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Segundo Fórum Social Mundial 
 

Nesta terça-feira (11) aconteceu o lançamento nacional do 2º FORUM SOCIAL 
MUNDIAL, na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, capital Gaúcha. 

O deputado estadual Vanderlei Siraque, representado por seu gabinete, 
compareceu ao evento, que teve a participação do prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro; 
o Chefe da Casa Civil do Governo Estadual do Rio Grande do Sul; o Prêmio Nobel da Paz 
de 1980, o argentino Adolfo Perez Esquivel e o médico italiano Vitório Agnoletto, 
coordenador da liga Italiana de luta contra a AIDS e um dos organizadores do Fórum 
Social de Genova. 

O evento além da divulgação do Fórum Social Mundial, que acontecerá de 31 de 
janeiro a 05 de fevereiro de 2001, em Porto Alegre, teve como objetivo discutir soluções 
para os países de terceiro mundo, como a fome, o desemprego, enfim as questões sociais.  

A primeira edição do Fórum que ocorreu em janeiro de 2000, considerou necessário 
e legítimo estabelecer uma carta que oriente a continuidade dessa iniciativa.  

Mais informações e inscrições para o Fórum Social Mundial de 2002 podem ser 
adquiridas no site  www.forumsocialmundial.org.br 

 
Nota Oficial do Partido dos Trabalhadores sobre os 

atentados nos Estados Unidos 
 
Os trágicos acontecimentos do dia de hoje nos Estados Unidos constituem-se em crime 
hediondo que merece o repúdio de toda a humanidade. 
O Partido dos Trabalhadores condena os atentados e manifesta sua solidariedade ao povo 
norte-americano, em especial às vítimas e seus familiares. 
Cabe à comunidade internacional realizar uma vigorosa investigação que apure as 
responsabilidades e puna os culpados. Nesse sentido, se faz necessária uma profunda 
reflexão sobre a violência que invade o mundo de hoje, na perspectiva de que se resgatem 
os valores de cooperação, tolerância, negociação e paz nas relações internacionais. 
O Partido dos Trabalhadores, diante da convocação do Conselho de Defesa Nacional, 
mantém a expectativa sobre as reações do governo brasileiro, desejando que sejam 
buscadas cada vez mais as possibilidades de paz e saída política para os conflitos 
mundiais. 
Por fim, o Partido dos Trabalhadores reafirma que, ao longo de sua história, tem declarado 
apoio a todas as negociações de paz como única via legítima de resolução de conflitos 
internacionais.  
 
São Paulo, 11 de setembro de 2001. 
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no 
subject (assunto) ou entre em contato conosco.  

 


