
ECOS DO GRITO   

Informativo nº. 278             Junho/2018 

    
“Desigualdade gera violência. BASTA DE PRIVILEGIOS!” 

 
Olá companheirada que articula e anima o Grito dos/as Excluídos/as por este Brasil!  
As atividades de preparação dos gritos continuam ecoando. 
 

Ecos de preparação para o Grito  
 

Belém/PA:  Dia 15/06/2018, aconteceu primeira reunião de Articulação do Grito na cidade. 
 
Fortaleza/CE: Dia 16/06/2018, aconteceu o 2º Momento Preparatório do Grito/18, às 8h no Centro de Pastoral - Rua Rodrigues 

Junior, 300, onde aprofundaram o tema gerador - desigualdades gera violência, basta de privilégios!!! a presença de todos foi de 

grande importância! Ao final fizeram um partilha no lanche... 

Tubarão/SC: Dia 20/06, acontecerá reunião para estudar e começar organizar o grito. O grito por lá é “Chega de privilégios para 

juízes, deputados, senadores,  ministros, presidente e corja acompanhante”. 

Belo Horizonte/MG: Dia 13/06/2018, aconteceu a reunião de construção do grito de Belo Horizonte.  
 
Manaus/AM: Dia 15/06/2018, aconteceu o Seminário Regional das Pastorais Sociais/Sínodo da Amazônia, na pauta estava o debate 
sobre o grito dos excluídos 2018 
 
Recife/PE: De 15 a 17 de junho/2018, aconteceu a III Assembleia Nacional da Pastoral do Povo de Rua, o Grito foi convidado e 
participou através da articulação dos companheiros de Recife/PE. 
 
Salto/SP: Dia 15/06/2018, aconteceu a 7ª caminhada dos mártires, organizada pela Diocese de Jundiaí. 
 

Atenção!! Atenção!! 

 

- A partir do dia 14/06, está disponível as Rodas de Conversa para serem trabalhadas na animação do 24º 
Grito, é fruto do 20º Encontro Nacional de Articuladores do Grito dos Excluídos. Usem, abusem.  
 
- 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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