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   “Desigualdade gera violência: BASTA DE PRIVILÉGIOS!” 
 

Comunidades de todo o país se preparam para o Grito dos Excluídos.  
 

Ecos de preparação para o Grito  

 

Barreiras/BA: Neste mês foram iniciadas a articulação e mobilização de parceiros, que até o momento contam com três 

sindicatos, Pastoral da Juventude, Cáritas Diocesana, Dignivida, Agência 10envolvimento. A próxima reunião preparatória será 

dia 25/08. 

Tucumã/PA: A organização do Grito local conta com a CJP (Comissão Justiça e Paz) de Tucumã, da qual a CPT local  faz parte. No 

dia 18/08 aconteceu a primeira grande reunião com representantes de quase todas as pastorais da paroquia, onde 

apresentamos a temática do Grito, que as  pastorais vão aprofundar, através das Rodas de conversa.  Foi decidido  que no dia 07 

de setembro haverá caminhada, saindo às 7.30 da manha da igreja matriz até à praça da cidade, onde será feito ato público, 

com falas sobre os vários eixos do Grito, seguido de um momento ecumênico e finalizando com partilha do pão, bolo etc. A 

reunião preparatória será no dia 27/08.  

Cametá/PA: Reunindo as onze paróquias que compõem a Região Tocantina, e que abrange duas áreas episcopais da Diocese de 

Cametá, será realizada, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, a VIII Marcha da Juventude/Grito dos Excluídos-as, na Paróquia Santo 

Antônio de Pádua – Baião. A Marcha acontece em um momento importante da conjuntura e conclama a juventude brasileira e 

toda a população a se manifestar, gritar e contribuir na construção de outro projeto de sociedade, o “Projeto Popular para o 

Brasil”. Somos jovens que evangelizam, trabalham e formam outros jovens para a verdadeira civilização do amor. Dentre as  

atividades estão programados ofícios, ato público, a marcha e missa. 

São José dos Campos/SP: Em preparação ao Grito, estamos mobilizando várias comunidades atingidas pelo financiamento 

internacional do BID: são mais de 3 mil famílias que moram ao longo do rio Cambuí e sofrem com constantes enchentes. Para 

piorar a situação está sendo construída uma via, denominada Cambuí, cuja finalidade é atender os grandes construtores.  No 

mês de agosto acontecem reuniões nos bairros: Sítio Bom Jesus, Sapé, Santa Cruz Centro, Banhado Centro. No dia 30 está 

prevista uma reunião na prefeitura. No dia 1° de setembro haverá panfletagem no centro e dia 2, na feira de Santana, região 

norte. Dia 3, ida ao Ministério Público Federal com as famílias vítimas do BID. No dia 7, concentração na hora do desfile, no 

centro da cidade. 

Dourados/MS: No dia 17/8 aconteceu a reunião de Organização, Mobilização e Mística do Grito dos Excluídos e Excluídas, na 
sede do SIMTED. Participaram representantes sindicais, líderes de Movimentos e das Pastorais Sociais. 
 
Feira de Santana/BA: Aqui no município iremos ocupar as ruas e praças para promover, defender, construir e anunciar a vida e a 
esperança de um mundo justo, valorizando e construindo ações a fim de fortalecer e mobilizar a classe trabalhadora, os povos 
indígenas e quilombolas nas lutas populares. Denunciando a estrutura opressiva e excludente da sociedade e do sistema 
capitalista. A reunião acontecerá no dia 27/8, 18:30hs, na Casa São Paulo Apostolo, rua Castro Alves. 
 
São Paulo/SP: No dia 22/08, aconteceu, na sede da CMP (Central dos Movimentos Populares), reunião de organização, 
mobilização, mística e conteúdo da carta aberta. Dia 07/9, a concentração será a partir das 9 horas, na Praça Oswaldo Cruz. 
  
Belo Horizonte/MG: No dia 21/8 houve a reunião de preparação do Grito, na sede do Sindibel. 
 
Cuiabá/MT: O Grito retoma as atividades na cidade. Durante o mês de setembro serão realizados quatro encontros nas 
paróquias, a partir dos temas das Rodas de conversa. Os encontros acontecerão nas sextas-feiras. O encerramento será no dia 
29/9 na caminhada pela paz.  
 

Fique por dentro! 

- Dia 30/08, na CNBB Regional Sul 1/SP, acontecerá a Coletiva Nacional do Grito dos/as Excluídos/as. 
 
*** Acesse o novo site do Grito Nacional onde está disponível todo o material produzido: www.gritodosexcluidos.com 
 

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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