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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social,
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación,
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.
La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el
mes indicado en uno de los 19 países relevados.
La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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6° feira 02
Cerca de 200 pessoas realizam um ato no vão livre do Museu de Arte de São Paulo
(MASP), em São Paulo – SP (região Sudeste). O objetivo da manifestação é protestar
contra os ataques de Israel à Faixa de Gaza e cobrar uma posição mais firme do governo
brasileiro diante do massacre, como, por exemplo, o cancelamento do acordo de livre
comércio entre o Mercosul e Israel. O ato contou com a participação de entidades da
comunidade árabe, movimentos de apoio a luta palestina, partidos políticos, representantes
sindicais e movimentos sociais.

Sábado 03
Centrais sindicais e movimentos sociais fazem um ato na Assembléia Legislativa, em Porto
Alegre no estado do Rio Grande do Sul (região Sul), reinvindicando a exoneração do
Comandante da Brigada Militar Paulo Roberto Mendes. Os movimentos e centrais
denunciam ainda o sucateamento das áreas de educação e saúde no estado e acusam a
Governadora Yeda Crusius do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de usar a
violência para acelerar a redução de direitos dos trabalhadores.

3° feira 06
Portaria da Fundação Cultural Palmares (FCP) publicada no Diário Oficial da União
oficializa mais 37 comunidades quilombolas no Brasil. Com a medida, o país passa a ter
1.289 comunidades com população remanescente de quilombos. De acordo com a FCP, das
37 novas comunidades reconhecidas, 14 são no Maranhão (região Nordeste) e nove na
Bahia (região Nordeste). Os estados da Paraíba (região Nordeste) e do Rio Grande do Sul
(região Sul) tiveram três comunidades certificadas cada um e os de Minas Gerais (região
Sudeste) e de Pernambuco (região Nordeste), duas. Goiás (região Centro-oeste), Ceará
(região Nordeste), Rio de Janeiro (região Sudeste) e Tocantins (região Norte) tiveram uma
comunidade reconhecida em cada estado.
Policiais civis, agentes penitenciários e peritos criminalistas de São Luís – Maranhão
(região Nordeste), deflagram greve por tempo indeterminado. As categorias paralisam suas
atividades devido ao descumprimento do acordo sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS) negociado com o governo do estado em 2008. As categorias reivindicam
que o governo envie à Assembléia o Plano de Cargos, Carreiras e Salários elaborado por
seus representantes e também pelo governo. Os policiais reivindicam também a contratação
de 509 pessoas aprovadas em concurso público realizado em 2006.
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Cerca de 70 índios da etnia Cadiuéu ocupam o prédio da Fundação Nacional do Índio
(Funai) em Bonito – Mato Grosso do Sul (região Centro-oeste), após liberarem servidores.
Os indígenas protestam contra o “estado de abandono” da área e exigem a presença da
direção regional do órgão.
Moradores da favela Tiquatira fecham três vezes as pistas local e expressa da marginal
Tietê na capital de São Paulo – SP (região Sudeste). Os manifestantes exigem novas
moradias devido a um incêndio ocorrido no dia 31 de dezembro de 2008 – que destruiu 16
barracos e deixou famílias desabrigadas – e reclamam da falta de ações da prefeitura. O
protesto terminou em confronto com a Polícia Militar (PM), segundo o jornal Folha de São
Paulo. Os manifestantes acusam a PM de abuso de poder. Por meio de nota, a PM afirma
que os manifestantes foram dispersados com bombas de gás lacrimogêneo e munição nãoletal, pois um grupo de adolescentes atirava pedras contra os carros que passavam.

4° feira 07
Cerca de 1.500 manifestantes realizam um protesto em São Paulo – SP (região Sudeste),
organizado por entidades ligadas a causa Palestina, contra a ofensiva de Israel sobre a Faixa
de Gaza. Os manifestantes seguiram um trio elétrico, que tocava a “música da vitória e da
resistência palestina”, pelas ruas do Brás, bairro da área central da capital paulista que
concentra grande número de comerciantes palestinos e árabes. Em alguns momentos do ato,
o comércio da região chegou a fechar as portas em apoio á causa palestina. Os
manifestantes elogiaram a atitude do presidente venezuelano Hugo Chávez por ter
expulsado do país um representante do governo israelense. Segundo o presidente da União
dos Estudantes Mulçumanos no Brasil, Alli Ahmad Majdoud, muitos brasileiros têm raízes
nos estados árabes. "A luta deles é a nossa luta, porque todos temos o direito de viver em
paz." Para ele, os protestos são importantes para sensibilizar as autoridades brasileiras:
"Eles podem nos representar, dialogando com as autoridades de outros países."
O Ministério Público Brasileiro, por meio do Grupo Nacional de Direitos Humanos do
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos estados e da União, elabora e aprova em
Brasília – Distrito Federal (região Centro-oeste), em dezembro de 2008, na 11ª Conferência
Nacional dos Direitos Humanos (11ª CNDH), um documento que aborda diversas questões
referentes a luta dos movimentos sociais e pela Reforma Agrária. Segundo site do MST que
publicou neste dia o documento na íntegra, os promotores repudiam as tentativas de
criminalização de membros e lideranças de trabalhadores rurais sem-terra. Além disso,
reconhecem a atipicidade penal das ações dos membros e lideranças de movimentos sociais
que visam a efetivação de princípios, direitos fundamentais e sociais e reconhecem a
viabilidade constitucional da desobediência civil diante de atos violadores dos princípios,
direitos fundamentais e sociais perpetrados pelo Estado frente às ocupações de terras.
Movimentos Sociais, Entidades de Classe e Partidos assinam manifesto, em Minas Gerais
(região Sudeste) em repúdio ao massacre na Faixa de Gaza, promovido pelo Estado de
Israel, sob o pretexto de combater o terrorismo do grupo palestino Hamas. As entidades
condenam os ataques violentos e reivindicam: cessar fogo imediato e abertura da fronteira
para a entrada de remédios, alimentos e de ajuda médica na Faixa de Gaza;
2
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autodeterminação do povo palestino e o reconhecimento de seus legítimos representantes
eleitos, criação do Estado da Palestina e o fim das ocupações de Israel em seu território;
rompimento diplomático e comercial do Governo brasileiro com o Estado de Israel.
Assinam o manifesto: Associação Brasileira Radiodifusão Comunitária (Abraço);
Associação dos Universitários do programa Universidade Para Todos (Prouni), Comitê
Mineiro de Solidariedade a Palestina, Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB),
Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas), Central Única dos Trabalhadores (CUT-MG),
Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (DCE- UFMG),
Fórum Social Mineiro, Força Sindical, Federação Entidades Árabe-Brasileiras (FEARAB),
Fórum Mineiro de Saúde Mental, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
partidos de esquerda e sindicatos.

5° feira 08
Cerca de 300 pessoas, segundo site da Agência Brasil, mais de mil segundo site do MST
realizam um protesto contra a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, em solidariedade à luta
do povo palestino, na Cinelândia - região central da cidade do Rio de Janeiro – RJ (região
Sudeste). A manifestação foi organizada via internet e panfletos espalhados por toda a
cidade. Vestindo camisetas em apoio aos palestinos e carregando faixas e cartazes, os
manifestantes reivindicam o imediato cessar-fogo na região. O protesto foi organizado pelo
Comitê de Solidariedade à Luta do Povo Palestino, com apoio de sindicatos e partidos de
esquerda. Da Cinelândia, os manifestantes saíram em passeata até a porta do Consulado dos
Estados Unidos. Em protesto, jogaram sapatos sobre as paredes do consulado, num gesto
simbólico de repúdio ao imperialismo estadunidense, que lembrou o sapato arremessado
contra o presidente George W. Bush. As bandeiras dos EUA e de Israel foram queimadas.
Os manifestantes reivindicam que o Brasil rompa diplomaticamente com o Estado de Israel,
propõem o cancelamento do Tratado Comercial entre Brasil e Israel e estão dispostos a
mover uma campanha internacional de boicote aos produtos e corporações sionistas. O ato
em apoio aos palestinos reuniu um grande número de sindicatos, entidades humanitárias,
movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais. Dentre os sindicatos, havia
dirigentes e militantes dos Correios, Bancários, Sindicato Estadual dos Profissionais de
Educação (SEPE), Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal Fluminense
(Sintuff), Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no estado do Rio de Janeiro
(Sindipetro-RJ) e a Seção Sindical dos Docentes da UFRJ (Adufrj-SSind). Os partidos
políticos PT, Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado (PSTU), Partido Comunista Brasileiro (PCB) e Partido Socialismo e Liberdade
(P-SOL). As centrais sindicais CUT, Intersindical, Conlutas e CTB. O Comitê de
Solidariedade à Luta do Povo Palestino do Rio de Janeiro esteve à frente da organização,
que também contou com a presença da Sociedade Brasileira Muçulmana, dentre inúmeras
outras entidades. Segundo o site da Agência Brasil, em 10 dias de guerra, já morreram mais
de 700 pessoas, a grande maioria civis, incluindo idosos, mulheres e crianças. Desde a
retomada dos ataques de Israel sobre a Faixa de Gaza, em 27 de dezembro, os brasileiros já
realizaram manifestações em várias capitais, em favor dos palestinos. Florianópolis – Santa
Catarina, Manaus - Amazonas, São Paulo - SP e Salvador - Bahia foram as primeiras.
Um grupo de detentos da cadeia de Catanduva, no interior de São Paulo (região Sudeste)
fazem uma rebelião. Os presos mantiveram os familiares e uma carcereira reféns por cerca
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de três horas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motivo da rebelião foi a
superlotação no local. Após negociações e a solicitação de novas vagas no sistema
penitenciário para as transferências dos presos, os reféns foram libertados sem ferimentos.
Aproximadamente 1.500 pessoas participam de protesto contra as demissões da Vale na
cidade de Itabira – Minas Gerais (região Sudeste). Segundo os jornais O Globo e Folha de
São Paulo o protesto foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Extração do Ferro e Metais Básicos (Metabase) de Itabira e Região, e contou com a
participação de representantes de lideranças sindicais e movimentos sociais de Minas e do
país, como Conlutas e Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Municipais de
Itabira (SINTSEPMI), além de representantes do PSOL.

