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sâ14fio=deseffip¥ega. 
O presidente José Sarney discutirá hoje; 

a regulamentação do salário-desempregoi 
em reunião com os ministros da área econô-; 
mica, presentes ainda os titulares das Pas-j 
tas do Trabalho, Almir Pazzianotto, e da| 
Previdência, Rafael de Almeida Magalhães 

Dois pontos deverão balizar a reunião: a 
revogação do artigo 12 da Lei 4.924, que ins
tituiu o Fundo de Auxílio ao Desempregado 
(FAD), e a extensão do salário-desemprego 
aos trabalhadores demitidos após o pacote 
econômico, principalmente os bancários, eu 
jas dispensas já chegam a casa dos 20 mil, 
segundo cálculos da Central Geral de Traba 
lhadores (CGT). 

O Ministério do Trabalho quer manter 
em funcionamento o auxílio financeiro ao 
desempregado, mesmo com a criação do se-
guro-desemprego pelo Plano de Estabiliza 
ção Econômica do governo. Ele serviria para 
socorrer bóias-frias e outros trabalhadores 
atingidos por calamidades, como enchentes 
secas, e incêndios. A informação foi presta
da ontem pela secretaria de Emprego e Salá
rio do Ministério do Trabalho, Dorothea 
Werneck. 

Segundo ela, o ministro Almir Pazzia 
notto já enviou projeto de lei ao Gabinete 
Civil da Presidência da República propondo 
a revogação do artigo 12 da Lei 4.923/65, que 
criou o Fundo de Auxílio ao Desempregado 
O artigo 12 estabelece que o auxílio financei
ro seria automaticamente extinto quando o 
governo federal criasse o seguro-desem 
prego. 

O FAD foi criado para atender os casos 
de demissões coletivas — pelo menos 50 em 
pregados num prazo de 60 dias — e falências 
de empresas. Nesse último caso, a coexistên
cia dos dois benefícios vai beneficiar os em
pregados demitidos e que não estejam habi 
litados ao seguro, em caso de pouco tempo 
de contribuição previdenciár ia , por 
exemplo. 

Sobrevivendo do dinheiro arrecadado 
com as contribuições sindicais, o FAD tem 
uma verba prevista para este ano de Cz$ 13,5 
milhões, informou a secretária. Já o seguro 
deverá beneficiar até o fim do ano cerca de 
um milhão e 400 mil desempregados, ao cus
to de Cz$ 3,7 bilhões. 

Dorothea Werneck não soube responder 
o que acontecerá se o Congresso não aprovar 
o projeto enviado ao Gabinete Civil por Paz
zianotto antes da regulamentação do segu
ro, o que deverá ocorrer até 11 de maio. Com 
a regulamentação o auxílio será automatica
mente extinto e não se sabe que instrumen
tos jurídicos poderiam fazer reviver o benefí
cio. O valor do auxílio é de até 80% do salá
rio mínimo por um período máximo de seis 
meses. 


