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Sarney anuncia leis que 
beneficiam trabalhador 
Duas propostas a serem 

envidas ao Congresso Na
cional, que beneficiam os 
trabalhadores, foram anun
ciadas ontem às seis horas da 
manhã através de uma rede 
nacional de emissoras de 
rádio pelo presidente Jbsé 
Sarney. Uma regula com 
mais justiça, diz ele. os des
contos nos salários dos em
pregados que faltam ao 
trabalho e a outra pede a 
abertura de mais 105 juntas 
de conciliação e julgamento 
da justiça do trabalho. Segue 
o texto integral de seu dis
curso: 

"Bom Dia. 
Acjui lhes fala o presiden

te Jb se Sarney. 
Enviarei hoje ao Con

gresso uma mensagem do 
maior interesse dos tra
balhadores. 

Trata-se de uma nova lei 
sobre o descanso semanal 
remunerado. Vamos mudar 
uma regra injusta. 

Hoje. basta o atraso de 
um dia para que o traba
lhador perca totalmente esse 
benefício. 

Minha proposta é a 
seguinte: 

Quem faltar ao trabalho 
não vai perder totalmente o 
descanso semanal remu
nerado . 

Perderá apenas a parte 
relativa aos dias em que fal
tar. 

Isso quer dizer que. se 
faltar um dia. o trabalhador 
deixará de receber somente 
uma sexta parte do descanso 
semana! remunerado. 

Outra noticia. 
Pedi ao Congresso a 

abertura de 105 novas juntas 
de conciliação e julgamento, 
da Justiça do Trabalho, que 
serão agora instaladas nos 
municípios onde os tra
balhadores residem. 

Em muitos lugares os 
direitos do trabalhador são 
violados e. não tendo Juntas 
de Conciliação, ele não tem 
onde reclamar. Em outros 
lugares, é tão grande o 
numero de processos que 
reclamação trabalhista custa 
tanto a ser julgada.' que de 
nada adianta fazê-lá. 

Por isso estamos criando 
as novas juntas de conci
liação e julgamento. 

A justiça, para ser boa. 
tem que. ser rápida e pró
xima. 

As medidas agora anun
ciadas podem parecer 
medidas pequenas, mas são 
muito importantes para a 
vida de todo assalariado. 

Repouso remunerado. 
justiça rápida: dois bene
fícios para você. trabalhador 
brasileiro. • 

Muito obrigado." 

Sarney falou mais uma vez através da rede de emissoras de rádio 

Presidente vai 
ao Maranhão 

O presidente José Sarney deverá 
viajar no dia 15 para o Maranhão, onde 
votará em São Luís nas eleições pela sua 
prefeitura. A informação foi dada. on
tem, pelo porta-voz da Presidência da 
República. Fernando César Mesquita, 
acrescentando que. inicialmente, o 

• chefe do Executivo pensou em justificar 
a sua ausência perante a Justiça Elei
toral, mas acabou convencido da neces
sidade de comparecer às urnas. 

O chefe do executivo pretendia 
ausentar-se da eleição da prefeitura de 
São Luis. disputada também pelo séu 
amigo e deputado Jaime Santana, do 
Partido da Frente Liberal, para evitar a 
exploração política de sua presença do 
dia das eleições. Contudo, assessores 
mais próximos argumentaram em favor 
da viagem ao Maranhão e o presidenta 
José Sarney acabou cedendo. 

Em São Luis. já estão os três filhos do 
presidente, o deputado Sarney Filho. 
Fernando e Roseana. todos engajados 
abertamente na campanha do deputado 
Jaime Santana. 

Trabalhistas aprovam medidas 
O anúncio de uma nova lei sobre o 

descanso semanal remunerado 
propondo que o trabalhador que faltar 
ao trabalho não perca totalmente esse 
descanso, e a abertura de 105 novas 
Juntas de Conciliação de Julgamento, 
da Justiça do Trabalho, feito ontem 
pela manhã pelo presidente José Sar
ney, no programa "Conversa ao Pé do 
Rádio", transmitido pela EBN em 
cadeia nacional facultativa de rádio, 
foi muito bem recebido pelas fede
rações trabalhistas de todo o Pais. 

Para os presidentes das Fede
rações dos Empregados no Comércio e 
dos Trabalhadores no Mobiliário e na 
Construção Civil de Santa Catarina. 
Francisco Alamo e Amauri Isaias 
Lúcio, respectivamente a mensagem 
enviada pelo presidente Sarney ao 
Congresso Nacional propondo as duas 
medidas, corrige uma "injustiça há 
muitos anos sofrida pelos empre
gados". O superintendente da As
sociação Gaúcha de Rádio e Televisão 
— Agert. Frei Borghetti, ressaltou a 
criação das 105 Juntas de Conciliação,, 

acrescentando que a medida evitará 
que trabalhadores de determinadas 
localidades sejam obrigados a per
correr longas distâncias, quando tiver 
problemas com a Justiça do Trabalho. 
Maria Eunice. diretora do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Canoas lembran
do que a conversa do presidente José 
Sarney fora ouvida por vários de seus 
colegas, adiantou que "a entidade da 
qual faz parte, "acompanha com in
teresse as medidas governamentais 
cuidando de analisa -Ias com cuidado". 

A Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de São Paulo 
— Fetaesp. através de seu diretor, 
José Bento de Santi, disse que "é 
bem-vinda e veio na hora certa" a 
proposta.do presidente José Sarney 
anunciada ontem no programa "Con
versa ao Pé do Rádio". 

Para o advogado Pedro Luis 
Veloso Ebert. chefe do Departamento 
Jurídico da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria —. 

CNTI. a criação de mais 105 Juntas 
de Conciliação e Julgamento da Jus
tiça do Trabalho vai agilizar as pen
dências nas áreas trabalhistas, 
promovendo a "justiça social". Ebert 
disse que atualmente os trabalhadores 
são prejudicados por decisões fre
qüentemente adiadas e pela lentidão 
da Justiça do Trabalho, quanto a nova 
lei sobre o descanso semanal remu
nerado, ele explicou que havia muitos 
equívocos e fraudes no momento de se 
pagar ao trabalhador esse direito, e 
que a medida anunciada ontem pelo 
presidente da República representa 
um avanço muito, grande para os 
operários. A opinião do advogado da 
CNTI é compartilhada pelos presi
dentes do Sindicato dos Empregados 
do Comércio de Belo Horizonte, Wag
ner Meire, e do Sindicato dos Me
talúrgicos de Belo Horizonte e Con
tagem. Paulo César Funghi, Segundo 
Funghi. o trabalhador além de ganhar 
mal, não tinha nem o direito de faltar 
um dia. que era descontado em sua 
folha de pagamento três dias. 