6° feira 09
Policiais civis, agentes penitenciários e peritos criminalistas de São Luís – Maranhão
(região Nordeste), continuam em greve por tempo indeterminado, segundo informações do
Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), após o recebimento da notificação da ordem judicial
do Tribunal de Justiça (TJ) que pedia a suspensão da greve que teve início no dia 6 de
Janeiro, devido ao descumprimento do acordo sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) em negociação com o governo em 2008. De acordo com a assessoria do Sinpol, a
interpretação dos advogados do sindicato dão conta que a decisão judicial não entra no
mérito de legalidade da paralisação, já que os grevistas continuam oferecendo os serviços
essenciais à população. Uma assembleia irá explicar à categoria a decisão do
desembargador Raimundo Cutrim, tomada no dia 7 de janeiro, que determinou a volta
imediata dos policiais, delegados e agentes ao serviço, sob a pena de multa diária de R$ 20
mil a todas as entidades envolvidas no movimento.Ainda segundo o sindicato, será
montado um plantão central funcionando 24 horas para prestar serviços essenciais à
população, para que a greve dos funcionários não entre na ilegalidade.
Cerca de 250 pessoas participam do protesto contra a ofensiva israelense sobre a Faixa de
Gaza, iniciada em 27 de dezembro de 2008, realizado no vão livre do Museu de Arte de
São Paulo (MASP) na capital de São Paulo – SP (região Sudeste). Cerca de 300 pares de
sapatos foram atirados por manifestantes em bonecos que representavam o primeiroministro de Israel, Ehud Olmert, e o presidente dos Estados Unidos, George Bush. A
“sapatada” palestina foi uma alusão ao gesto do jornalista iraquiano que atirou o sapato
contra Bush, no final de 2008, durante visita do presidente norte-americano a Bagdá. Além
de árabes e palestinos, a manifestação reuniu judeus, representantes do MST e até da
tradicional torcida organizada do Corinthians - Gaviões da Fiel. Durante os protestos, os
manifestantes gritaram palavras de ordem, como "palestino é meu amigo, mexeu com ele,
mexeu comigo".
Comunidades árabes, palestinas, movimentos sociais e cidadãos comuns fazem passeata
que sai da Praça Santos Andrade e segue até a Boca Maldita pela Rua XV de Novembro, no
centro de Curitiba – Paraná (região Sul). A passeata vem recolhendo assinaturas a favor da
causa palestina e exibe uma exposição com fotos de vítimas na Faixa de Gaza. Os
manifestantes reivindicam paz e o fim do massacre do povo palestino. Em Curitiba, a
4
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manifestação pacífica durou cerca de uma hora. O objetivo do ato é sensibilizar a
população e as autoridades sobre a real situação no Oriente Médio, disse Mouth Ibrahim,
presidente do Comitê Árabe de Solidariedade que acaba de ser criado na capital paranaense.
Diversas entidades participaram do ato, entre grupos religiosos cristãos e muçulmanos,
sindicatos e partidos políticos. Organizaram o protesto: o Instituto Brasileiro de Estudos
Islâmicos do Paraná, a Sociedade Árabe Brasileira Beneficente do Paraná, o Movimento
Marcha Verde do Paraná, Cebra Paz, Federação Palestina e Grupo Tortura Nunca Mais.
Um grupo de defensores públicos e de atores protestam encenando um cortejo fúnebre, na
entrada da sede da entidade no centro da capital de São Paulo – SP (região Sudeste). O
protesto marca os três anos de existência da Defensoria Pública do estado de São Paulo. Os
trabalhadores reclamam dos salários e das condições de trabalho. De acordo com Juliana
Belloque, presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos (Apadep) a categoria
está planejando, inclusive paralisar os serviços, já que esta não é a primeira manifestação de
protesto. “Estamos ganhando hoje um quarto do que ganham juízes e promotores e metade
do que ganham os procuradores do estado e isso provoca evasão constante para outras
carreiras jurídicas. Só em 2008, houve uma saída de 20%, o que acaba comprometendo o
serviço de atendimento ao público”, argumentou. O serviço de defensoria pública atendimento, gratuito, voltado à população pobre com renda na faixa de até três salários ou
que demonstre não ter dinheiro para contratar um advogado - está presente em 22 estados
do país, mais o Distrito Federal. Nos estados de Goiás (região centro-oeste), Paraná (região
Sul) e Amapá (região Norte) não existem defensores públicos e em Santa Catarina (região
Sul), a instituição nem foi criada, segundo informou o setor de divulgação da defensoria
paulista. Os dados disponibilizados pelo órgão apontam que, em 2008, entre os locais que
contam com o serviço, a situação mais dramática foi registrada no Rio Grande do Norte
(região Nordeste), onde há 143,5 mil habitantes para cada defensor público. Já a melhor
condição foi constatada na Paraíba (região Nordeste) (11,2 mil habitantes para cada
defensor). São Paulo (região Sudeste) aparece, na vigésima classificação com 102,5 mil
habitantes por defensor. Quanto aos salários, o Rio de Janeiro (região Sudeste) aparece na
liderança com pagamento inicial de R$ 19,9 mil enquanto em São Paulo o valor cai para
R$ 5,04 mil, ocupando também a vigésima posição no ranking nacional.
Cerca de 100 pessoas se reúnem em frente à embaixada de Israel, em Brasília – Distrito
Federal (região Centro-oeste), numa manifestação em defesa do Estado de Israel e contrária
à ação do grupo islâmico Hamas. A Organização Não Governamental (ONG) internacional
Amisrael – Mensageiro da Paz, foi responsável pela manifestação que, além de Brasília,
ocorre também em outras oito cidades brasileiras e mais 18 países em todo o mundo. A
mobilização é um contra-ponto às manifestações contrárias ao Estado de Israel realizadas
em diversas localidades. Em um manifesto entregue durante à manifestação ao conselheiro
da embaixada, Raphael Singer, a organização defende o direito de existência e de se
defender de Israel, convoca os povos do mundo a encontrar maneiras de estabelecer a paz
no Oriente Médio, rejeita o terrorismo e todo ato de violência dirigido a civis e manifesta a
sua solidariedade aos povos palestino e israelense.
A líder indígena da etnia Paresi, Valmireide Zoromará, 42 anos, é assassinada a tiros perto
de Nova Marilândia, região de Diamantino – Mato Grosso (região Centro-oeste), quando
pescava junto a outras 13 pessoas, todas da família. Seu marido, Valdenir Xavier de
5
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Amorim está em estado grave, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de num hospital
de Tangará da Serra. Segundo seus filhos Kleberson e Kelly Zoromará, eles pescavam em
uma represa particular do córrego Cágado, pertencente a Sebastião de Assis, quando foram
alvejados por um funcionário da fazenda que os chama de “ladrões de peixes”. A polícia
civil inicia o inquérito, mas por se tratar de questão federal, a Funai, o Ministério Público
Federal e a Polícia Federal (PF) deverão assumir o caso. A área em que se encontram as
famílias foi doada ao grupo Zoromará na época por Marechal Cândido Rondon e a
demarcação da reserva está em fase de estudos, devendo ser homologada ainda em 2009..
Os Paresi têm no seu mito de origem a representação da sua identidade e da sua
territorialidade.

Sábado 10
Cerca de 200 integrantes do MST ocupam a fazenda Marobá, no município de Almenara,
em Minas Gerais (região Sudeste). Os trabalhadores reivindicam maior agilidade no
processo de desapropriação do local que possui mais de 2,5 mil hectares.
Segundo site do MST, a luta pela área acontece desde 2004, quando foi ocupada pela
primeira vez. Pouco tempo depois, a fazenda foi vistoriada pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e declarada improdutiva. Em 2007, o presidente
Luis Inácio Lula da Silva assinou o decreto de desapropriação da área par fins de Reforma
Agrária. Os proprietários, porém, recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para
pedir a anulação do decreto presidencial e até hoje o processo está parado. Os
trabalhadores afirmam que vão permanecer no local até que seja garantido diálogo com o
Incra e o processo seja desenterrado pela Justiça Federal.

Domingo 11
Cerca de 5 mil pessoas, segundo site da Agência Brasil, cerca de 7 mil segundo jornal
virtual Brasil de Fato e 3.500 segundo a PM, realizam em São Paulo – SP (região Sudeste)
uma manifestação contra as ações militares de Israel na Faixa de Gaza. Os manifestantes
fizeram uma passeata que partiu do vão livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na
Avenida Paulista, e terminou no Obelisco do Parque do Ibirapuera. A passeata destacou
imagens do genocídio palestino, denunciou os grandes meios de comunicação pelo apoio
aos ataques e pediu empenho total do governo brasileiro, e de todas as nações, pela paz na
região. O carro de som que abria a passeata portava uma faixa com a Estrela de Davi,
símbolo do judaísmo, ao lado de uma suástica nazista. Bandeiras com fotos do presidente
Hugo Chávez – que expulsou o embaixador israelense Shlomo Cohen da Venezuela –, de
partidos políticos, como o PCdoB, e de centrais sindicais, eram levadas pelos participantes.
A manifestação, apoiada por cerca de 100 entidades brasileiras, foi convocada pelo Comitê
de Solidariedade ao Povo Palestino, formado por centrais sindicais, partidos políticos (PT,
PCdoB, PCB, P-SOL, PSTU), entidades civis, como a União Nacional dos Estudantes
(UNE), o MST e diversas entidades árabes e Islâmicas brasileiras, como a União Nacional
de Entidades Islâmicas, a União dos Estudantes Muçulmanos no Brasil, a Federação das
Associações Muçulmanas do Brasil, e a Sociedade Beneficente Mulçumana de São Paulo,
entre outras.
6
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2° feira 12
A situação dos cortadores de cana piorou em 2008, conforme Relatório da ONG Repórter
Brasil. Segundo o relatório, o salário dos trabalhadores sofreu nova desvalorização devido
ao aumento do preço dos alimentos e o baixo reajuste salarial. Em São Paulo (região
Sudeste), a cesta básica subiu mais de 16%. Já os salários dos cortadores foram reajustados
em média em 7%. Além disso, segundo o levantamento, muitos cortadores que fizeram
greve em 2008, a fim de pressionar por melhores salários, foram punidos com demissões. O
relatório também registra casos de trabalho escravo. O setor sucroalcooleiro respondeu por
metade dos trabalhadores libertados em 2008.
O Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim reúne-se com o primeiro-ministro
palestino Salam Fayyad na Cisjordânia. Amorim defendeu um cessar-fogo imediato e
declarou a solidariedade do Brasil com a Palestina. O Brasil enviou 14 toneladas de
medicamentos e alimentos para ajuda humanitária em Gaza. Desde o início dos ataques de
Israel, 900 pessoas foram mortas, entre elas 227 crianças.

3° feira 13
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba e as montadoras de automóveis instaladas
no Paraná (região Sul) suspende os efeitos dos contratos de trabalho como alternativa para
evitar demissões no setor. Segundo o sindicato, acordos firmados com a Volvo, a Renault, a
Nissan, a Volkswagen e a Audi garantem o clima de tranqüilidade entre os cerca de 10 mil
metalúrgicos do estado. Na Renault, o acordo evitou a dispensa de mil empregados neste
mês de janeiro, segundo o sindicato. O protocolo de intenções firmado com a montadora
determinou a suspensão dos contratos, conforme o Artigo 476 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Nesse período, os metalúrgicos recebem bolsa de qualificação
profissional, paga pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e uma ajuda
compensatória da empresa, sem natureza salarial. De acordo com o sindicato, os acordos
garantem a manutenção do nível salarial líquido dos trabalhadores, assim como a
computação dos cinco meses de suspensão do contrato para o pagamento de férias, 13º
salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).Outro mecanismo adotado pelo
sindicato do estado foi não fazer mais homologações e rescisões de contratos de trabalho
dos empregados sem que as montadoras justifiquem as demissões e demonstrem que a
decisão foi tomada após exaustivas negociações. O trabalhador deve ser avisado com
antecedência, e todas as possíveis alternativas à demissão devem ser discutidas, como a
implantação do banco de horas, as férias individuais e as coletivas.
Cerca de 3 mil metalúrgicos da fábrica da General Motors (GM) em São José dos Campos,
no estado de São Paulo (região Sudeste), paralisam as atividades em protesto contra as
demissões de trabalhadores temporários anunciadas pela montadora nos últimos dias. Os
trabalhadores paralisaram suas atividades entre 5h50 e 6h50, de acordo com os jornais
Folha de São Paulo e O Globo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, tratam-se 744
demissões e já o jornal O Globo reporta 802 demissões anunciadas pela montadora.
Segundo informou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, os funcionários
reivindicam a estabilidade no emprego, além da readmissão dos empregados que foram
dispensados recentemente e, ainda, uma atuação dos governos federal, estadual e municipal
contra as demissões e em favor da garantia dos empregos dos funcionários. O Sindicato dos
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Metalúrgicos criticou as demissões após a redução dos impostos sobre veículos. A direção
da GM declara que a quebra dos contratos temporários não pode ser configurada como
demissão.
O casal homossexual de cabeleireiros – João Amâncio e Edson Torres – ganha a guarda
definitiva de quatro irmãos, segundo matéria do jornal O Globo. A sentença é concedida
por Paulo Cesar Gentile, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Ribeirão Preto – São
Paulo (região Sudeste). O casal já tinha desde dezembro de 2006 a guarda provisória dos
irmãos, que têm 12, 10, 8 e 6 anos e que ganharão novas certidões de nascimento, nas quais
Amâncio e Torres constarão como pais.
Índios da etnia Pareci ocupam a fazenda Boa Sorte, em Diamantino, a 207 km de Cuiabá –
Mato Grosso (região Centro-oeste), local onde morreu a indígena Valmireide Zoromará, em
protesto contra o assassinato. Neste mesmo dia, o gerente da Ismael Rosa Lima, 39,
confessou o assassinato da líder indígena da etnia Paresi, morta no dia 09 de janeiro. A
fazenda se encontra em uma área em processo de demarcação de terra indígena, declara o
representante da Funai em Tangará da Serra, Carlos Bastos. De acordo com o delegado da
Polícia Civil, Daniel Lemos Valente, a índia e outras 12 pessoas foram à área para pescar e,
por volta das 22h, os disparos foram efetuados. Por meio do seu advogado, o gerente
afirmou que atirou em legítima defesa, após os índios efetuarem disparos.
Integrantes da comunidade árabe-palestina e organizações apoiadoras da causa palestina
protestam, em Porto Alegre – Rio Grande do Sul (região Sul), contra o ataque militar de
Israel na Faixa de Gaza. Os manifestantes realizaram um ato público no Plenarinho da
Assembléia Legislativa. Depois, saíram em caminhada da Praça da Matriz até a Esquina
Democrática. A manifestação exige o fim imediato dos ataques israelenses, a liberação da
ajuda humanitária e a criação do Estado Palestino.Cerca de mil pessoas participaram da
manifestação, entre elas comunidades de palestinos das cidades de Santa Maria, na região
central, e de Uruguaiana, Santana do Livramento e Barra do Quaraí, na Fronteira. O
protesto foi encerrado na Esquina Democrática com manifestações de apoio e a queima das
bandeiras dos Estados Unidos e de Israel.

