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““A desigualdade gera violência. BASTA DE PRIVILEGIOS!” 

 
Olá companheirada que articula e anima o Grito dos/as Excluídos/as por este Brasil!  
Ecos de preparação dos gritos já são ouvidos por todos os lados 
 
 

Ecos de preparação para o Grito  
 

Lages/SC:  Dias 09 a 10 de maio de 2018, em Lages, aconteceu a reunião do Fórum das Pastorais Sociais do 
Regional Sul 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), onde também foi um espaço de construção 
e articulação da 24ª edição do Grito dos Excluídos. Na segunda parte da manhã e no início da tarde desta 
quinta-feira, 10 de maio, os participantes do evento refletiram e aprofundaram a importância da realização do 
Grito em todas as Dioceses do estado. Estudar, organizar, lutar, sonhar: Regional Sul 4 da CNBB inicia 
articulação do 24º Grito dos Excluídos. Saiba mais em: http://cnbbsul4.org.br/2018/05/10/estudar-organizar-
lutar-sonhar-regional-sul-4-da-cnbb-inicia-articulacao-do-24o-grito-dos-excluidos/ 
 
Manaus/AM: Dia 11 de maio de 2018, aconteceu a reunião de articulação para o Grito, o Encontro reuniu 
representantes das 10 Pastorais Sociais da Arquidiocese: Pastoral Carcerária,  Pastoral Criança, Pastoral 
Dst/Aids,  Pastoral da Pessoa Idosa, P. Menor, Pastoral dos Migrantes, Pastoral Operária, Pastoral do Povo de 
Rua, Pastoral Saúde,  Pastoral da Sobriedade  e 3 movimentos: CEBs, Rede1 Grito pela vida e Conselho dos 
leigos, onde foi feito o repasse do Encontro  dos Articuladores Nacional, Reflexão dos Eixos temáticos  e 
propostas de formação dos GTs. 
 
Fortaleza/CE: Dia 12 de maio de 2018, aconteceu a primeira plenária do Grito dos Excluídos/as em Fortaleza. 
 
Belo Horizonte/MG: Dia 09 de maio de 2018, foi encaminhado a noticia que na cidade o Grito está se 
mobilizando em solidariedade ao Frei Ederson Queiroz, que está em situação de perseguição, discriminação e 
intolerância, por parte de alguns setores da sociedade e também do bispo da diocese da região. Na próxima 
reunião que acontecerá irão discutir o que localmente poderão fazer não só nesse caso, como também no caso 
do Pe. Amaro e Lula. Se nosso Grito não se envolver contra a crescente criminalização da luta, da política, da 
democracia, das organizações e das lideranças, não é o grito dos excluídos. 
 

Atenção!! Atenção!! 

 
-Email do grito: atualizem para gritonacional@gmail.com.  
- Enviem noticias da preparação do grito ai da sua cidade/comunidade, para que possamos elaborar o próximo boletim 
Ecos do Grito. 
 

Deixamos o nosso grito: 

“ Nenhum direito a menos, Fora o ajuste /Basta de privatizações e Reforma da Previdência” Temer Jamais! 
 

Expediente  

Secretaria Nacional do Grito dos Excluídos Tel. (11) 2272-0627. 
Ari José Alberti, Karina da Silva Pereira, Maria Goretti Rodrigues 
Correio eletrônico:  / gritonacional@gmail.com; gritonacional@terra.com.br / www.gritodosexcluidos.org  
facebook – gritodosexcluidos / blog – www.gritoexcluidos.blogspot.com.br. 
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