índios em 
Cáceres; Reformas e negações de direitos: previdenciária, direitos trabalhistas e terceirizações. Cada tema será desenvolvido por 
uma organização ou movimento locais, entre os dias 1º e 30/08.  
 
Fortaleza/CE: No Ceará o Grito já acontece assim: Série POR QUE GRITAR?  
Acesse o canal:  https://www.youtube.com/watch?v=ptGDofxiruc&t=21s 
 
Mossoró/RN: Foi feito o lançamento do 24º Grito local, com sem tetos e Comuna Brasil Popular. 
 
 
Recife/PE: As reuniões de preparação acontecem todas as segundas feiras, às 14h30, na sede do MTC. E a página do facebook é: 
facebook.com/GritoRecife 
 
Estância/SE: Dia 28/7: Aconteceu na Diocese de Estância a primeira reunião de preparação para o 24º Grito dos Excluídos. Um 

momento muito especial de análise da conjuntura, discussões, sugestões e, sobretudo de comprometimento com a retomada 

do Grito. 

 

http://cnbbsul4.org.br/2018/07/27/regional-sul-4-segue-na-articulacao-para-o-24o-grito-do-excluidos/
https://www.youtube.com/watch?v=ptGDofxiruc&t=21s


Atenção!! Atenção!! 

 
Acesse o novo site do Grito Nacional: www.gritodosexcluidos.com  
(onde estão disponíveis as Rodas de Conversa, o Hino do Grito 2018, a sugestão de celebração para o 24º Grito, Spots e demais 
materiais). Enviem notícias da preparação do Grito aí da sua cidade/comunidade, para que possamos elaborar o próximo 
boletim Ecos do Grito e alimentar nosso site e facebook. Email para:  gritonacional@gmail.com  
 
- Link com a chamada para o 24º Grito dos/as Excluídos/as "Desigualdade gera violência: BASTA DE PRIVILÉGIOS"                                                                                                           
https://drive.google.com/file/d/1vvaNqFumcJMf0B50k8UKjmLohRMLWI_e/view. 
 
 

Fique por dentro: 

  
Dia 25 de julho, foi comemorado o Dia do Trabalhador Rural. Você sabia que 70% dos alimentos que consumimos são 
produzidos pela agricultura familiar? 
 
 

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 – gritodosexcluidos  
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