4º feira 14
Cerca de 50 ciclistas bloqueiam 2 pistas da Avenida Paulista, em São Paulo – SP (região
Sudeste), em protesto contra a morte de uma ciclista no final da manhã deste dia 14 de
janeiro. Os ativistas protestam contra a falta de respeito aos ciclistas na cidade. A ciclista
morta atropelada por um ônibus era Márcia Regina Prado, uma cicloativista. Seu corpo
permaneceu estendido por mais de 4 horas à espera do carro do Instituto Médico Legal
(IML).
Cerca de 200 pessoas fazem ato na Praça do Ferreira, uma das mais movimentadas de
Fortaleza – Ceará (região Nordeste), em solidariedade ao povo palestino. O ato é um
protesto contra o massacre em Gaza.. Após uma hora e meia de panfletagem e discurso, os
manifestantes saem em passeata até a praça do Banco do Nordeste (BNB), onde queimam
uma bandeira de Israel e seguem para o Centro Cultural Banco do Nordeste.
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5° feira 15
Férias coletivas para não demitir funcionários são a opção das montadoras de automóveis
instaladas no estado do Rio de Janeiro (região Sudeste). A Volkswagen Caminhões e
Ônibus Ltda informou que, até o momento, não houve demissões. Os funcionários ligados à
produção, que estavam de férias desde o dia 17 de dezembro, retornaram ao trabalho no dia
12 de janeiro. Os da área administrativa já haviam voltado no dia 5 de Janeiro. A fábrica,
que se localiza em Resende tem cerca de 5 mil empregados. Na Peugeot-Citroën, instalada
no município de Porto Real, o nível dos estoques está acima do normal. Diante disso, a
montadora optou por antecipar as férias coletivas de 2009 para manter seu efetivo. O
período de férias será de 26 de janeiro a 24 de fevereiro. A empresa já havia concedido
férias coletivas entre 8 de dezembro e 5 de janeiro. A assessoria de imprensa da PeugeotCitroën do Brasil informou que, embora o mercado de veículos tenha tido resultado
positivo no acumulado de 2008, a companhia enfrentou no Brasil queda de 25% nas
vendas, em novembro, e de 20% em dezembro, em comparação com os mesmos meses de
2007. De acordo com a assessoria, a empresa considera que as medidas de apoio ao setor
automotivo, como a redução temporária do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
poderão vir a amenizar o cenário desfavorável. A montadora ressaltou, no entanto, que
mesmo com as medidas o mercado doméstico permanece com desempenho inferior às
expectativas. A Peugeot-Citroën tem atualmente 4 mil empregados.
A filha de índia assassinada na reserva perto de Nova Marilândia, no Mato Grosso (região
Centro-oeste), afirma que a mãe, a líder indígena Valmireide Zoromará, foi morta a queima
roupa. Kely Zoromará negou a tese de legítima defesa levantada pelos advogados de Ismael
Rosa autor dos disparos. O crime ocorreu no dia 9 de janeiro, quando Valmireide
Zoromará, da etnia Paresi, esteve na reserva para tratar de questões de interesses dos índios.
Ela estava acompanhada do marido, o não índio Valdemir Amorim, que também foi
baleado e está internado, em estado grave, em um hospital de Cuiabá.Kely revelou que a
mãe lutava há muito tempo pelos direitos dos índios Paresi sobre uma área de terra na
região. “Em novembro estivemos em Brasília para falar com autoridades para agilizar o
processo de reintegração dessa terra que já dura 32 anos. Falamos inclusive com a
antropóloga Siglia Doria, que nos garantiu que o local onde tem a represa [onde ocorreu o
crime] é da nossa tribo, só falta publicar o estudo”, afirmou. Segundo o representante da
Funai em Tangará no estado, Martins Toledo de Melo, a Funai está acompanhando as
investigações e vai aguardar as conclusões do inquérito para tomar uma decisão. Ismael
Rosa, o responsável pelos disparos que causou a morte de Valmireide já confessou o crime
e está preso em Cuiabá. Ele afirmou, segundo o delegado Daniel Lemos Valente, ter
matado a indígena quando fazia ronda noturna e a encontrou pescando com um grupo de
índios em uma represa da propriedade. Ainda de acordo com Valente, ele alega ter agido
em legítima defesa, pois os índios teriam atirado primeiro. Índios Pareci ocuparam, no dia
13 de janeiro, o local onde morreu a cacique Valmireide Zoromará, em protesto contra o
assassinato. O suspeito deve ser indiciado por homicídio qualificado.
Manifestantes autônomos e organizados fazem ato da Praça Sete à União Israelita, em Belo
Horizonte – Minas Gerais (região Sudeste), em solidariedade aos palestinos e contra o
massacre que o Estado de Israel vem realizando em Gaza. O embaixador palestino no
Brasil,Ibrahim Al Zeben, compareceu ao ato, denunciou o massacre em Gaza e pediu paz
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no Oriente Médio. Os representantes das entidades organizadoras do ato – partidos políticos
e entidades sindicais – expressam repúdio a Israel e solidariedade aos palestinos.
O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) denuncia que 53 indígenas foram assassinados
no país em 2008. Segundo o CIMI, apenas no Mato Grosso do Sul (região Centro-oeste)
foram assassinados 40 indígenas. A entidade chama atenção para a situação do povo
Guarani Kaiowá que registrou 74 mortes entre suicídios e assassinatos em 2008.Segundo
divulgado pela Agência Chasque de Notícias, a falta de terras, o confinamento em pequenas
aldeias e a pressão do latifúndio são as principais causas das mortes.
Movimentos sociais em luta pela moradia promovem ato no centro do Rio de Janeiro – RJ
(região Sudeste), em frente à Secretaria Estadual de Habitação. Entre os manifestantes estão
Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), Conselho Popular da Cidade do
Rio de Janeiro, Conselho de Cidadania do Alto da Boa Vista (CONCA), Associações de
Moradores, Conselho de Cidadania do Itanhangã (CONCI), Movimento de Moradores do
Centro, Movimento União Popular (MUP), Federação Anarquista do Rio de Janeiro
(FARJ), Pastoral das Favelas, Ministério da Igualdade Racial e Ação Social do Rio de
Janeiro.

6° feira 16
Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região (ligado à CUT) fazem
manifestação contra demissões em frente à sede do Banco Real, na Avenida Paulista, e
próximo dos centros administrativos dos bancos Real e Santander, em São Paulo – SP
(região Sudeste). De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o sindicato não descarta fazer
paralisações e declara que as 400 demissões anunciadas estão relacionadas ao processo de
fusão entre os bancos Santander e Real. A diretora do sindicato e funcionária do Santander,
Rita Berlofa, afirma que não sabe “se o Santander está se aproveitando da crise para
implementar essas demissões” e que “os empresários têm se aproveitado da crise para
demitir e tentar conseguir a flexibilização dos direitos trabalhistas”. O presidente do
sindicato, Luiz Cláudio Marcolino disse, em nota: "Não podemos aceitar demissões de
empresas que bateram recordes de lucratividade nas últimas décadas. Os bancos não podem
dispensar trabalhadores para garantir sua lucratividade. É uma atitude irresponsável que vai
ampliar os efeitos da crise no Brasil. O governo precisa agir". O sindicato reivindica ainda
medidas do governo federal como a ratificação da Convenção 158 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que proíbe dispensas imotivadas em empresas lucrativas.
Por meio de sua assessoria de imprensa, o banco Santader afirmou que não se pronunciaria
sobre as demissões.
A GM demite o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região,
São Paulo (região Sudeste), Eduardo de Oliveira Silva. Segundo o site do Centro de Mídia
Independente (CMI), a medida é uma represália à luta que está ocorrendo na montadora
contra 802 demissões anunciadas no dia 12 de janeiro. O próprio comunicado da empresa,
demitindo Eduardo, cita a paralisação ocorrida na fábrica no dia 13 de janeiro. Eduardo
também é candidato da Chapa 1 na disputa eleitoral do Sindicato, ligada à Conlutas.
Eduardo tem estabilidade porque é dirigente sindical e também porque é candidato para a
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eleição da nova diretoria. A demissão é, portanto, ilegal. A readmissão de Eduardo passa a
ser parte da campanha contra as demissões.
Metalúrgicos da empresa de autopeças Magneti Marelli Cofap, de São Bernardo, na região
do ABC no estado de São Paulo (região Sudeste) iniciam uma paralisação em protesto
contra as demissões feitas pela empresa no dia 15 de janeiro. Segundo site da Agência
Brasil, cerca de 450 empregados, 20% do total, foram demitidos.Cerca de 80% da produção
da unidade da empresa em São Bernardo é exportada para os Estados Unidos, país onde a
crise econômica mundial começou.O objetivo do metalúrgicos é abrir novas negociações
para discutir as demissões, a exemplo do que ocorreu com a TRW, Proxyon, Fiamm ,
Proema e outras empresas. A TRW enviou carta de demissão a 172 trabalhadores, mas
voltou a negociar após ato de protesto que paralisou a produção da fábrica de Diadema.

Domingo 18
Ativistas do Greenpeace e lideranças comunitárias de Porto Moz, inflam um boi gigante em
protesto contra o desmatamento ilegal na reserva extrativista Verde Para Sempre no estado
do Pará (região Norte). De acordo coma ONG, a reserva, que foi criada há quatro anos, não
foi implementada até hoje e fazendeiros de gado têm desmatado a área sem autorização.
Além disso, não há placas de sinalização indicando limites da reserva - que não possui
sede, a regularização fundiária não avançou, a exploração madeireira persiste e as invasões
de barcos pesqueiros são constantes na área. Os manifestantes reclamam da demora para
implementação da reserva, criada há quatro anos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Os ambientalistas alegam que a falta de ação do governo e o avanço da pecuária sobre a
floresta estão entre as principais causas do desmatamento na Amazônia e que este tipo de
atitude contribui para o aquecimento global. Segundo o Greenpeace, nestes quatro anos de
espera, a reserva já teve mais de 40 mil hectares desmatados de sua área total de 1,2 milhão
de hectares. A atividade em Porto de Moz faz parte da expedição do Greenpeace “Salvar o
planeta: É agora ou agora” e tem o objetivo de alertar a população brasileira sobre os
problemas causados pelo aquecimento global.
Aproximadamente 4 mil pessoas, segundo a organização, participam do ato “Com Israel e
Pela Paz”, promovido pela Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) e a
Confederação Israelita do Brasil (Conib), entre outras entidades, no Memorial da América
Latina, em São Paulo - SP (região Sudeste). O ato reivindica o fim do massacre na Faixa de
Gaza.
Cerca de 20 famílias da comunidade palestina e representantes do Sindicato da Fundação
Universidade de Brasília (Sintfub), do PSTU e de movimentos sociais se reunem em frente
ao Congresso Nacional em Brasília – Distrito Federal (região Centro-oeste) para protestar
contra os ataques israelenses na Faixa de Gaza e prestar solidariedade ao povo palestino.
Apesar da chuva, cerca de 100 carros com militantes e simpatizantes da causa palestina
percorreram em carreata a Esplanada dos Ministérios até a Estação Rodoviária e depois
retornaram ao Congresso para o ato público. Os manifestantes reivindicam que o presidente
Lula e ao Congresso Nacional rompam as relações com Israel e que só as retomem quando
houver, de fato, o fim da guerra e a retirada das tropas militares. Os manifestantes
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reclamam da permanência das tropas israelenses em Gaza após o anúncio do cessar-fogo e
protestam contra o bloqueio ao território imposto por Israel.
Manifestantes fazem ato em solidariedade à Comunidade Aldeia Imbuhy, no Campo de São
Bento, em Niterói – Rio de Janeiro (região Sudeste). A aldeia está ameaçada com ordem de
despejo. As 32 famílias que moram no local têm menos de 50 dias para sair. O Exército
entrou com pedido de reintegração de posse alegando que a presença da comunidade
“ameaça a segurança nacional”.

