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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 

Americana/SP, Dia 11/08, aconteceu  a 2° reunião em preparação à 24° manifestação do Grito 
foi realizada no acampamento Roseli Nunes. 

Ribeirão Preto/SP,   De 4 a 7/09, acontecerá a Semana Social Arquidiocesana. 

  

Tucumã/PA, Já realizaram uma primeira reunião na semana passada. Dia 18/08, acontecerá à 
segunda reunião de preparação. O ato está previsto para 7/09. 

  

Baixada Santista/SP: 

Vicente de Carvalho/Guarujá, dia 13/08, realizamos Roda de Conversa, na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, com as lideranças das comunidade, estiveram presentes também um 
Pastor evangélico e um representante do Candomblé, trabalhamos os três temas das rodas de 
conversa: Basta de Privilégios, Democracia e Direitos e Violência: Pensar para construir, Criar e 
Recriar, primeiro em duplas, depois em grupos e por fim, com todos os participantes, e depois 
lançamos alguns questionamentos: Para quem Gritamos? Quem nos escuta? O que Gritamos? 
e por fim motivamos a todos a participação no dia 7 de setembro, além disso a proposta é que 
as lideranças possa estar preparando cartazes e faixas para o Grito. 

  

Guarujá/SP, Dia 24/08, acontecerá a Roda de Conversa na Comunidade São João Batista - 
Morrinhos II, às 20h. 

  

Apucarana/PR, Dia 03/09, terá um Seminário para debater o tema do grito. 

Minas Gerais/MG: estão preparando atividades do grito em diversas cidades do Estado, com 
contribuição importante da Cáritas Regional Minas Gerais. 

Belo Horizonte,  Dia 04/08, as pastorais,  movimentos e organizações sociais participaram de 
seminário em preparação para o Grito dos Excluídos, onde realizaram um debate sobre a 
Democracia, Constituição Brasileira, desigualdade, privilégios e violência, bem como discutidas 
as propostas para o ato público do Grito para o 07/09. Dia 21/08, próxima reunião de 
organização. https://www.facebook.com/vicariatosocial/ 

https://www.facebook.com/vicariatosocial/


Teófilo Otoni, Dia 06/08, aconteceu a 2º reunião preparatória para o Grito onde reuniu diversas 
lideranças comunitárias, pastorais e sindicais, definiram ações para o dia 07/09. Dia 13/08, 
aconteceu o terceiro encontro preparatório, onde estudaram a temática do Grito 2018, além da 
discussão sobre as ações que devem ser realizadas, como rodas de conversas, visitas e 
articulações. https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-diocesana-de-Te%C3%B3filo-Otoni-
514152455692903/ 

Januária, Dia 31/07, realizaram a primeira reunião em preparação para o Grito na diocese, 
elencaram os principais gritos da região que deverão ecoar na manifestação do dia 07/09. Dia 
06/08, aconteceu uma segunda reunião em preparação do 
Grito. https://www.facebook.com/CaritasJanuaria/ 

São João Del Rei, Dia 28/07, foi realizada a primeira reunião de organização do Grito, e 
levantado calendário de atividades formativas em preparação para a manifestação do Grito, no 
dia 07/09. Dia 11/08, aconteceu a segunda reunião preparatório com o tema Basta de Privilégios. 
Dia 25/08, acontecerá a próxima reunião de 
preparação. https://www.facebook.com/events/2084721895112231/ 

Pesqueira/PE, Dia 13/08, a Comissão Diocesana Pastoral para a Ação Social Transformada, 
realizou o planejamento do grito, definiram que o grito será no dia 05/09, concentração às 7h, 
defronte ao portão central da Peixe, com caminhada até a Praça Dom José Lopes. 

  

Fique por dentro! 

- 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 

  

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.do
sexcluidos 
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