
Frente vai 
discutir decreto 

salarial
Filme como “Eles Não Usam 

Black Tie”, de Hirzman, audiovi
sual sobre o “Dia Nacional de 
Luta” e um forró, marcarão a 
“Jornada Contra o Decreto 2012 e 
Contra o Desemprego”, promo
vida pela Frente Intersindical de 
Brasília, a realizar-se a partir de 
hoje ate o dia 11 de junho, no Sin
dicato dos Bancários, edifício Ar
naldo Villares, no Setor Comercial 
Sul, sempre a partir das 19:00 ho
ras, exceto sábado, dia 11, que co
meçará com uma hora de antece
dência.

Com o objetivo de conscienti
zar os trabalhadores para os pro
blemas relacionados com as altera
ções introduzidas pelo Governo 
Federal, no.sistema de reajustes de 
salários, a Frente Intersindical de 
Brasília promoverá, a partir de 
hoje, a “Jornada Contra o Decre
to-Lei 2012 e Contra o Desem
prego”, que contará de uma série 
de debates tais como “Condições 
de Trabalho, Trabalhadores e Sin
dicatos no Distrito Federal”, apre
sentado a partir das 19:00 horas, 
no dia da abertura do encontro.

A apresentação do audiovi
sual sobre o “Dia Nacional de 
Luta”, pelos bancários, será tema 
para abertura do segundo dia do 
encontro, seguido, no mesmo dia, 
de um debate sobre a “Organiza
ção e Luta dos Trabalhadores do 
Distrito Federal Contra o Desem
prego, o Arrocho Salarial e por 
Melhores Condições de Vida”, 
pelo presidente do Sindicato dos 
Empregados em Empresas de As
seio e Conservação, José Machado, 
pela presidente da Federação de 
Servidores Públicos, Ana Maria

Leão, e pelo presidente do Sindi
cato dos Comerciários, José Neves, 
coordenado por Augusto Silveira 
de Carvalho, presidente do Sindi
cato dos Bancários.

O senador Álvaro Dias, do 
PMDB, deputado Eduardo Su
plicy, do PT e o professor Lauro 
Catnpos, da UnB, serão os pales
trantes do dia 8, quando debaterão 
sobre “A Crise Econômica e as Al
ternativas Políticas para Enfren
tá-la”, coordenado pelo econo
mista Francisco Machado. Na 
quinta-feira será a vez de discutir 
as “Formas de Organização e de 
Luta da Classe Trabalhadora 
Frente à Crise Atual”, que contará 
com a presença dos deputados Au
rélio Peres, do PMDB, Luiz Dulci, 
do PT e Sebastião Ataíde, do PDT. 
Neste dia Armando Rollemberg, 
da comjssão Nacional Pró-CUT, 
será o coordenador.

O filme “Eles Não Usam 
Black Tie” será a única apresenta
ção do penúltimo dia do encontro. 
Ali estará coordenando a projeção 
e os debates o professor Wlaatmir 
Carvalho, da Universidade de 
Brasília. Sábado, porém, a progra
mação começará mais cedo. Às 
18:00 horas havará uma sessão 
plenária da Frente Intersindical, 
quando serão concluídos os traba
lhos da semana. A Frente pretende 
fazei uma avaliação da Jornada e 
encaminhamento das manifes
tações contra a aprovação 
do Decreto-Lei 2012. Às 23:00 ho
ras, todos os participantes estarão 
convidados a comparecer ao 
“Forró 2012”, que será realizado 
no Sesc, na avenida W/3 Sul, 
Quadra 505.