2° feira 19
Os 160 funcionários da fábrica de tubos de aços Tyco Dinaço na unidade de Vila Jaguara
em São Paulo (região Sudeste), que foram demitidos por conta do fechamento da unidade,
ocupam a fábrica. Os trabalhadores tentam evitar o fechamento da unidade anunciado pela
empresa e o corte de funcionários, além de exigir garantias trabalhistas. O sindicato tenta
negociar o pagamento de todos os direitos trabalhistas, além de benefícios. Os
trabalhadores esperam a resposta da sede da empresa nos Estados Unidos. Segundo site da
Agência Chasque de Notícias, todos os trabalhadores da empresa foram demitidos na
semana passada. A decisão de fechamento foi da proprietária da empresa, a Tyco
International, que deverá manter apenas a unidade de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul
(região Sul). A Tyco Dinaço declara através de nota que o encerramento das atividades nas
instalações de São Paulo não será revisto.
Funcionários do HSBC da capital, Curitiba – Paraná (região Sul) realizam protestos contra
a demissão de 100 trabalhadores pelo banco na capital do estado. As unidades
administrativas de Xaxim e Kennedy foram paralisadas pelos protestos. O Banco afirmou
que as demissões são parte da gestão de seus negócios no país.
Ambulantes entram em conflito com agentes do choque de ordem da Secretaria Especial de
Ordem Pública e fecham pista da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio de
Janeiro – RJ (região Sudeste), em protesto contra as ações de apreensão de kombisdepósito. Após a operação, 22 veículos saem rebocados e seis homens são detidos, sendo
que dois responderão a inquérito por desobediência e desacato.
Centrais sindicais – representadas por Ricardo Patah, presidente da União Geral de
Trabalhadores (UGT), Artur Henrique da Silva, presidente da CUT, o deputado Paulo
Pereira da Silva do Partido Democrático Trabalhista (PDT-SP) e o presidente da Força
Sindical – se reúnem com o presidente Lula e com os ministros Paulo Bernardo e Dilma
Vana Rousseff para entregar e discutir propostas, no Palácio do Planalto, em Brasília –
Distrito Federal (região Centro-oeste). Entre as reivindicações estão: ampliação das
parcelas do seguro-desemprego das atuais cinco para dez; criação de contrapartida de
manutenção de emprego das empresas que receberem recursos públicos; redução ou
isenção de impostos; extinção das horas-extras por tempo indeterminado; ampliar os
aportes financeiros ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) destinados à qualificação
profissional; autorizar saque de pelo menos 20% da conta do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) pelos trabalhadores; garantia de admissão de novos trabalhadores com
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salário igual ao dos demitidos na mesma função; negociar com as empresas em dificuldades
para impedir ao máximo demissões; redução imediata de dois pontos percentuais na taxa
Selic; redução do superávit primário; suspensão temporária do recolhimento das
contribuições que compõem o Sistema S; suspensão temporária do pagamento de Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
pelos governos estaduais de setores com dificuldades para manter os empregos, desde que,
a partir do benefício, os empresários se comprometam a não demitir e edição de Medida
Provisória (MP) permitindo que o governo contrate empresas por pregão eletrônico,
suspendendo as licitações para empreendimentos de infra-estrutura. Em relação à jornada
de trabalho, para a CUT e UGT, ela deve ocorrer sem redução de salário; já para a Força
Sindical, pode haver diminuição da renda mensal desde que os trabalhadores tenham
estabilidade pelo dobro de tempo em que isso acontecer.

3° feira 20
Cerca de 7 mil metalúrgicos, segundo estimativa da PM, 15 mil de acordo com a CUT,
participam de uma manifestação ao lado da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo –
São Paulo (região Sudeste) organizada pela CUT. O objetivo dos sindicalistas foi o de
apresentar à categoria uma agenda de combate ao desemprego e à crise e denunciar que a
proposta dos empresários de reduzir a jornada de trabalho e o salário é inviável para o país.
O protesto, organizado pela CUT, inclui assembléias nas portas de unidades de Ford,
Mercedes-Benz, Scania, Volks, Karmann-Ghia e Mahle e de fabricantes de autopeças.
Segundo o presidente do sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, Sérgio Nobre, a
redução da jornada de trabalho e do salário é uma medida repressora e faz com que, com a
receita menor, os trabalhadores comprem menos e assim se desencadeia um processo de
redução também da produção industrial, o que pode gerar mais desemprego e crise. O
presidente nacional da CUT, Artur Henrique, afirmou que a entidade continuará cobrando
dos governos estaduais e federal medidas de desoneração da carga tributária em troca de
garantia de emprego, como contra-partida das empresas que forem beneficiadas. Ele
enfatizou que a CUT é contra a redução da jornada de trabalho e salário porque esse tipo de
medida vai contra todos aqueles que acreditam que o Brasil pode superar a crise. Henrique
reafirmou que a CUT estará junto das centrais sindicais que lutarem pelo emprego e renda e
que aquelas que estão aceitando negociar desemprego e queda na renda dos trabalhadores
não terão o apoio da Central. Para ele, as medidas que o governo vem tomando desde o
final de 2008 são importantes, no entanto, insuficientes.
Cerca de 700 metalúrgicos da empresa Delga na zona oeste da capital em São Paulo - SP
(região Sudeste) entram em greve por tempo indeterminado em função da demissão de 120
funcionários segundo Agência Brasil e 85 segundo o jornal Folha de São Paulo. De acordo
com a assessoria de imprensa do sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi, a
empresa já havia concedido licença remunerada, férias coletivas e alega não ter mais como
manter o quadro de funcionários. Na empresa Basso Componentes, 48 funcionários da
produção começam a cumprir o acordo de suspensão do contrato de trabalho negociado
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo com a empresa, e aprovado pelos
trabalhadores, para garantia do emprego. A assessoria de imprensa do sindicato informou
que o acordo vai vigorar por cinco meses e assegura estabilidade no emprego por três
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meses após a volta ao trabalho. Neste período, os trabalhadores vão receber o segurodesemprego e o complemento salarial pela empresa, além de cesta básica, convênio médico
e odontológico. Ainda na capital, trabalhadores da empresa Engemet, paralisam suas
atividades pela manhã em protesto contra o anúncio de demissão de 70 empregados, porém
as negociações com o sindicato continuam.
Os 160 funcionários, que foram demitidos por conta do encerramento das atividades na
unidade em Vila Jaguara - São Paulo (região Sudeste) da empresa Tyco, que ocuparam a
fábrica no dia 19 de janeiro, continuam no local. O sindicato tenta negociar o pagamento de
todos os direitos trabalhistas, além de benefícios. Os trabalhadores seguem esperando a
resposta da sede da empresa nos Estados Unidos. “No comunicado formal aos empregados
sobre o fim das operações da unidade de São Paulo, a Tyco garantiu a todos os funcionários
o pagamento de seus direitos e haveres, conforme a legislação brasileira e que os valores
devidos serão depositados dentro dos prazos legais. Em resposta a pedidos de benefícios
adicionais, além daqueles garantidos pela legislação brasileira, a companhia irá reunir-se
com os representantes do sindicato para debater a proposta”, diz o comunicado. De acordo
com a diretoria da empresa “a decisão de concentrar a produção na unidade de Caxias do
Sul proporcionará uma redução significativa de custos operacionais para a empresa e para
seus clientes, permitindo que a companhia enfrente os desafios da atual crise econômica”.
Cerca de 60 moradores do bairro Vila Brasil, em Itaboraí – Rio de Janeiro (região Sudeste),
nesta madrugada, realizam uma grande manifestação na rodovia RJ-104 (antiga Amaral
Peixoto), contra o descaso da prefeitura municipal de Itaboraí, que há cerca de 3 semanas
não realiza o serviço de coleta de lixo no bairro. Os moradores, com o auxílio de um
caminhão particular e carrinhos de mão, além dos próprios braços, levam uma grande parte
do lixo que já estava acumulado em frente as casas de cerca de 3 ruas, jogando-os no meio
da pista RJ-104, sentido Itaboraí. Com isso, paralisam totalmente o tráfego na rodovia. A
PM reprimiu com violência o movimento.
Cerca de 300 jovens de movimentos sociais e estudantis do Brasil e de outros países
mobilizam-se em uma marcha em Belo Horizonte – Minas Gerais (região Sudeste). A
marcha teve início na Via do Minério, saindo do bairro operário Barreiro até o centro da
capital mineira, onde fica um escritório da Ferrovia Centro Atlântica, que é gerida pela
Vale. O objetivo da marcha é protestar contra as demissões em massa e as violações dos
direitos trabalhistas, reflexo da crise econômica mundial. Segundo site do MST, somente
no estado, foram demitidos 6,7 mil trabalhadores dos setores de mineração e autopeças nos
últimos três meses. A atividade de mineração é responsável por aproximadamente 30 % do
Produto Interno Bruto (PIB) no estado. A empresa Vale concedeu férias coletivas para mais
de 7 mil trabalhadores e o número de demissões pode alcançar os 9 mil, entre trabalhadores
diretos e terceirizados. De acordo com informações divulgadas pela Vale, suas reservas
atingem um total de 15 bilhões de dólares, ou seja, valor suficiente para arcar com os
salários de todos os empregados da mineradora por um período de dez anos. A marcha
denuncia os reflexos da crise e a falta de medidas que garantam que os trabalhadores não
paguem por ela. Em nota, os jovens afirmam que a defesa da soberania nacional e a
organização dos trabalhadores e de toda a sociedade são elementos importantes na busca de
soluções para a crise. Ao todo, a marcha percorreu 16 km. Ao chegarem ao escritório da
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Ferrovia Centro Atlântica, os manifestantes foram surpreendidos por uma enorme
quantidade de viaturas policiais, além da tropa de choque.
Cerca de 100 integrantes da comunidade negra, realizam um ato em Porto Alegre – Rio
Grande do Sul (região Sul). De acordo com informações da Agência Chasque de Notícias, o
ato simbólico ocorre em homenagem ao primeiro presidente negro dos Estados Unidos,
Barack Obama. A atividade também comemora os trinta anos da Revista Tição, veículo
alternativo da comunidade negra que circulou entre os anos de 1978 e 1980. A atividade
inclui também uma caminhada na Rua da Praia, no Centro de Porto Alegre.
Centenas de trabalhadores e centrais sindicais protestam em todo o país pela redução da
taxa de juros. O objetivo do protesto é pressionar o Comitê de Política Monetária
(COPOM) a baixar a taxa básica Selic hoje estipulada em 13,75%. As manifestações
ocorrem nas sedes regionais do Banco Central em Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
Curitiba - Paraná (região Sul), São Paulo – SP, Belo Horizonte - Minas Gerais, Rio de
Janeiro – RJ (região Sudeste) e Brasília – Distrito Federal (região Centro-oeste). Os
trabalhadores defendem a redução da Selic como política de estímulo à economia do país e
para evitar demissões. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também quer o corte de
juros.
Cerca de 1,5 mil sem-terra participam do 13º Encontro Nacional do MST, em
comemoração aos 25 anos do Movimento. O encontro prossegue até o dia 24 de janeiro, na
antiga Fazenda Anonni, na cidade de Sarandi - Norte do Rio Grande do Sul (região Sul). Os
sem-terra fazem um balanço do período e a projeção para os próximos anos. O coordenador
do MST, Cedenir de Oliveira, avalia que um dos principais triunfos do movimento é
destinar a terra para a produção de comida e não para a especulação ou para exportação,
como predomina no agronegócio. Depois de mais de duas décadas de a fazenda Anonni, no
Rio Grande do Sul, ter sido alvo da primeira grande ocupação do MST – no ano de 1985 –
a área voltou a entrar para a história da organização como o palco para as comemorações
dos seus 25 anos. Trezentas e setenta mil famílias assentadas e cem mil acampadas em todo
o país, duas mil escolas públicas em áreas rurais, 400 associações e cooperativas agrícolas.
Estes são alguns dos resultados de 25 anos de luta do MST no país, completados neste mês
de Janeiro. O integrante da coordenação nacional do MST, João Pedro Stedile, considera
que a luta pela Reforma Agrária nos próximos anos exige alianças com demais
trabalhadores, como os urbanos. Isso porque a luta pela terra mudou nesses últimos 25
anos. Hoje, além do latifúndio, as transnacionais e muitos governos se colocam como
contrários à Reforma Agrária. Segundo Marina dos Santos, da coordenação nacional do
MST, os encontros nacionais, que ocorrem a cada dois anos, têm o objetivo de reunir a
militância para discutir a situação da agricultura no país e os desafios e lutas do movimento.
“Este ano, o diferencial é que também comemoramos 25 anos, então, além do Encontro,
haverá uma grande festa no dia 24 na qual iremos reunir uma série de organizações da
sociedade civil, personalidades e intelectuais, para também demonstrar o apoio da
sociedade civil à luta do MST”.Além de convidados nacionais, 55 amigos estrangeiros do
MST são esperados, vindos da Espanha, Noruega, Alemanha, Itália, Venezuela, entre
outros países. Na entrada do assentamento, desde o dia 19, a Brigada Militar do Rio Grande
do Sul tem feito plantão, parando os veículos que entram, conferindo documentos e
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licenças de viagens interestaduais. A polícia tem permanecido na entrada inclusive durante
a noite, com fogueiras acesas.

