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AUMENTO NO CONTRACHEQUE

Reajuste: demora preocupa
Se até quinta-feira, 8 de maio, o governo não encaminhar ao Congresso medi-

da provisória ou projeto de lei oficializando os reajustes nas tabelas salariais e
acordos firmados em 2007, a Fasubra irá recomendar às suas bases que convo-
quem assembléias para discutir indicativo de paralisação. A Federação e outras
entidades que representam o funcionalismo protocolaram documento cobrando
providências. PÁGINA 4

CUT ocupa a Lapa
Luta pela redução da jornada de trabalho e show atraem milhares aos Arcos no 1º de Maio
A chuva fina e intermitente que caiu sobre o Rio na

tarde de quinta-feira, 1º de maio, não esfriou a festa
organizada pela CUT-RJ para marcar o Dia Internacional
dos Trabalhadores. Cerca de 10 mil pessoas foram atraídas
para os Arcos da Lapa, numa manifestação que misturou
política, música e teatro. A bandeira principal da mani-
festação foi a defesa da redução da jornada de trabalho de
44 para 40 horas semanais. Discursos de lideranças políti-
cas e sindicais se alternaram com um show com participa-
ção de artistas populares, como Dudu Nobre. A Conlutas e
a Intersindical realizaram ato na Cinelândia. PÁGINA 3

Eleições no
SINTUFRJ

Veja quem pode se candidatar, vo-
tar, data de inscrição e todo o calendá-
rio eleitoral do pleito de junho.

PÁGINA 2

Comunicados aos
sindicalizados: FGTS

A Diretoria Executiva do SIN-
TUFRJ comunica aos sindicaliza-
dos que ainda possuem pendências
na ação do FGTS que marcará nova
assembléia em breve para definir-
mos as propostas de encaminha-
mento. Entretanto, gostaríamos de
ressaltar que convocamos uma as-
sembléia em  7 de abril  e não obti-
vemos o quórum necessário para a
sua instalação. Orientamos que para
que a diretoria possa tomar provi-
dências mais contundentes sobre a
questão é necessária a aprovação da
categoria. Por esta razão é muito
importante que atenda-se ao cha-
mado do Sindicato quando o assun-
to entrar na pauta. O FÔLEGO DA CENTRAL. A manifestação da CUT-RJ reeditou as grandes mobilizações da Central no curso de sua

história. A luta pela redução da jornada de trabalho é nacional. Dudu Nobre e teatro popular animaram o ato
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Dia do Trabalhador na UFRJ

PÁGINA 2

Cícero Rabello


