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O saldo da irreflexão 
O' presidente da Federação das 

Indústrias de São Paulo, Mário 
Ámato, contestou que sua entidade 
estivesse orientando os industriais a 
descumprirem os dispositivos traba
lhistas da nova Constituição. 

Transcrevo um jornal de S. Paulo 
e outro do Rio, Folha e "Jornal do 
Brasil", cujos serviços noticiosos 
não têm qualquer conexão e que não 
podem ser acusados de falta de zelo 
no que respeita às notícias sobre a 

' Fiesp. Disse o primeiro, anteontem, 
> a meio do texto sob o título "Fiesp 
) discute troca da URP pela OTN e 
pede cautela sobre ^Carta": "O 
diretor da Fiesp, Carlos Eduardo 
Uchôa Fagundes, disse ontem à 
noite que a Federação está orien
tando as empresas associadas a não 
aplicarem novos direitos trabalhis
tas previstos pela Constituição en
quanto não ficar pronto um docu
mento que a entidade está prepa
rando sobre o assunto. Segundo 
Fagundes, em reunião ontem pela 
manhã do Conselho Superior de 
Relações do Trabalho da entidade 
(Consurt), concluiu-se que 'as coisas 
estão colocadas de forma muito 
confusa no texto da Constituição' e 
que deve se esperar uma orientação 
'mais correta e mais criteriosa' da 
Fiesp." 

Sob a manchete interna "Fiesp 
manda desobedecer Constituição , 
informava o JB, também de anteon
tem: "A Fiesp está recomendando 
às empresas que não adotem ne
nhum dos direitos trabalhistas do 
novo texto constitucional, antes que 
possa concluir os estudos sobre o 
assunto. (...) No caso da licença-ma-
ternidade e paternidade, os novos 
direitos não podem ser cumpridos, 
segundo explicação do diretor da 
Federação, empresário Roberto Del
ia Manna, porque não há recursos 
ainda disponíveis na Previdência. Os 
30% de remuneração a mais nas 
férias não pode ser cumprida (sic) 
porque não há nenhuma certeza na 
interpretação desse item. (...) Delia 

Manna informou que as empresas 
que já estão aplicando as novas 
regras têm toda a liberdade de 
fazê-lo: 'Se quiserem errar por} 
conta própria, não temos nada i 
contra'. Sobre a licença-màternida-
de, Delia Manna aconselha às em
presas a conceder os 84 dias" (...) 
"até que se chegue a uma interpre
tação definitiva"". (Nota: a nova 
Constituição fixa a licença-materni-
dade em 120 dias). 

A pretendida contestação do pre
sidente da Fiesp não modifica o 
sentido do que jornalistas recoltfe-
ram de dois dirigentes da entidade. 
Mas, sendo a palavra mais autoriza- , 
da da Fiesp e afirmando que a 
posição da entidade é pelo cumpri
mento imediato da nova Constitui- . 
ção, salvo nos dispositivos que 
verdadeiramente dependem de lei 
regulamentadora ou ordinária, o 
esclarecimento de Mário Amato é 
tranquilizador: interrompe um rasti
lho que levava a um foco de 
explosivos. 

O episódio terá, por certo, pelo 
menos um elemento positivo no seu 
saldo. Os dirigentes empresariais, 
como outrora os generais e os 
coronéis, têm sido muito pouco 
dados a refletir antes de falar, 
tantas vezes, para milhões de pesso
as. Talvez não seja apenas culpa 
deles: no Brasil, as leis e as regras 
sociais apUcam-se ao som do refrão 
\pra baixo todo santo ajuda, pra 
ifima a coisa toda muda". 

Ê própria da sensação de poder, 
de qualquer poder, a perda da noção 
dos seus limites. Para respeitá-los, é 
preciso auto-exigir-se muito e sem
pre, o que requer certas qualidades 
não muito encontráveis. Se nem as 
circunstâncias exigem, então, os 
impulsos abolem a reflexão. 

Como saldo do episódio, pode-se 
contar, agora, com maior quantida
de de declarações pensadas, sobre 
temas que tocam tão fundo os 
pequenos e únicos interesses da. 
gigantesca massa dos que vivem do 
trabalho. 