4º feira 21
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc após uma reunião com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e outros quatro ministros anuncia que o governo vai lançar em fevereiro o
zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e a lei para redução das queimadas na
produção de cana. Segundo Minc, será autorizada expansão da área de cultivo da cana dos
atuais sete milhões de hectares para 13 milhões de hectares, até 2017. O governo vetou, no
entanto, que a expansão ocorra na Amazônia, no Pantanal e nas regiões de vegetação
nativa. No entanto, as usinas de produção de álcool já instaladas nesses biomas serão
mantidas. Minc disse que o zoneamento agroecológico valerá apenas para as novas áreas de
plantio. O ministro disse ainda que há 40 milhões de hectares disponíveis para a expansão
e, por isso, não será necessário avançar sobre áreas protegidas pelo meio ambiente. O
governo pretende ainda aprovar uma lei para reduzir as queimadas. Nas áreas novas de
expansão da cana, ficará totalmente proibida a utilização de queimadas para facilitar a
produção, estas áreas terão ainda tratamento do vinhoto, transformando-o em
biofertilizante, e da matéria orgânica para produção de biomassa. A Intenção é reduzir
queimadas em áreas já cultivadas. Minc disse que a redução das queimadas representa "um
ganho muito importante", porque essa prática elimina matéria orgânica, emite gás
carbônico agravando o efeito estufa responsável pelo fenômeno do aquecimento global, e
agride o pulmão das pessoas. A lei vai prever punições para os produtores que não
reduzirem as queimadas, incluindo restrições ao crédito, multas e interdição da produção.
Com isso, o governo pretende produzir um etanol 100% verde.
As centrais sindicais levam milhares de pessoas às ruas em diversas capitais para pressionar
o Comitê de Política Monetária (Copom) a baixar a taxa básica de juros (Selic). Enquanto o
mercado espera uma queda de 0,5 a 0,75 ponto percentual, as centrais cobram redução de
dois pontos. Uma manifestação em frente à sede do Banco Central (BC), na Avenida
Paulista, em São Paulo – SP (região Sudeste) mobilizou cerca de 6 mil pessoas, segundo os
organizadores, 2 mil segundo divulgado pelo site da Agência Brasil. Como em quase todo o
país, o ato reuniu as seis centrais — CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Nova Central
Sindical de Trabalhadores (NCST) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB).
Os manifestantes partiram de três pontos da cidade e terminaram na Avenida Paulista. O
protesto em Brasília – Distrito Federal (região Centro-oeste) reuniu cerca de 100 pessoas e
contou com a participação do presidente da CUT, Artur Henrique, que atacou as “propostas
oportunistas” dos empresários em meio à crise. Segundo estimativa da CUT, uma redução
de um ponto percentual na taxa de juros já injetaria R$ 15 bilhões recursos na economia.
Em frente ao prédio do BC em Brasília, os manifestantes promoveram o ''Churrasco dos
juros baixos'', assando e distribuindo 150 quilos de sardinha. Parte dos manifestantes
estendeu o protesto ao ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ainda na capital federal,
Sérgio Nobre, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, se reuniu com o
presidente Luiz Inácio da Silva e propôs a recriação das câmaras setoriais, envolvendo
todas as partes do setor automobilístico. Um seminário no ABC Paulista, previsto para o
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final de fevereiro, com a presença de ministros do governo Lula, deve dar curso à proposta.
Em Curitiba - Paraná (região Sul), houve passeata com cerca de 300 pessoas em protesto
contra o conservadorismo do Copom. Uma reunião de metalúrgicos na entrada da fábrica
da GM, no complexo automotivo de Gravataí, marcou os protestos no Rio Grande do Sul
(região Sul). À tarde, as centrais realizam um ato pela baixa dos juros no Rio de Janeiro
(região Sudeste). A CUT não participou da manifestação no Rio por discordar do processo
de acordo iniciado pela Força Sindical com a Federação das Indústrias de São Paulo
(Fiesp), após a crise financeira internacional. O presidente interino da CUT, Darby Igayara
informou, que a CUT aceita a redução da jornada, mas sem diminuição de salários.
Trabalhadores e sindicatos ligados às centrais sindicais protestam em Porto Alegre – Rio
Grande do Sul (região Sul). O ato também foi realizado em frente ao prédio do BC.
Segundo o jornal Virtual Brasil de Fato, outras oito capitais promoveram atos: Aracaju –
Sergipe, Maceió - Alagoas, Salvador - Bahia (região Nordeste) Belo Horizonte - Minas
Gerais, Vitória – Espírito Santo (região Sudeste), Florianópolis - Santa Catarina (região
Sul), Goiânia – Goiás (região Centro-oeste) e Manaus – Amazonas (região Norte). As
centrais sindicais não ficaram satisfeitas com a redução da Selic, de 13,75% para 12,75%
ao ano, e informaram que a decisão do Copom do Banco Central deveria ter sido mais
ousada. Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE) aponta que a cada um por cento de redução na taxa, os cofres públicos diminuem
quinze milhões de reais da dívida pública.
Trabalhadores desocupam a fábrica da Tyco Dinaço localizada em Vila Jaguara, na Zona
Oeste de São Paulo (região Sudeste) depois de aprovarem em assembléia um acordo
proposto pela direção. O acordo foi feito em uma audiência realizada no Tribunal Regional
do Trabalho e prevê que parte dos metalúrgicos receba R$ 6 mil fixos de indenização. Além
disso, segundo o acordo, aqueles sem estabilidade e com cinco anos de empresa devem
receber R$ 1,6 mil extras e os que tiverem mais de cinco anos de casa, R$ 2 mil ou mais.
Eles terão ainda cinco meses de assistência médica e cesta básica. De acordo informações
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, os trabalhadores com doenças profissionais e
seqüelas de acidente de trabalho receberão o equivalente a nove salários, além de cesta
básica e assistência médica pelo mesmo período. As gestantes receberão os salários de todo
o período de estabilidade e até um ano de assistência médica após o parto. Os pagamentos
serão feitos no dia 30 de janeiro. A fábrica foi ocupada pelos metalúrgicos no dia 19 de
janeiro, depois de receberem telegrama da empresa anunciando o fechamento da unidade e
a demissão dos funcionários. A Tyco tem 160 empregados, dos quais 128 foram demitidos.
Foram mantidos apenas os da área administrativa.
Ribeirinhos debatem em assembléia com representantes dos governos estadual e federal e
dos consórcios responsáveis pelas hidrelétricas, para solucionar os impactos das barragens
no Rio Madeira, em Porto Velho - Rondônia (região Norte). Os ribeirinhos reivindicam o
reassentamento das famílias desalojadas e indenizações justas. Denúncias do Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB) apontam que ribeirinhos estão sendo retirados de suas
casas desde setembro de 2008 sem serem realocados.
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5º feira 22
O Grupo SOMOS, Comunicação, Saúde e Sexualidade comemora a vitória na Justiça da
adoção de um menino de 11 anos, pelo companheiro de seu parceiro, que faleceu, após 11
anos de relacionamento homoafetivo. O caso foi julgado na 2ª Vara da Infância e da
Juventude, da Comarca de Porto Alegre – rio Grande do Sul (região Sul). O Ministério
Público também emite parecer para que fosse alterada a Certidão de Nascimento da criança,
fazendo constar na mesma, o nome dos dois adotantes, vedando a denominação de pai e
mãe; da mesma forma, determina o mesmo procedimento em relação aos nomes dos avós,
sem referência de qual dos adotantes os mesmos são pais. A criança havia sido adotada
anteriormente, há cerca de três anos, apenas por um dos adotantes (que era funcionário
público federal), para que o processo de adoção fosse mais rápido. No entanto, já naquele
momento, a intenção do casal era de fazer uma adoção conjunta. Tal procedimento foi
buscado, em 2008, junto à Assessoria Jurídica gratuita do grupo SOMOS, que,
imediatamente, ingressou com o respectivo processo judicial. No decorrer do mesmo, no
entanto, o primeiro adotante veio a falecer. A Justiça, porém, manteve a tramitação
processual, dando ganho de causa ao 2º adotante.
Organizações de defesa dos direitos humanos, com apoio do Sindipetro-RJ, Centro
Brasileiro de Solidariedade aos Povos (Cebraspo), Instituto dos Defensores dos Direitos
Humanos (IDDH), Rede contra a Violência, Projeto Legal e Movimento Estudantil Popular
Revolucionário (MEPR), fazem manifestação em frente à 2º Vara da Infância e da
Juventude, no cais do porto do Rio de Janeiro – RJ (região Sudeste). O objetivo do ato é
denunciar e cobrar a punição dos assassinos de um jovem morador do Morro do Cantagalo,
Andreu Luis da Silva de Carvalho, de 17 anos, morto por seis agentes do Departamento
Geral de Ações Socioeducativas (Degase). O crime foi praticado nas dependências do
Centro de Triagem, instituição destinada a ressocializar jovens infratores. Em 1º de janeiro
de 2008, Andreu foi torturado. Levou cadeiradas, mesadas, pontapés, apanhou com cabo de
vassoura, teve o rosto coberto por saco plástico e morreu, em conseqüência da sessão de
torturas. Andreu estava detido desde a véspera, acusado de participar de um furto a um
coronel norte-americano, na orla da Praia de Ipanema. Dados do Instituto de Segurança
Pública apontam que, em 2007, foram mortas em ações policiais 1.335 pessoas no estado e,
em 2008, mais de 900. Para as entidades que organizam o ato, os desdobramentos desse
caso evidenciam que, no governo Sérgio Cabral do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), está em curso uma política de extermínio e criminalização da pobreza.
Eles responsabilizam, sobretudo, o secretário de Segurança José Mariano Beltrame.
Cerca de 150 artistas e produtores se reúnem no Teatro Casa Grande, no Leblon, zona sul
do Rio de Janeiro – RJ (região Sudeste), para protestar contra a decisão do estado de leiloar,
no próximo dia 27 de janeiro, os cinco andares acima do teatro à iniciativa privada. De
acordo com o grupo, que marcou audiência com o governador Sérgio Cabral (PMDB) e que
tenta impedir o leilão, os andares teriam sido destinados à criação de um centro cultural por
um decreto legislativo de 1994.
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Sábado 24
Cerca de 500 militantes da Conlutas, Intersindical, Liga Estratégica Revolucionária –
Quarta Internacional (Ler-Qi), PSTU, PSOL, correntes sindicais e lideranças do movimento
promovem ato contra as demissões da GM em São José dos Campos – São Paulo (região
Sudeste). Os manifestantes protestam contra a demissão de 802 funcionários da GM na
última semana. De acordo com o sindicato dos metalúrgicos, "A manifestação faz parte das
ações unificadas para ampliar a luta contra as demissões e tentativas de redução de salários
e direitos em São José dos Campos e região", informou a entidade. O tema do ato é "Nem
demissão, nem redução de salários e direitos. Estabilidade no emprego já". Segundo o
jornal Folha de São Paulo, em 2008, a GM do Brasil bateu novo recorde nacional de vendas
anuais, com o emplacamento de 548.941 veículos, com uma participação de 19,46% no
mercado total brasileiro. Em relação a 2007 --o recorde anterior foi de 498.693 veículos --,
houve uma evolução de 50.248 veículos, com crescimento de 10,1% no volume de vendas.
Outras empresas como Embraer, Eaton, Gerdau e Ambev também estão fazendo cortes, sob
a justificativa da crise, conforme o sindicato.
Mais de 2 mil pessoas participam do ato político-comemorativo dos 25 anos do MST,
realizado em Sarandi - Rio Grande do Sul (região Sul). Governadores, prefeitos, deputados,
intelectuais e dirigentes políticos nacionais e internacionais levaram seu apoio e
reconhecimento à luta do Movimento. O ato encerrou as atividades do 13º Encontro
Nacional do MST, que teve início na noite do dia 20 de Janeiro. Segundo site do MST,
durante o Encontro, os militantes avaliaram a luta pela terra, a situação da Reforma Agrária
e da agricultura no país. O balanço das discussões foi divulgado em um manifesto, em que
o MST reafirma o compromisso com a luta pela Reforma Agrária e pelas mudanças
necessárias ao país. Segundo o site do Movimento, o governador do Paraná, Roberto
Requião (PMDB) declarou no ato que; “O MST não é a doença do Brasil, é a demonstração
da saúde, dos que não se dobram diante da tirania, da opressão e da marginalização. O MST
no Brasil é o movimento palestino em Gaza. Esse movimento extraordinariamente
organizado, que forma militantes em escolas e universidades, é uma graça de Deus para que
a paz seja instaurada no país”. “Vocês estão fazendo aquilo que meu pai sempre buscou e
pelo qual doou 70 anos de sua vida. Ele sempre disse que o povo precisa se organizar. A
história do século XIX é uma história de luta e repressão dos movimentos sociais. No
século XX, foi a mesma coisa, apenas a Coluna Prestes não foi derrotada. O MST está
seguindo esse exemplo, com muito estudo, para poder transformar o Brasil em um país
socialista”, ressaltou Anita Prestes, historiadora e filha dos lutadores comunistas Luiz
Carlos Prestes e Olga Benário. Na noite do dia 23 de Janeiro, o MST concedeu o Prêmio
Luta pela Terra, comemorativo de seus 25 anos. O prêmio, que existe desde o ano 2000,
reconhece entidades, coletivos, personalidades, lutadores e lutadoras sociais com destaque
na defesa da Reforma Agrária, do MST, dos movimentos sociais e dos interesses do povo
brasileiro. A premiação procura valorizar as iniciativas e lutas de outros movimentos
sociais, assim como homenagear aquelas pessoas que dedicaram sua vida em defesa dos
interesses do povo brasileiro. Neste ano, foram concedidos 15 prêmios, em várias
categorias. O advogado Jacques Alfonsin e o promotor Afonso Henrique Miranda foram
homenageados na categoria Amigos da Reforma Agrária. João Zinclar recebeu o prêmio na
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categoria fotografia e o Centro de Teatro do Oprimido foi o homenageado na categoria
teatro.

