
ECOS DO GRITO   

Informativo nº. 277             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  
 
Recife/PE:  Dia 21/05/2018, aconteceu a plenária de preparação do Grito onde debateram:  1) Informes de diversas atividades locais 
e foi tirado quem representará o grito. De 01 a 03/06. Santuário das Comunidades, Caruaru. Encontro regional Nordeste II do Grito. 
Quem representa o Grito de Recife. Estão preparando para julho, o debate “Cidadania LGBT”, para a formação política do Grito dos 
Excluídos Recife;  Forró do Grito e MTC, será na sexta feira 29/06, a partir das 18:00 horas, na sede do MTC. Atração musical: Siembra. 
Ingresso: R$ 5, com sorteio de Balaio Junino. Rifa: R$ 10, sorteio em 07/07, 100 bilhetes;  Conferências da Saúde. Convidar equipe do 
Grito da Saúde para a próxima plenária do Grito em 04 de Junho, das 14 às 17:00 horas, na sede do MTC. Objetivo: fazer um balanço 
do calendário de mobilização para as conferências municipais. Iniciaram os preparativos para o Forró do Grito. 
 
Belo Horizonte/MG: Dia 23/05/2018, realizaram reunião de construção do Grito, na Igreja São José.  
 
Pesqueira/PE: “Na noite do 29 de maio, a coordenação das Pastorais Sociais, com a presença da Cáritas Diocesana e da Cáritas 
Interparoquial, e os Movimentos Sociais convidados, estiverem reunidos na Casa São Francisco em um momento formativo sobre o 
24º Grito dos Excluídos que tem como tema: ” Vida em Primeiro lugar” e o lema: ”Desigualdade gera violência: Basta de privilégios”. 
Após oração inicial coordenada por Gildo Aquino, houve a apresentação dos participantes e James Freitas contribuiu explicando os 
objetivos do Grito dos Excluídos. Em seguida os participantes realizaram uma roda de conversa resgatando a realidade nacional. 
Como encaminhamento marcaram o próximo encontro formativo para o dia 27 de junho. Jacqueline Torres declamou uma poesia 
onde o artista pede que “não se calem os poetas! A nossa luta também é feita de poesia! ”. E para encerrar o franciscano Erasmo 
Claudio proferiu a benção de São Francisco.”   
 
Ilhéus/BA: Dia 29/05/2018, os Índios Tupinambá de Olivença saíram da vila de Olivença na parte da manhã e fizeram diversas 
manifestações na cidade de Ilhéus como a interdição da Ponte Lomanto Junior que liga o centro da cidade ao Pontal. Em seguida a 
manifestação fechou a Praça Cairu seguindo pelo calçadão da cidade e realizando mais dois atos um em frente à Câmara de 
Vereadores de Ilhéus e encerrando as atividades com um grande ritual em frente ao Paço Municipal de Ilhéus.   “Os índios Tupinambá 
se manifestaram solicitando agilidade no processo de regularização do seu território: “Território Tupinambá de Olivença -  
DEMARCAÇÃO JÁ!!!” e denunciando a sua contrariedade contra o Parecer 001-2017 da AGU, que eles chamam de “Paracé 001”. 
Aproveitaram também para denunciar a proposta apresentada pelo Deputado/Empresário Sérgio Brito (PSD-BA) que transforma a 
RESEX de Canavieiras em Área de Proteção Ambiental-APA, através o Projeto de Lei 3068/15.  A referida PL beneficia os 
empresários da carcinicultura que coloca em risco toda a biodiversidade dos mangues e o trabalho dos pescadores artesanais, 
marisqueiros (as) que hoje são protegidos pela Resex.”  

Rio de Janeiro/RJ: Dia 14/06, plenária de mobilização para o 24º Grito, às 18h30, no Sindipetro, Av. Passos, 34, Centro. 
 
Recife/PE:  Dia 29/06/2018, a partir das 18h, no MTC, acontecerá o tradicional Forró do Grito que é um forró de todas as lutas: anote 
na sua agenda! Jovens de todas as idades, homens e mulheres, sindicatos e Movimentos Sociais da cidade e do campo! Sorteio de um 
balaio junino. Curta e compartilhe:facebook.com/GritoRecife 
 
PB, PE, AL, RN: A paralisação dos caminhoneiros levou a equipe a adiar dos dias 01,02, 03/06 para os dias 29 e  30/06 e 01/07, o 

Encontro de animadores do Grito do Regional Nordeste II que será em Caruaru-PE, no Santuário das comunidades.  

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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