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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! 

As atividades de preparação dos gritos já estão com força total. A copa já acabou, mas a dura 
realidade continua. Gritemos contra todas as injustiças. 

  

Ecos de preparação para o Grito 

  

Apucarana/PR: Dia 13/07, a equipe de coordenadores das Pastorais Sociais da Diocese se 
reuniu para preparar o 24º Grito. 

  

Americana/SP: Dia 19/07,  reunião diversos coletivos para preparação da manifestação do 
Grito. 

  

Aparecida/SP: Dia 16/07, a equipe da coordenação nacional se reuniu para pensar o grito no 
Santuário Nacional, fizemos uma chuva de ideias para pensar o momento do grito que acontece 
juntamente com a 31ª Romaria dos/as Trabalhadores/as 

  

Pesqueira/PE: Dia 26/06, a Coordenação das Pastorais Sociais da Diocese promoveu a 
formação sobre o Grito dos Excluídos aconteceu na Casa São Francisco (Pesqueira). Dia 
28/06, aconteceu o momento celebrativo, na comunidade indígena de Pão de Açúcar (Poção – 
PE), tendo como pauta a Semana dos Migrantes, que aconteceu no período de 17 a 24 de junho, 
refletindo o tema/lema “A vida é feita de encontros: Braços abertos sem medo para acolher”. Com 
cânticos indígenas (chamados de ponto) os participantes expressaram que o amor de Deus não 
tem nacionalidade, nem limites. Nos dois momentos houve a participação de grupos, entidades 
e movimentos sociais comprometidos com as pessoas, imagem e semelhança de Jesus Cristo, 
que são feridas em sua dignidade. 

  

Fortaleza/CE: Dia 03/07, aconteceu à reunião da equipe de comunicação, onde prepararam um 
plano de comunicação local  e dividiram as tarefas para o grito 2018. Próxima reunião será dia 
01/08, às 17h, no Centro Pastoral. 

  

Boa Vista/RR: Estamos no processo do nosso 24º Grito, já nos reunimos duas vezes (Reunião 
Geral), como Diocese de RR, Movimentos, Organizações Sociais e Sindicatos, à luz das Rodas 
de Conversa. A partir do tema "Vida em primeiro lugar" e do lema "Desigualdade gera violência: 



basta de privilégios", compartilhamos nossos gritos e reivindicações: acolhida e políticas públicas 
para os imigrantes; saúde e educação inclusiva e de qualidade - não à militarização das escolas 
e a outras formas de violência; cuidado e responsabilidade sobre o meio ambiente - não aos 
grandes projetos, que destroem e matam;  voto ético e consciente; direitos dos povos indígenas; 
dentre outros. Por fim, neste ano, após diálogo e discernimento, iremos para as periferias, numa 
região próxima de abrigos de imigrantes e refugiados e das comunidades mais populares. Que 
o nosso Grito ecoe em nossos corações e nos meios sociais! 

Dia 13/07, aconteceu a roda de conversa da pastoral dos surdos. 

  

Maranhão: Dia 12/07, tiveram reunidos representantes de 11 Dioceses do Regional Nordeste 
V,  onde foi apresentado a proposta do grito, houve a entrega de materiais e continuam na 
articulação do 24 ° Grito dos excluídos. Houve uma boa receptividade... Mãos a obra!  

  

Manaus/AM: Dia 12/07, às 18h30 aconteceu a Reunião das Pastorais Sociais da Arquidiocese, 
no item 2 da pauta estava a Articulação do Grito, pensaram o local a ser realizado o Grito e 
definiram que será na Zona Norte da Cidade, bem como a organização dos pré gritos e Rodas 
de conversas que acontecerá nos Setores. 

  

Atenção!! Atenção!! 

- Já estão disponíveis as Rodas de Conversa, a musica do grito 2018, a sugestão de 
celebração para o 24º Grito. Usem, abusem. 

  

- Enviem noticias da preparação do grito aí da sua cidade/comunidade, para que possamos 
elaborar o próximo boletim Ecos do Grito. Assim podemos perceber como o 24º Grito vai 
ganhando sabor e forma. Email para gritonacional@gmail.com 

  

Fique por dentro: 

  

- 22/07/2018 – 19ª Romaria da Terra e das Aguas do Estado de São Paulo – 8h concentração 
no Assentamento9 12 de outubro, Horto Vergel, Mogi Mirim, SP 

- 25/07/2018 – Marcha das Mulheres Negras em SP. 

  

** está em andamento a Campanha cehga de agrotóxicos, assinem o abaixo 
assinado: www.chegadeagrotoxicos.org.br 

  

Expediente 
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Secretaria Nacional do Grito dos Excluídos Tel. (11) 2272-0627. 

Ari José Alberti, Karina da Silva Pereira, Maria Goretti Rodrigues 
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