Domingo 25
O Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento Nacional de População de
Rua – São Paulo (MNPR-SP), o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais
Recicláveis – São Paulo (MNCR-SP), moradores e entidades apoiadoras promovem ato na
praça da Sé no Centro de São Paulo – SP (região Sudeste). Os manifestantes protestam
contra a intenção da prefeitura de demolir os edifícios São Vito e Mercúrio. Cerca de 300
pessoas, segundo CMI, 100 segundo jornal Folha de São Paulo, participam do ato. Aldo
Saúda, do Fórum Centro Vivo, afirma que a área, onde se pretende construir uma praça, é
reservada para moradia popular pelo Plano Diretor. O prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab do Partido Democrata (DEM), evita os manifestantes. Primeiro, saindo pelos
fundos da Catedral da Sé e, depois, saindo mais cedo e sem discursar no ato em
comemoração ao aniversário da cidade no Pátio do Colégio.
Aposentados bloqueiam pista da rodovia Presidente Dutra, em São Paulo – SP (região
Sudeste). Segundo o jornal Folha de São Paulo, os aposentados protestam contra os
reajustes do valor do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os
segurados do INSS também pedem a atenção dos deputados federais para a aprovação de
três projetos de lei de interesse do segmento. Os projetos já foram aprovados no Senado,
restando agora a votação na Câmara. O protesto aconteceu como parte da programação do
Dia Nacional dos Aposentados, celebrado todos os anos no dia 24 de janeiro.

2º feira 26
O MST lança nota em que cobra o julgamento e a punição ao ruralista Alessandro
Meneghel. Meneghel que é presidente da Sociedade Rural do Oeste e está preso desde o
início de janeiro por porte ilegal de arma de fogo. O ruralista responde a inquérito por
formação de quadrilha e lesões corporais no ataque de supostos seguranças ao
acampamento sem-terra na antiga fazenda da Syngenta, em Santa Tereza do Oeste – Paraná
(região Sul), no ano de 2007. A área foi desapropriada pelo governo estadual em 2008 e
será uma escola agroecológica com o nome de Valmir Mota, trabalhador sem-terra,
assassinado no local por milícias de fazendeiros.
Integrantes do MST bloqueiam, durante cerca de quatro horas, a BR-020, que dá acesso a
Brasília – Distrito Federal (região Centro-oeste), entre os municípios de Formosa e
Planaltina. Os sem-terra fizeram o bloqueio para reivindicar a regularização do
Assentamento Oziel Alves II, localizado na Fazenda Larga, em Planaltina. Segundo site da
Agência Brasil, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) vai
suspender a ação de reintegração de posse da Fazenda Larga, na cidade satélite de
Planaltina. A decisão foi comunicada pelo presidente da Terracap, Antônio Gomes, durante
reunião com representantes do MST, do Incra e da PF. Segundo a assessoria de
comunicação da Terracap, a ação de reintegração de posse do imóvel será suspensa. A
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Terracap informou que está cumprindo o calendário estabelecido com a União, que estipula
que a doação da terra ocorra até o dia 8 de março de 2009.Na área de 2,3 mil hectares,
pertencentes ao governo do Distrito Federal, estão acampadas, desde 2001, 168 famílias. O
MST luta pela transferência da área para a União, para que o Incra possa transformá-lo em
assentamento. Eles só deixaram o local com a promessa da reunião no turno da tarde.
De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), entidade responsável pela Campanha
Nacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo, dos 5.244 trabalhadores que foram
resgatados em condições análogas a de escravo em 2008, a partir de 214 denúncias, 2.553
trabalhadores – ou 49% do total – estavam no setor sucroalcooleiro. A pecuária está em
segundo lugar neste ranking, com 1.026 trabalhadores resgatados. Em 2007, o Centro-oeste
já havia assumido essa liderança, com 40,3% dos libertados, seguido pelo Norte, com
34,1%, e pelo Nordeste, com 12,4%. Os estados campeões em números de denúncias
continuam sendo Pará (região Norte), Maranhão (região Nordeste), Mato Grosso (região
Centro-oeste) e Tocantins (região Norte). A diferença apresentada no estudo relativo a 2008
foi que o Pará, há anos primeiro lugar também no número de trabalhadores resgatados,
ficou dessa vez em segundo lugar, com 811 trabalhadores resgatados em 109 casos. Em
primeiro lugar ficou Goiás, com 867 trabalhadores libertados em seis casos. A terceira
posição ficou com Alagoas, com 656 trabalhadores resgatados em 3 casos; e Mato Grosso,
com 578 resgatados em 32 casos. Em nota, a Pastoral informa que desde 2007 a utilização
de mão-de-obra análoga a escravo tem crescido no setor da cana-de-açúcar na mesma
velocidade que aumenta o interesse do governo nessa cultura. Segundo a entidade e isso
tem prejudicado a compra de álcool por países e investidores estrangeiros, que acabam
associando este agrocombustível ao trabalho escravo.

3º feira 27
Trabalhadores de cinco unidades da Gerdau nos estados do Rio Grande do Sul (região Sul),
Pernambuco (região Nordeste) e São Paulo (região Sudeste) se reúnem em São Paulo para
debater formas de evitar as demissões da empresa no setor. A reunião acontece na
Confederação Nacional dos Metalúrgicos, ligada à CUT. Somente no Rio Grande do Sul, a
Gerdau estima demitir cerca de 700 trabalhadores.
Participantes do 9º Fórum Social Mundial, concentrados na Praça do Cais do Porto, em
Belém – Pará (região Norte), realizam a caminhada que marca a abertura oficial do evento.
A caminhada foi marcada por um forte temporal que atingiu parte da cidade de Belém na
tarde. Apesar da chuva, milhares de pessoas saíram da Praça do Cais em direção à Praça do
Operário, numa caminhada de cerca de quatro quilômetros. Participam da caminhada
militantes de várias organizações sociais, sindicalistas, representantes de etnias indígenas,
integrantes do MST, políticos e grupos sociais. A programação oficial do Fórum Social
Mundial começa no dia 28 de janeiro com a realização de diversos painéis de debates na
Universidade Federal do Pará (UFPA) e na Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA). Segundo a PM, 60 mil pessoas participaram da abertura do evento. A extensão da
marcha chegou a mais de 1,5 quilômetro. Movimentos em defesa do meio ambiente, do
direito das mulheres, das populações indígenas e negras, dos trabalhadores seguiram juntos
pelos quatro quilômetros de percurso. Participantes formavam “alas”, cada uma defendendo
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os direitos de segmentos específicos da população. No mesmo espaço estavam, por
exemplo, movimentos contrários à instalação de usinas hidrelétricas na Amazônia e
trabalhadores do setor elétrico que defendiam a Usina do Belomonte, no Xingu.Uma
bandeira da Palestina de três metros foi carregada por toda caminhada. O percurso também
foi animado por tambores que tocavam samba, música afro e outros ritmos populares.Até
um grande boi inflável passou pela caminhada, carregado por manifestante que utilizava
uma máscara do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A alegoria do Greenpeace queria
chamar a atenção para o avanço da pecuária na Amazônia. A ex-senadora Heloísa Helena
também participou da caminhada. A militante do PSOL foi muito assediada, recebeu
abraços e muitos pedidos de fotos. Heloísa Helena não acredita que o Fórum vá apontar
soluções para a crise, mas afirma que será um espaço importante para o debate de
alternativas. Índios de 380 comunidades apresentaram danças típicas de etnias brasileiras e
de outros países da América Latina. Um índio caiapó cantou o Hino Nacional em sua
própria língua. Durante a passagem dos participantes em frente à sede da filiada da TV
Globo no Pará, ovos foram arremessados contra o prédio. Cerca de 1.500 indígenas
segundo jornal O Globo, cerca de 1.200 índios segundo site da Agência Brasil, enfileirados
sobre faixas, fizeram um protesto na abertura do evento. A manifestação ocorreu na UFRA.
Indígenas do Brasil, Peru, da Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guatemala e de outros países
das Américas Latina e Central posicionaram-se para escrever a frase “Salve a Amazônia”.
O protesto foi organizado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (Coiab). Enquanto isso, aproximadamente 25 mil manifestantes, muitos ligados
ao PSTU e Conlutas e também do PCdoB, do PSOL e do PT, marcham nas ruas de Belém
contra a liberação de verbas públicas para bancos, a concentração de renda, os ataques de
Israel a Gaza, o desmatamento, a corrupção e o preconceito. Já um grupo de cerca de dez
pessoas ligadas ao movimento estudantil realizaram um ato em frente ao prédio da Vale,
gritando palavras de ordem contra a mineradora, de acordo com o jornal “Folha de São
Paulo”.
Cerca de 200 índios, de acordo com informações do Jornal o Estado de São Paulo,
contrários à demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima,
ocupam o prédio da Funai, em Boa Vista – Roraima (região Norte). Os indígenas exigem
60 passagens aéreas para Brasília – Distrito Federal (região Nordeste), onde pretendem
apresentar suas reivindicações diretamente ao presidente da Funai, Márcio Meira. Eles
mantêm refém o administrador substituto da fundação, Petrônio Oliveira. A PF cerca o
local e tenta negociar com os índios.
Cerca de 500 pessoas participam de uma manifestação na RJ-106 na altura do município de
São Pedro da Aldeia, na principal via de acesso à Região dos Lagos no Rio de Janeiro
(região Sudeste). Com caixões, moradores de cinco municípios da região bloqueiam um
trecho da pista e chamam atenção para mortandade de peixes na Lagoa de Araruama, que,
segundo associações de pescadores, chegou hoje a 400 toneladas. O protesto marcou o
início de uma audiência pública promovida pelo governo estadual, por meio do Instituto
Estadual do Meio Ambiente (Inea), para apurar as causas do problema. Participam da
reunião os pescadores e representantes da Prolagos, concessionária do sistema de água e
esgoto da região, acusada de jogar esgoto sem tratamento na lagoa. Para o presidente da
Colônia de Pescadores da São Pedro, Haroldo Pinheiro, a mortandade foi causada pela
abertura das comportas da Prolagos, que despejou esgoto na lagoa. No dia 24, os
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pescadores recolheram cerca de 70 toneladas entre sardinhas, carapebas e tainhas e jogaram
dez toneladas na sede da Prolagos. A empresa afirma que não tem culpa no incidente. O
diretor comercial, Pedro Alves, disse que são várias as causas do problema, entre elas, o
excesso de chuvas no mês, que aumentou a quantidade de detritos despejados na lagoa.
Para resolver o problema, a expectativa é que o governo use uma draga para desassorear o
canal de Itajuru, entre o mar e a lagoa, permitindo a renovação do oxigênio no local. O
trabalho deve começar no dia 28 de Janeiro. Os detritos despejados na lagoa fizeram
proliferar grande quantidade de algas, que competem com os peixes por oxigênio.

