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O Comando de Mobilização Per
manente do DF. dando continuidade à 
manifestação contra o Cruzado II, 
realizada em 2 7 de novembro e à greve 
do dia 12 de dezembro, está organi
zando um ato público para o dia Io 

pródimo, entre as 14 e 16 horas na 
rampa do Congresso Nacional. 

A intenção do Comando, que reúne 
entidades de classe, associação de 
moradores e partidos políticos, é 
caracterizar a instalação da Consti
tuinte como um dia de luta. "O gover
no e os representantes do Congresso 
Nacional estão tentando transformar o 
dia I o de fevereiro em dia de festa. 
Para nós é um dia de lutas e não de 
festas", declara Chico Vigilante, 
presidente da CUT regional e integran
te do comando. 

Reivindicações 
Outro aspecto frisando pelo sin

dicalista é a importância de fazerpres-
são sobre os parlamentares para que a 
nova Constituinte tenha um perfil 
progressista "apesar de não termos 
conseguido uma Assembleia Nacional 
Constituinte livre e soberana, como 
movimento popular aspirava, vamos 
reafirmar aos integrantes do Congres
so Constituinte que, não estamos dis
postos a dar trégua em nenhum 
momento". 

As reivindicações básicas dos sin
dicatos e da CUT são: liberdade e 
autonomia sindical; salário minimo 
real; revogação das leis de exceção liei 
de Greve, de Imprensa e de Segurança 
Nacional); democratização dos meios 
de comunicação; estabilidade de em
prego; ensino público e gratuito em 
todos os níveis. 

O Comando vê, também, como im
portante a eleição direta para gover
nador e formação de uma Assembleia 
Legislativa do Distrito Federal, bem 
como de Câmara de Vereadores nas 
cidades-satélites, além da eleição 
direta de seus administradores. 

Dão destaque, ainda, à definição do 
atual mandato presidencial, reivin
dicando que hajam eleições diretas iá 

em 88 para presidente da República. 
Documento 

Um documento contendo essas 
reivindicações foi elaborado ontem, 
pelo Comando, e deverá ser apresen
tado hoje. às 19h30. à Plenária, na 
sede do Sindicato dos Professores. 

Este documento, após aprovação 
pelas entidades, deverá ser entregue 
aos parlamentares no ato público. A 
população será convocada para o 
evento através da distribuição pela 
cidade de 100 mil volantes. Oficial
mente foram convidados Ulysses 
Guimarães. Leonel Brizola. Lula, 
Giocondo Dias. João Amazonas. Her-
man Baeta. D. Luciano Mendes e in>-
tegrantes da bancada de Brasília, mas 
as presenças ainda não foram confir
madas . -, 
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