
PARA DEPUTADO, JUSTIÇA COMEÇA NO SALÁRIO 
fc 

'Sociedade mais cruel, só na Africa' BRASÍLIA — "Não existe no mundo de ho
je, salvo em alguns países emergentes da 
Africa, sociedade que seja tão cruel com os 
trabalhadores". Desta forma, o Deputado 
Ulysses Guimarães reclamou ontem, em seu 
discurso aos constituintes, a necessidade de 
salários justos, considerando que "a justiça 
para os que trabalham deve começar pelo 
salário". 

— Liberdade dos cidadãos e justiça nas 
relações económicas entre patrões e empre
gados são condições indispensáveis ao forta
lecimento das nações em seu convívio no 
mundo. Enganam-se os Governos que aspi
ram ao respeito internacional, se lhes falta o 
respeito de seu povo — afirmou. 

-| ÁREA SOCIAL — Para Ulysses, a as
sistência médica e educacional do Estado não 
pode ser vista "como o velho espírito do pa
ternalismo, como se o Estado fosse instituição 
apenas dos ricos e exercesse a caridade em 
favor dos pobres". Segundo ele, "a assistên
cia do Estado é um serviço que ele presta aos 
cidadãos e estes, que dela necessitam, não 
devem suplicá-la, mas sim exigi-la". 

— Não é preciso lembrar a dolorosa situa
ção das crianças abandonadas. É este um 
tema do qual só podemos falar com a cabeça 
baixa, os olhos no chão — observou. 

2 DÍVIDA EXTERNA — Não só a injustiça 
interna dá origem a desafios, mas "também a 
espoliação externa, com a insânia dos cen
tros financeiros internacionais e os impostos 
que devemos recolher ao Império, mediante a 
unilateral elevação das taxas de juros e a 
remessa ininterrupta de rendimentos". 

— Trata-se de brutal mais-valia internacio
nal, que nos é expropriada na transferência 
líquida de capitais. Não entendem os Insensa
tos que somos, no Terceiro Mundo, também 

senzalas dos países mais poderosos e que só 
seremos realmente livres do saque quando 
distribuirmos a renda pelo menos com equi
dade. 

3 POSSE DA TERRA — "O privilé
gio começa na posse da terra, no inicio re ' 
partida pelos favores reais entre as oligar
quias imigradas, que se acostumaram ao 
trabalho escravo e dele não querem abrir 
mão". E citou Afonso Arlnos: "As senzalas do 
século passado estão hoje nas favelas". 

— A terra não pode ser mera reserva de 
valor para os que especulam com o seu pre
ço, porque só nela os homens encontram á 
vida. Não podemos pensar em distribui-la 
apenas. É nossa obrigação fazê-la produtiva. 
Sempre que o direito de propriedade se opu
ser ao interesse nacional, que prevaleça o 
interesse da Nação — pregou. 

4 FEDERAÇÃO — A autonomia federati
va como a base da unidade nacional, recla
mando uma "justa apropriação tributária", é 
para Ulysses Guimarães uma questão a ser 
enfrentada pela Constituinte com coragem.-, 

— A Federação, golpeada pelo Estado No
vo, foi praticamente destruída nos recentes 
anos de arbítrio. Cumpre-nos restaurá-la em 
toda a sua plenitude, tornando realidade um 
ideal que nasceu com a própria independên
cia. »vf. 

5 ECONOMIA — "Se o Governo deve in
tervir no processo económico, que a sua 
atuação busque a paz social", disse Ulysses, 
acrescentando que "onde se ausenta a cons
ciência ética, deve impor-se o poder arbitral 
do Estado". Para Ulysses, "não se pode pen
sar no liberalismo clássico, que deixa às li
vres forças do mercado o papel regulador de 
preços e salários em uma época de economia 
internacionalizada e cartéis poderosos". 