4º feira 28
Moradores dos bairros Guamá e Terra Firme, no Pará (região Norte) lançam carta de
repúdio ao Fórum Social Mundial (FSM). Eles reclamam da repressão, discriminação,
descaso e exclusão em relação às comunidades vizinhas ao local de realização do evento.
Alegam que o acesso é restrito, pois nos campi universitários só entram credenciados.
Denunciam ainda, o fechamentos de arenas de futebol, bares e restaurantes, a proibição de
festas após as 22:00h e o policiamento ostensivo, além de problemas de infra-estrutura,
como falta de água, transporte público caótico, postos de saúde sem médicos e lixo
acumulado nas ruas.
José Gonçalves Mendonça, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos
– São Paulo (região Sudeste), ligado à Conlutas, é ameaçado de morte após visitar fábrica
da Inox, ocupada por trabalhadores em protesto contra atraso nos salários e por garantias de
direitos. Segundo site do CMI, três homens encapuzados e armados, disseram para
Mendonça deixar a região dentro de 3 dias ou “sumirá” e que ele não deve contar sobre o
fato à diretoria do Sindicato. Mendonça registrou Boletim de Ocorrência, por ameaça, no 3º
Distrito Policial de São José dos Campos. O Sindicato dos Metalúrgicos também vai entrar
com uma representação junto ao Ministério Público do Trabalho, para que seja oficiado ao
Ministério Público Federal o pedido de investigação do caso.
Cerca de 100 estudantes do 5º e 6º ano de medicina da Universidade de Santo Amaro
(Unisa) realizam protesto, no Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, zona sul de São
Paulo – SP (região Sudeste) protestam contra a demissão de 50 dos 150 professores da
instituição, conforme o jornal Folha de São Paulo.
Trabalhadores metalúrgicos de todo o estado do Rio Grande do Sul (região Sul) realizam,
no município de Horizontina - Rio Grande do Sul, um ato público contra as demissões no
setor. A atividade marca o início dos protestos da categoria no estado. Em Horizontina,
ocorreu o maior desemprego em massa de metalúrgicos do estado. A empresa de máquinas
agrícolas John Deere demitiu em três meses, 742 trabalhadores.
Cerca de 200 pessoas participam de um culto ecumênico, com representantes de todos os
países da América do Sul, em homenagem a missionária norte-americna Dorothy Stang no
primeiro dia do FSM na UFPA, em Belém – Pará (região Norte). Stang foi morta em
fevereiro de 2005 por causa de conflitos de terra no município de Anapu, no sudeste do
estado. Com orações e pedidos de justiça social, os participantes do ato ecumênico
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trocaram abraços ao som de músicas latino-americanas. O primeiro dia de debates do FSM
será dedicado aos temas ligados à Pan-Amazônia (Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia,
Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname). O líder ambientalista e sindical
Chico Mendes, assassinado há 20 anos no Acre, foi homenageado Organizado pela
Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, a homenagem a Chico Mendes terminou com o
plantio de cinco mudas de seringueiras no campus da UFPA. O presidente da Fundação
Perseu Abramo, Nilmário Miranda, ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos
Humanos, se referiu ao ambientalista acreano como “a figura mais emblemática” da defesa
da Amazônia. Um ativista indiano, que plantou uma das mudas, comparou a luta de Chico
Mendes à perseguição de ambientalistas na Índia, onde, segundo ele, cinco pessoas foram
mortas por protestar contra a destruição de rios. A homenagem reuniu cerca de 500 pessoas,
entre seringueiros, comunidades extrativistas e muitos militantes do PT na tenda Cuba 50
anos, montada “em parceria” com a Fundação Perseu Abramo. Segundo Miranda, não
houve patrocínio do PT para a delegação de participantes de Cuba.
O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas do Pará (Stieapa), que representa
mil empregados da mineradora Vale, aceita a proposta de licença remunerada, com o
pagamento de metade do salário, oferecida pela empresa. Segundo a Vale, com o Stieapa,
os sindicatos que aceitaram a proposta já somam sete entidades, que representam 17 mil
funcionários.Nos últimos dias, a Vale fez a proposta de oferecer licença remunerada aos
seus funcionários do setor de minério de ferro, com o pagamento de metade dos salários e
mais todos os benefícios, até o dia 31 de maio de 2009. O objetivo, segundo a empresa, é
ganhar tempo para avaliar os efeitos da crise e evitar demissões. A proposta foi feita a seis
sindicatos de Minas Gerais (região Sudeste) e um de Mato Grosso do Sul (região Centrooeste). Apenas dois sindicatos mineiros a rejeitaram. Mas, depois disso, outros dois
sindicatos do Pará (entre eles o Stieapa) se ofereceram, voluntariamente, para aceitar a
proposta da Vale.Segundo site da Agência Brasil, devido a crise financeira, a Vale já
demitiu 1.300 pessoas e deu férias coletivas de um mês para 5.500 funcionários. Outros 220
empregados estão sendo treinados para exercer outras funções dentro da empresa.
Trabalhadores da Valeo Sistemas Automotivos, fabricante de faróis e lanternas localizada
na zona sul da capital paulista – São Paulo (região Sudeste), aprovam a proposta de redução
da jornada de trabalho e de salário, com garantia de emprego. A partir de 1º de fevereiro, a
jornada será reduzida em um dia de trabalho por semana e os salários, em 15%. O acordo
vale por três meses e garante estabilidade no emprego até 45 dias após o final deste prazo.
O acordo negociado é válido para os cerca de 800 trabalhadores da produção e do setor
administrativo.
Dezenas de manifestantes protestam na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo
Tribunal Federal (STF) no Distrito Federal – Brasília (região Centro-oeste), contra a
impunidade dos acusados pela Chacina de Unaí (Minas Gerais), que está completando
cinco anos. Segundo site da Agência Brasil, até o momento, nenhum dos sete acusados do
assassinato de três auditores fiscais e de um motorista foi julgado.Representantes do
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e da Associação dos Auditores
Fiscais do Trabalho de Minas Gerais, além de viúvas e parentes dos auditores assassinados,
vestidos de preto soltaram balões pretos, simbolizando o estado de luto em função
morosidade no julgamento.A chacina ocorreu no dia 28 de janeiro de 2004. Os auditores
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fiscais do trabalho Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson
José da Silva e o motorista Aílton Pereira de Oliveira foram mortos ao vistoriar fazendas na
região rural de Unaí.No mesmo ano, a Justiça Federal em Belo Horizonte decidiu que oito
dos nove acusados iriam a júri popular, à exceção de Antério Mânica, prefeito reeleito de
Unaí, que, por isso, tem direito a julgamento em foro especial. Em 2005, o processo foi
para o 1º Tribunal Regional Federal, em Brasília, e desde então foram desencadeados
diversos recursos judiciais.Os manifestantes reivindicam justiça na resolução do caso. De
acordo com o presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais,
José Augusto de Paula Freitas, os manifestantes querem também que o Estado brasileiro se
posicione em defesa da sociedade e promova o julgamento dos acusados. Segundo ele, o
clamor de justiça esbarra em sucessivas protelações e recursos judiciais.
Cerca 50 famílias sem-terra, de acordo com informações da Agência Chasque de Notícias,
ocupam a Fazenda Araçá, em Marmeleiro – Paraná (região Sul). Elas reivindicam que o
Incra implemente um assentamento no local da fazenda. A área já pertence ao órgão, mas
havia sido repassada a um médico na década de oitenta por meio de uma autorização de
ocupação. O documento foi cancelado pelo próprio Incra mais tarde, por ser ilegítimo, pois
a área teria de ser utilizada por pequenos agricultores, para agricultura familiar. O Incra
afirma que está cancelando as autorizações. Na luta pela implantação de um projeto de
assentamento no local, uma outra parte da fazenda já havia sido ocupada por 100 famílias
do MST em 2006. Elas foram despejadas em junho de 2007, porém, no mês seguinte,
reocuparam a fazenda, permanecendo até hoje no local.

