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“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 pelo Brasil, já ecoam de norte a sul. 
 

Ecos de preparação para o Grito  
 

Caraguatatuba/Ubatuba/SP: Dia 05 de maio de 2018, recebemos a noticia: “estamos com proposta de articular o grito 
dos excluídos, novamente, este ano, aqui em Caraguatatuba /Ubatuba. Fazemos parte de um grupo que está sendo 
construído a partir de estudos de Fé e Política que iniciamos, no ano de 2017. Somos um grupo pequeno. Dentre nossas 
ações teremos um encontro diocesano no dia 10/06 e queríamos divulgar o Grito.”  
 
Recife/PE: Dia 18 de maio 2018, aconteceu a “Reunião das Pastorais Sociais ontem na Arquidiocese de Olinda e Recife. 
Grito dos Excluídos na pauta: envolver igrejas e cultos na organização das lutas por Democracia e Direitos. Apresentamos 
nosso Calendário de Formação e Mobilização: Previdência Pública e Seguridade Social, Direito à Cidade e Moradia 
Popular, Saúde e Defesa do SUS, Marcha Mundial da Mulher, Classe Trabalhadora, Sustentabilidade Ambiental, 
Juventude, Educação Pública, Cidadania LGBT, Cultura Popular e Consciência Negra. Distribuímos cartilhas do Congresso 
do Povo. Nos dias 8 e 9 de junho será realizado em Caruaru o encontro regional Nordeste II de Articuladores do Grito dos 
Excluídos.” 
Dia 21 de maio de 2018 “Teremos uma Plenária Extraordinária do Grito dos Excluídos Recife, à tarde, na sede do MTC - 
Movimento de Trabalhadores Cristãos. Nossa Sugestão de pauta: 1. Dia Mundial do Meio Ambiente; 2. Semana da 
Cidadania LGBT; 3. Forró do Grito; 4. Grito da Juventude; 5. Conferências municipais de Saúde. Juntos somos mais fortes!” 
 
Teresina/PI: “O Regional NE 4 do Piauí esteve reunido dia 16/05/2018,  com o Fórum das Pastorais Sociais. As Pautas 
foram: Repasse do Encontro de Articuladores do Grito dos Excluídos, 14 Romaria da Terra e da Agua do Piauí e  os 
Informes. Após repasse e discussão dos temas saiu como encaminhamento uma Formação sobre o Estado com enfoque 
na Dívida pública, nas Eleições e na Construção do poder popular;  A Romaria da Terra e da Agua acontecerá nos dias 14 e 
15 de julho deste ano. A temática é: Defender a natureza e os direitos dos pobres. Outra atividade é a realização de um 
Seminário sobre Incidência politica como ação  Ano do Laicato. Na próxima reunião dia 20/06 será convocado os 
parceiros que contribuirão no processo de construção da Semana da pátria.” 
Fortaleza/CE: De 19 e 20 de maio, está acontecendo o Encontro Estadual dos Articuladores do Grito 2018, como tema: 
Encontro de Formação e aprofundamento da temática do Grito 2018; Na manhã do dia 19 de maio, com a Assessoria do 
Laboratório de Estudo da Violência da Universidade Estadual do Ceará e Fórum Popular de Segurança Pública. 

 
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; / www.gritodosexcluidos.org / facebook – gritodosexcluidos  
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