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“Desigualdade gera violência: BASTA DE PRIVILÉGIOS!” 
 

Paz e bem, companheiros/as que articulam e animam o Grito.  
As atividades preparatórias ecoam por todo o Brasil... 
 

Ecos de preparação para o Grito  

 

Florianópolis/SC, Dia 04/08, na Comunidade do Monte Serrat, periferia da cidade aconteceu o primeiro momento 
de estudo e organização do Pré Grito dos Excluídos. Estiveram presentes a equipe de articulação das CEBs, Grupos 
de Reflexão, e o Centro Pastoral da Comunidade com a presença de lideranças e Pe Vilson Groh. O grupo discutiu a 
caminhada das CEBs na Arquidiocese, fez uma análise da realidade sociopolítica-eclesial-ambiental, e a organização 
do dia do Grito.  Ficou encaminhado um segundo momento para as Rodas de Conversa e a ampliação do grupo com 
os movimentos sociais, lideranças das Ocupações Urbanas, Movimento da População de Rua, outras lideranças das 
paróquias do entorno. O encontro "Café com Roda de Conversa" será no dia 19/08 as 14:00 na Comunidade do 
Monte Serrat. 
 
Porto Velho/RO, 01/08: os representantes das pastorais sociais da Arquidiocese se reuniram para a preparação das 
rodas de conversas do Grito. Após a noite de estudos sobre o tema houve algumas propostas a serem realizadas 
como: realização de seminário formativo; divulgação/informações acerca do Grito dos Excluídos nos meios de 
comunicação; coletiva de imprensa; realizar as rodas de conversas em escolas, comunidades, associações, 
faculdades. Algumas das rodas de conversas foram definidas, conforme calendário a seguir: Dia 09/08, às 19h30 – 
comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Candeias do Jamari; Dia 12/08, às 09h30 – comunidade da Linha 45 da 
Vila de Nova Samuel, em Candeias do Jamari; Dia 14/08, às 19h30 – comunidade Santa Marcelina, em Candeias do 
Jamari; Dia 21/08, às 19h30 – comunidade Nossa Senhora da Conceição, em Candeias do Jamari; Dia 26/08, às 
09h30 – assentamento Flor do Amazonas, em Candeias do Jamari; Dia 25/08 – paróquia Nossa Senhora das Graças, 
em Porto Velho. 
 
Feira de Santana/BA, Dia 04/08: aconteceu o Encontro Estadual de Articuladores/as do Grito dos/as Excluídos/as, 

na Pousada Central.  

Aracaju/SE, Dia 01/08: ocorreu o primeiro momento com as coordenações das pastorais e movimentos sociais e o 
Conal. Participou também Dom João Costa, arcebispo de Aracaju. 
 

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 
- Cartaz: https://www.gritodosexcluidos.com/cartaz 
- jornal 68: https://www.gritodosexcluidos.com/jornal 
- rodas de conversa: https://www.gritodosexcluidos.com/rodas-de-conversa 
- roteiro de celebração: https://www.gritodosexcluidos.com/roteirocelebracao 
- vídeo +1minuto: https://www.gritodosexcluidos.com/videos 
- spots: https://www.gritodosexcluidos.com/spots 
- hino/música: https://www.gritodosexcluidos.com/hinos 
- Ecos: https://www.gritodosexcluidos.com/ecos 
 

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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