
 

Rua Marcílio Dias, 1537 – Centro – Novo Hamburgo – RS – CEP: 93410-190 – (51) 3065-3057 

Caras companheiras integrantes da 2ª Missão Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, 
Caro Khaled Mahassen, Coordenador Logístico da Missão e ativista do Comitê pelo Estado da 
Palestina Já, 
Caro Prof. Lejeune, Coordenador da Missão e do Comitê pelo Estado da Palestina Já, 
 
Em nome da FEPAL – Federação Árabe Palestina do Brasil, agradeço a todos vocês pela brilhante, 
dignificante e ativa participação nessa memorável missão de solidariedade. 
 
Sim, foi uma missão memorável e de sucesso por cada gesto de solidariedade, cada bandeira brasileira e 
palestina empunhadas, cada reunião, cada emoção que nos chegava através dos seus e-mails, das redes 
sociais, das reportagens do Portal Vermelho e da Federação dos Comerciários. 
 
Fizeram o papel do militante da resistência que vai pra rua, que protesta, que estende a mão a um povo que 
luta por sua liberdade e autodeterminação. E souberam interpretar e agir como políticos e diplomatas do 
Brasil na Palestina, foram os embaixadores do povo brasileiro que apoia o povo palestino e sua causa. 
 
O Comitê pelo Estado da Palestina Já, desde o seu lançamento em setembro de 2011, deflagrando a 
campanha pela admissão do Estado da Palestina como membro da ONU, realizou duas Missões de 
Solidariedade e representa essa unidade das forças sindicais, politicas e sociais amplas da sociedade 
brasileira. O salto de qualidade dessa segunda missão em relação à primeira foi extraordinário em numero, 
gênero e representatividade. De norte a sul do Brasil, tivemos 20 integrantes, estreando com uma 
participação parlamentar da Bahia. O sucesso dessa Segunda Missão, fortalece o Comitê e alavanca, desde 
já, o planejamento da terceira missão e de atividades relativas à causa palestina que tem como objetivos 
maiores a autodeterminação do povo palestino – estabelecimento do Estado da Palestina livre, soberano e 
independente e Jerusalém capital – e o direito dos refugiados palestinos ao retorno a seus lares e 
propriedades, conforme a resolução 194 da ONU. 
 
Um dos pilares que sustentam a luta de libertação nacional do povo palestino é a solidariedade internacional. 
O ato solidário merece todo o nosso respeito e consideração. Agradecemos aos companheiros (as) 
integrantes da 2ª Missão Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino pela atitude solidária de cada um 
de vocês: Antônio Carlos Barreto de Souza – Diretor do Cebrapaz- Centro Brasileiro de Solidariedade aos 
Povos e Luta pela Paz; Antônio Marsicano de Miranda (Toninho) – Diretor do Sindicato dos Comerciários 
do ABC e da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, representando a Força Sindical; 
Antônio Moisés Dantas Sobrinho – Diretor do Sinpojud/BA- Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia; Denirce Rodrigues – Diretora do Sindicato dos Professores do Estado do PR – APP-
Sindicato e representante do Comitê Árabe Brasileiro de Solidariedade/PR; Elias Nunes Dourado – 
Presidente do Instituto Mauá da Bahia; Geraldo Eugênio Alves Galindo – Membro do Comitê Municipal do 
Partido Comunista do Brasil – PCdoB de Salvador; Jean Fabrício Falcão – Deputado estadual do PCdoB do 
Estado da Bahia; João Batista da Silveira – Diretor do Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar 
do Estado de Minas Gerais e membro da executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino – CONTEE; Jorge Roberto Saade – Jornalista e escritor de Sergipe; José 
Álvaro Fonseca Gomes – Diretor do Sindicato dos Bancários de Salvador e Deputado Estadual do PCdoB do 
Estado da Bahia; Leandro José Taques – Fotógrafo profissional; Lejeune Mirhan Xavier de Carvalho – 
Coordenador da 2ª Missão de Solidariedade e do Comitê pelo Estado da Palestina Já. Sociólogo, professor, 
escritor e arabista. Representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB; 
Marcelino Orozimbo da Rocha – Presidente da Federação Interestadual dos Metalúrgicos – Fitmetal-MG; 
Maria José dos Santos – Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – 
Sinpojud/BA; Nair de Farias Miranda – representando a Força Sindical; Paulo Victor Fanaia Teixeira – 
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Membro do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino de Mato Grosso; Rafael Martins de Oliveira – 
Representante da Federação Árabe Palestina do Brasil – FEPAL/PR; Robertone Mercês Nascimento – 
Diretor do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – Sinpojud/BA; Ruth Coelho 
Monteiro – Secretária Nacional de Direitos Humanos da Força Sindical. 
 
Como foi emocionante receber as reportagens da companheira Moara, foram fundamentais para registrar a 
agenda da Missão e os encontros com as mais variadas entidades da sociedade civil palestina , seus 
partidos, seus sindicatos, os prisioneiros, os refugiados, a resistência popular em Bil’in e Nabi Saleh, a 
sagrada e sofrida Jerusalém, o Muro do Apartheid, a ocupação em Hebron, as autoridades da ANP e OLP, 
etc. Os relatos da jornalista do Portal Vermelho, companheira Moara Crivelente, tornaram-se documentos 
oficiais dessa Missão. 
 
As fotos de Leandro Taques e Rafael Oliveira foram instantâneos da alma palestina, uma obra prima que 
repercutiu nas redes e tiveram um compartilhamento extraordinário. A cada foto que recebíamos sentíamos a 
emoção da presença de cada um de vocês na Palestina. 
 
A foto no Mausoléu do líder Yasser Arafat, onde as bandeiras do Brasil e da Palestina foram erguidas 
juntamente com bandeiras das centrais sindicais, marcou a unidade das forças politicas e sindicais solidárias 
ao povo palestino e a amizade que une Brasil e Palestina.  
 
Não menos importante e de vital importância para o sucesso da Missão, foi o apoio logístico da Missão para 
transporte, hospedagem e o conforto imprescindível para os bravos guerreiros da solidariedade! O 
companheiro Khaled Mahassen prestou um serviço de qualidade, refletindo, acima de tudo, a sua militância 
solidária com os integrantes da Missão e com a causa palestina. 
 
Ao companheiro Lejeune Mirhan, Coordenador da Missão, transmitimos os nossos mais profundos 
sentimentos de agradecimento, tanto pela condução do planejamento, como pela execução do projeto dessa 
histórica missão de solidariedade. Depois de mais de trinta anos de convivência e militância, Lejeune, o 
camarada de tantas batalhas, não nos surpreendeu dessa vez, fez o que sempre faz, oferecer a sua mente e 
coração para apoiar e ajudar a luta de libertação nacional do povo palestino.  
 
Viva os integrantes da 2ª Missão Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino! 
Viva a solidariedade internacional! 
Viva a amizade Brasil – Palestina! 
 
Saudações fraternas, 
 
Elayyan Aladdin 
Presidente da FEPAL 
 
 
Emir Mourad 
Secretário Geral da FEPAL 


