
8 • SEXTA-FEIRA, 2/5/86 swnrMí^ 

A mensagenv-do^pifisiéelíte 
José S arney aos trabalhadores 
foi de fôrma clara um docu
mento de quem tem a consci
ência tranqüila, de quem tra
balhou em prol dos que cons
tituem o alicerce de nossa 
sociedade. Falando sobre os 
avanços realizados no dominio 
politico ou aqueles obtidos no 
dominio econômico, o presi
dente mostrou sempre a satis
fação daqueles que têm uma 
mensagem positiva a trans
mitir. 

Num discurso em certos mo
mentos poéticos, o presiden» 
te enumerou, em linhas gerais, 
os avanços obtidos na Noya 
República, em seu Governo. O 
tom foi sempre o de uma pes
soa satisfeita com seu tra
balho, de um lider feliz por 
poder enunciar o bom exercicio 
de seu trabalho. 

No campo politico, o 
presidente ressaltou com razão 
o clima de liberdade que reina 
na organização dos traba
lhadores. O contraste entre o 
que existiu ontem e o que reina 
hoje é profundo. Praticamente 
terminou o período em que a 
ação dos trabalhadores era 
coibida como um atentado à 
democracia. Como em todas as 
democracias impera o reco
nhecimento do direito dos 
grupos específicos de levan
tarem e defenderem seus in
teresses, O reconhecimento de 
diversidade de interesses e a 
criação de regras para que 
sejam conciliados é um traço 
essencial das democracias. 
Hoje, ele permite no Brasil que, 
interesses divergentes se en
contrem e sejam buscados ter
mos de entendimento entre as 
partes. • 

Entretanto, politicamente 
não foi só a liberdade que foi 
conquistada pela Nova Re
pública. Os trabalhadores 
foram reconhecidos como parte 
integrante da nação e são 
chamados a participar de for
ma cada vez mais intensa nas 
decisões que lhes concernem. O 
presidente mesmo salientou a 
importância da inclusão de 
representantes dos traba
lhadores no Conselho Mo
netário Nacional, local onde 
são tomadas decisões da maior 
importância para a vida 
econômica do Pais. Entretan
to, não foi só neste órgão que a 
representação dos trabalha
dores, foi reconhecida. Hoje 
eles estão presentes em diver
sos órgãos como a Sudam, a 
Sudene, Procon e IBGE. É 
uma mudança radical em 
relação ao papel dos traba
lhadores em nossa vida social. 

Politicamente, os traba
lhadores foram reconhecidos 
como força legitima de nossa 
sociedade, receberam a liber
dade de, se organizar sem tutela 
e foram chamados a participar 
das decisões mais importantes 
do Estado. 

Entretanto, não foi só no 

campo politico que mudanças 
favoráveis aos trabalhadores 
ocorreram. O presidente 
apresentou inúmeros domínios 
onde alterações benéficas 
ocorreram no campo econômico 
e assistencial. As medidas 
mudaram muita coisa na vida 
cotidiana dos que trabalham. 

A simples constatação de 
que a expansão econômica per
mitiu a criação de milhão e 
meio de novos empregos altera 
profundamente o quadro de 
vida dos trabalhadores. Es
távamos vivendo uma situação 
de estagnação e até mesmo de 
retração do mercado da força 
de trabalho. Cidadãos e fa
mílias eram feridos pelo de
semprego e tornava-se difícil a 
inserção dos jovens na po
pulação economicamente ativa. 
O desemprego é a maior chaga 
de uma sociedade. Condena 
cidadãos á marginalidade e os 
leva a uma condição de hu
milhação mesmo em seus lares. 
A expansão tende a eliminar 
este fenômeno indesejável, 
aumenta a chance de todos en
contrarem meios dignos de se 
sustentar e aos seus. 

O presidente pode ir além. 
Afirmou que em seu Governo 
houve um crescimento real dos 
salários. As perdas anteriores 
começaram a ser recuperadas, 
o nível de vida dos traba
lhadores melhorou depois de 
penosos anos. 

No plano assistencial, a 
ação do Estado aumentou. As 
famílias carentes passaram a 
receber ajuda maior em ali
mentos e a assistência médica 
se tornou mais eficiente. 

Foi entretanto com a Refor
ma Econômica que os tra
balhadores mais se benefi
ciaram. Instrumento de re
cuperação de nossa economia, 
a Reforma alterou as condições 
de existência de toda a so
ciedade. A estabilização dos 
preços, permitiu que os tra
balhadores não sofressem des
gastes de seus ganhos já em 
dois meses. Mais do que isto, 
houve uma deflação que be
neficiou diretamente aos as
salariados. 

A Nova República pode 
através do mandatário máximo 
se orgulhar do caminho que 
seguiu para as conquistas po
líticas, econômicas e sociais. 
Ê evidente que, uma sociedade 
tão complexa como a nossa e 
que passou por um período de 
desordem econômica profunda, 
ainda tem muitos e profundos 
problemas a resolver. En
tretanto, o presidente conquis
tou uma arma preciosa para 
levar adiante sua obra de 
reformas e progresso: a adesão 
e a solidariedade de seu povo. 
Uma coisa que o presidente 
não disse, mas que visivelmen
te o : contestava era justamen
te esta: ele não comanda 
apenas um aparelho de Estado 
mas sim todo o povo que 
governa. 
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