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55 casos de anistia serão
julgados em Volta Redonda

A “30ª Caravana da Anistia”,
do Ministério da Justiça, que vai
acontecer na próxima quinta-fei-
ra (19), representa o reconheci-
mento da luta pela garantia da
redemocratização do Brasil e pe-
los direitos humanos.

Se trata de uma reparação das
injustiças cometidas pelo Estado.
Perseguição, tortura, morte e os-
tracismo dos militantes políticos
no período da ditadura militar. Por
isso e muito mais, que este mo-
mento representa um marco fun-
damental para o exercício da ci-
dadania e da justiça social.

Esta Caravana tem como obje-

tivo principal homenagear a Ju-
ventude Operária Católica (JOC)
que foi uma organização nacio-
nal da igreja, que, embora per-
seguida, lutou bravamente e mui-
to contribuiu para as conquistas
dos direitos democráticos do país.

E, por isso, a Comissão de
Anistia, juntamente com o Sin-
dicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, OAB/VR, Sindicato
da Construção Civil, Prefeitura
Municipal e Câmara Municipal de
Volta Redonda, realizará esta ho-
menagem na cidade de Volta Re-
donda. Serão homenageados
também aos bispos Dom Waldyr

Calheiros e Dom Adriano Hipóli-
to, considerados os defensores
dos direitos humanos e dos pre-
sos políticos no Estado do Rio de
Janeiro.

A sessão iniciará a partir das
9h, na Câmara dos Vereadores,
com a presença do Bispo Eméri-
to Dom Waldyr Calheiros, do pre-
feito Antônio Francisco Neto
(PMDB),  da presidente da Câ-
mara, Neuza Jordão (PV), depu-
tada federal Cida Diogo (PT) e
Renato Soares, presidente do Sin-
ciato Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense. Além de outras autorida-
des presentes.

A Redução da Jornada de Tra-
balho sem Redução de Salários
foi a principal bandeira da VI
Marcha da Classe Trabalhadora.
O movimento, que reuniu em
torno de 40 mil trabalhadores,
foi organizado pelas centrais sin-
dicais (CTB, CUT, Força Sindical,
Nova Central, UGT e CGTB) e
aconteceu no último dia 11 de
novembro, no Distrito Federal.

A bandeira de luta levanta-
da pelos trabalhadores foi em
defesa da PEC (Proposta de
Emenda Constitucional) 231/
95, dos senadores Inácio Ar-
ruda (PCdoB-CE) e Paulo Paim
(PT-RS), que reduz a jornada
de trabalho de 44 para 40
horas semanais. A proposta
está em tramitação na Câma-
ra dos Deputados. A perspec-

Unidade em defesa
dos interesses dos

trabalhadores
tiva dos sindicalistas é de que
vá à votação em plenário ain-
da em 2009.

A marcha em Brasília de-
monstrou a crescente unidade
do movimento sindical em de-
fesa dos direitos e interesses
da classe trabalhadora e refor-
ça a necessidade de realizar a
nova Conclat (Conferência Na-
cional da Classe Trabalhadora).