5º feira 29
A fábrica Inox, em São José dos Campos – São Paulo (região Sudeste) proíbe os
funcionários, através da utilização da PM, de entrarem no local. Os funcionários
reivindicam garantia de direitos trabalhistas e pagamento dos salários atrasados. Há meses,
a empresa acumula dívidas com seus funcionários e numa decisão judicial, no dia 22 de
janeiro, o Ministério Público do Trabalho determinou que uma comissão de 7 trabalhadores
assumisse o controle da empresa até que todas as dívidas fossem quitadas.
Cerca de 300 camelôs fazem passeata contra as operações do choque de ordem, no Centro
do Rio de Janeiro – RJ (região Sudeste). Segundo jornal O Globo, o ato foi organizado pelo
Movimento Unido dos Camelôs (Muca), entidade vinculada à CUT que afirma representar
3.700 ambulantes. O Muca atua para reivindicar recadastramento e demarcação de pontos
de atuação em áreas como Praça Quinze, Central do Brasil, Lapa e Rodoviária Novo Rio.
Os manifestantes, além de criticar o prefeito da cidade Eduardo Paes (PMDB), acusam
fiscais da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) de truculência. O prefeito declarou
que o protesto é organizado por empresários atacadistas que trabalham com produtos
clandestinos para o comércio ambulante.
Cerca de 250 famílias fazem protesto contra mandado de reintegração de posse de terreno,
pertencente à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), situado na
Rua Terra Brasileira, na Zona Leste de São Paulo – SP (região Sudeste). De acordo com a
PM, após negociação, cerca de 300 pessoas foram pacificamente retirados.
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Metalúrgicos das fábricas de autopeças MWM Motores e Sabó, ambas na zona sul de São
Paulo - SP (região Sudeste), aprovam propostas de redução de jornada de trabalho e de
salário, para evitar a demissão de 700 trabalhadores. Na MWM, a redução da jornada é de
20% e a dos salários, de 17,5%. O acordo, válido a partir do dia 1º de fevereiro, é de 90
dias e garante estabilidade por até 135 dias. Para os funcionários da Sabó, a jornada será
reduzida em um dia da semana e os salários, em 12%, respeitando o piso de R$ 920 da
categoria. O acordo é válido por até 90 dias, a partir de 2 de fevereiro, e garante
estabilidade de seis meses segundo Jornal Folha de São Paulo e de quatro meses e meio
segundo a Agência Brasil.
Manifestantes realizam passeata contra as demissões causadas pela crise internacional. A
manifestação teve início na UEPA onde ocorre o 9º Fórum Social Mundial. Os
manifestantes seguiram pela Avenida Almirante Barroso até a Praça do Operário onde
ocorreu o encerramento da marcha de abertura do Fórum. Participam do ato, militantes do
PSTU, Conlutas, Intersindical, P-SOL e outros participantes do Fórum O ato tem por
objetivo protestar contra as demissões e pede que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
decrete uma medida provisória para garantir a estabilidade dos empregos. De acordo com
André Freire, da direção nacional do PSTU, só em dezembro, foram mais de 1 milhão de
demissões". A manifestação ocorreu pouco antes do início do encontro entre os presidentes
Fernado Lugo (Paraguai), Evo Morales (Bolívia), Hugo Chávez (Venezuela) e Rafael
Corrêa (Equador). O protesto pede que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decrete uma
medida provisória para garantir a estabilidade dos empregos. Na atividade organizada pela
Via Campesina, os representantes dos países latino-americanos expressaram durante quase
quatro horas seus anseios em construir um modelo de desenvolvimento alternativo ao
neoliberalismo. O primeiro presidente a discursar foi Rafael Correa, que enfatizou a
necessidade de integração dos países da América Latina para o enfrentamento da crise
econômica. "É muito interessante que todas essas propostas sobre um novo sistema estejam
sendo discutidas no Fórum, porque o atual modelo capitalista, perverso, baseado na cobiça,
está em crise. E o Fórum abre esse espaço em busca dessa solução", disse Correa.Em
seguida, foi a vez do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, fazer suas considerações
sobre a crise econômica atual e os reflexos do sistema na sociedade. Para ele, a solução
passa pela integração dos povos de economia emergente, nesse caso, os países da América
Latina. "É preciso unir forças", disse.Para o presidente da Bolívia, Evo Morales, a presença
dos quatro países neste encontro já representou a união de forças "Os quatro presidentes
presentes aqui é graças à luta de vocês. Luta essa contra o neoliberalismo e que está nos
movimentos sociais", afirmou. Encerrando os discursos, o presidente da Venezuela, Hugo
Chávez, pediu que o novo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, devolva a Base
de Guantánamo a Cuba. O presidente venezuelano avaliou como positiva a decisão de
Obama de fechar a prisão, mas disse que espera que o novo governo tenha "mais respeito
ao povo da Venezuela, mais respeito à soberania venezuelana. Ele disse ainda que o expresidente dos EUA George W. Bush deveria ser julgado em tribunais internacionais por
genocídio.Para Chávez, a potência da América Latina é o povo unido. "Aqui está a utopia
de um novo mundo. Um mundo que está virando realidade”, disse. João Pedro Stedile,
integrante da coordenação nacional do MST e da Via Campesina, também esteve presente
representando os movimentos sociais ali reunidos. Stedile esclareceu o motivo de o
presidente Lula não compor a mesa, fato que gerou algumas indagações sobre a atividade:
"O presidente Lula não participou porque essa atividade é consequência de uma série de
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encontros e reuniões de movimentos sociais, a partir da campanha continental contra a Área
de Livre Comércio das Américas (Alça). Por isso, participaram apenas entidades,
organizações e autoridades que estão envolvidos nesse processo", explicou.
Cerca de 200 pessoas, entre advogados, empresários e trabalhadores, realizam um protesto
em frente à sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) no Rio de Janeiro – RJ (região
Sudeste). Os manifestantes cobraram medidas emergenciais para solucionar principalmente
problemas no sistema de informática do TRT. De acordo com o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), Wadih Damous, a atual rede de
computadores do tribunal não tem capacidade técnica para receber o sistema implantado, o
que acaba dificultando a acesso aos serviços, atrasando a marcação de audiências e o
pagamento ao trabalhador de quantias determinadas pela Justiça.
O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba no estado do Paraná (região Sul) entra
com uma ação no Ministério Público estadual contra a empresa Bosch. De acordo com o
presidente do sindicato, Sérgio Butka, a empresa vem fazendo pressão para que os
trabalhadores aceitem a proposta de redução de salário e de jornada de trabalho. Desde o
ano passado, o sindicato e a empresa negociam um acordo trabalhista. De acordo com
Butka, em média, um trabalhador da Bosch ganha entre R$ 1.200 e 1.500, caso o salário
fosse reduzido como é proposto pela empresa, o valor ficaria em R$ 800. Em nota oficial, a
Bosch nega as acusações e confirma que vem mantendo contatos com os trabalhadores
seguindo o “princípio da transparência”. “A empresa considera que a redução da jornada de
trabalho com redução de salário, prevista em lei, é a solução necessária para adequar o grau
de ocupação de pessoal à demanda atual”, informa o comunicado de imprensa. O
comunicado diz ainda que a multinacional alemã se mantém aberta ao diálogo com o
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba.

6º feira 30
Moradores de Taguatinga e do centro do Plano Piloto, em Brasília – Distrito Federal
(região Centro-oeste) fazem mobilização contra o aumento das passagens. O aumento foi
anunciado pelo secretário de transportes Alberto Fraga e pelos donos das empresas de
ônibus e microônibus. Os manifestantes distribuíram cerca de 30 mil panfletos com as
denúncias que incluem a precariedade do sistema de transporte público do Distrito Federal,
salários baixos para os funcionários das empresas de transporte, pouca manutenção, ônibus
velhos que continuam circulando, e outros. No fim da tarde teve início uma mobilização
com aproximadamente 40 pessoas por toda a Rodoviária do Plano Piloto.
Funcionários da fabricante de autopeças Samot aprovam acordo de redução da jornada de
trabalho (20%) e de salário (15%) com a promessa da empresa de não efetuar nenhuma
demissão por 180 dias, em São Paulo (região Sudeste), conforme reportagem do jornal “O
Globo”. Este é o quarto acordo do tipo aprovado na semana por trabalhadores de empresas
da base do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, ligado à Força Sindical.
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Manifestantes ligados ao Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBT) fazem passeata contra a homofobia e a candidatura de José Sarney
(PMDB-AP) à presidência do Senado no FSM, em Belém – Pará (região Norte)..
Metalúrgicos da região da Serra se mobilizam no município de Caxias do Sul - Paraná
(região Sul). O ato ocorre em defesa do emprego e dos salários. Os trabalhadores realizam
assembléias em frente às empresas Voges e Mundial. Depois, os metalúrgicos seguem para
as rodovias BR-116 e RS-122 e param o trânsito por duas horas. Na semana passada,
trabalhadores do Grupo Randon aceitaram o acordo da empresa que reduz a jornada de
trabalho semanal e o salário. No entanto o sindicato da categoria afirma que a proposta não
é a ideal e critica a redução do salário.

Sábado 31
Integrantes da organização paraense Vegetarianos em Ação (VEM) e de entidades como a
Ativismo Vegetariano (Ativeg) protestam contra a matança de animais durante as
atividades do FSM, em Belém – Pará (região Norte). Eles simulam a caça e a morte de
humanos nas mesmas condições em que os animais são abatidos. Enquanto isso, ainda no
mesmo dia, manifestantes fazem uma marcha pela legalização da maconha, de acordo com
os jornais O Globo e Folha de São Paulo.
O presidente Lula aproveita a reunião com o Conselho Internacional do Fórum Social
Mundial para dar uma resposta ao MST e à Via Campesina, que o excluíram de um
encontro para o qual convidaram outros quatro presidentes latinos, em Belém – Pará (região
Norte). De acordo com o jornal O Globo, o presidente anunciou os novos números da
Reforma Agrária, que mostram que 519.111 famílias foram assentadas no país entre 2003 e
2008, representando “59% de toda a história do país nesse nosso período de governo”.
Moradores da periferia de Belém – Pará (região Norte) protestam contra a 9º edição do
FSM. Eles reclamaram que o ingresso de R$ 30 excluiu a comunidade do bairro Terra
Firme. O bairro fica próximo ao campus da UFRA, um dos locais onde o FSM está sendo
realizado. Há dois dias, contou o líder comunitário Francisco Batista, moradores da lugar
foram impedidos de entrar na universidade para ver um show porque não tinham dinheiro
para pagar o ingresso. Francisco Batista aproveitou a realização do tribunal popular que
pediu a descriminalização da pobreza e a legalização da maconha para convocar uma
caminhada até o bairro, durante a qual houve um protesto contra a falta de acesso dos
moradores do local ao megaevento. Antes de aderir ao protesto em solidariedade aos
moradores do bairro Terra Firme, os defensores da descriminalização da pobreza
condenaram, no tribunal popular, o Estado, a mídia e a sociedade como um todo porque,
segundo eles, apóiam a criminalização dos pobres.
Um grupo de 30 índios do Vale do Javari, no Amazonas (região Norte), ocupa uma das
tendas de debate do FSM para protestar contra a morte de indígenas por hepatite nas tribos
da região e denunciar a falta de solução por parte da Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
e do Ministério da Saúde (Funasa). O grupo interrompeu um debate da Fundação Perseu
Abramo, na tenda Cuba 50 anos, e subiu ao palco para denunciar o surto da doença, que,
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segundo as lideranças, atinge seis etnias desde a década de 80. “Queremos chamar a
atenção porque estamos morrendo e se ninguém tomar providências esses povos serão
extintos em 20 ou 30 anos”, afirmou o líder Jorge Marubo. De acordo com Marubo, a
hepatite já matou mais de cem índios do Vale do Javari e o número de mortes pode ser
ainda maior porque a hepatite facilita o contágio por outras doenças, como a malária. Cerca
de quatro mil índios vivem no Vale do Javari em mais de 50 comunidades. As 6 etnias
(Matis, Kurubo, Maiuruna, Marubo, Kurina, Kanamari) que vivem no Vale do Javari,
divisa entre Brasil, Colômbia e Peru, entregaram uma Moção de Apoio ao Parlamento
Europeu que está representado no Fórum por Vitorio Agnoletti. O representante do
Parlamento Europeu aponta dois caminhos a serem percorridos imediatamente: trazer uma
delegação européia para falar com o governo brasileiro e promover um encontro entre
representantes da União Européia, América Latina e Brasil para resolver essa e outras
situações dos povos das fronteiras. Outra necessidade que as crianças e jovens enfrentam é
a falta de estrutura para freqüentarem a escola. Precisam de uma casa na cidade, ajuda para
se alimentar e material escolar.
A Assembléia das Assembléias, última atividade do FSM em Belém – Pará (região Norte)
encerra o encontro. Apesar da lama que cobria todo o chão e da chuva, algumas centenas de
pessoas se reuniram em frente ao palco principal da UFRA para ouvir as deliberações das
22 assembléias realizadas pela manhã. Os diferentes movimentos sociais representados no
megaevento apresentaram uma síntese dos principais assuntos discutidos e parte deles se
comprometeu em transformar as reivindicações em mobilização. As mulheres, por
exemplo, pediram a segurança do emprego durante a crise e a legalização do aborto.
Também não faltaram pedidos pela retirada das tropas israelenses do território Palestino. Já
a plenária sobre crise mundial pediu que a Organização das Nações Unidas (ONU) seja a
mediadora nas negociações da crise econômica.

Glossário de Siglas
Conlutas
CTB
CUT
FSM
Funai
Incra
MPF
MST
ONG
PCB
PCdoB
PF
PM
PMDB
PSDB
PSOL

Coordenação Nacional de Lutas
Central dos Trabalhadores do Brasil
Central Única dos Trabalhadores
Forum Social Mundial
Fundação Nacional do Índio
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Ministério Público Federal
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
Organização Não Governamental
Partido Comunista Brasileiro
Partido Comunista do Brasil
Polícia Federal
Polícia Militar
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Partido da Social Democracia Brasileira
Partido Socialismo e Liberdade
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PSTU
PT
Sindipetro
STF
UFPA
UFRA
UGT

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Partido dos Trabalhadores
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no estado
do Rio de Janeiro
Supremo Tribunal Federal
Universidade Federal do Pará
Universidade Federal Rural da Amazônia
União Geral de Trabalhadores
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