
íl André Gustavo 
h fú ineditismo do 
1P primeiro de Maio 
£ ' O presidente José Sarney vive hoje 
. uma experiência inédita para governantes 

^ brasileiros. Ele, que fará um curto discur
so à Nação lembrando os ganhos sociais e 

, salariais dos trabalhadores, hoje à noite, 
5è e s t a desfrutando da tranqüilidade suficien-
Ss te para permanecer em seu sítio, nas 
IQJ proximidades de Brasília, estudando 
H£ documentos e discursos que deverá 

manuear durante a sua viagem a Por
tugal. 

O ineditismo reside no fato de que hoje 
é primeiro de maio, data consagrada aos 
trabalhadores. Os primeiros de maio sem
pre estiveram associados a movimentos 
grevistas de largas proporções e ao anún
cio do novo salário mínimo. Hoje, pri
meiro de maio, não há uma coisa, nem 
outra. Nem greves de largas proporções, 
nem anúncio do salário mínimo. Ê o caso 
de perguntar: mudou o Brasil ou mudou 
o movimento sindical? 

Os dois parecem ter mudado e hoje um 
idos idealizadores do plano cruzado, o 
economista Edmar Bacha, presidente do 

: IBGE, luta com dificuldade com seu pes
soal. Há greves, reivindicações e postu-
lações por todo o País, mas o primeiro de 
maio está passando incólume a esse in
crível teste. O dia do trabalho é come
morado nesta data em todo o ocidente, 
menos nos Estados Unidos — país 
que comemora o dia do trabalho na 

; primeira segunda-feira de setembro. Mas, 
lá os feriados são relativos, uma vez que 

] indústria e • comércio funcionam normal-
j mente. Seria presunçoso comparar um 
\ pais ao outro, mas é interessante notar 
que também o Brasil conseguiu organizar 
um feriado para ser vivido na totalidade 
de suas possibilidades. 

í~ Essa é a novidade e o ineditismo de 
; que o presidente Sarney está desfrutando. 
] Esse primeiro de maio tranqüilo vai lhe 
| permitir relembrar, hoje, na sua fala à 
1 Nação, que o salário mínimo foi dobrado, 
; no ano passado, e que agora os traba-
i lhadores têm asento no majestático e 
! poderoso Conselho Monetário Nacional. 
i Ontem, ele assinou atos criando o següro-
I desemprego e ativando a reforma agrária 
S em diversos pontos do País. Resta hoje, 
| apenas, lembrar que a contenção da in
flação beneficiou a todos, inclusive, 
aqueles que tiveram perda salarial — o 
que, ninguém duvide, ocorreu em diversas 
categorias profissionais. 

Mas esse primeiro de maio tranqüilo é 
i o retrato do Brasil atual. Não é razoável 
utilizar essa constatação para elaborar 
projeções políticas. Ninguém sabe como 
será o próximo primeiro de maio, porque 
neste País qualquer previsão para além de 
uns poucos dias ameaça ser tragada por 
uma torrente de fatos novos. Apenas é 
importante constatar que em 1986 o 
Brasil vive um feriado de primeiro de 
maio na sua plenitude. Ou seja, é um dia 
de lazer para quem puder exercê-lo. ^ 

Despedida 


