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>arnep classifica gréve^ 
doTúncionalismo de 
''crime contra o povo" 

por Miriam Lombardo 
de Brasília 

0 presidente José Sarney 
classificou de crime contra 
o povo a greve que os fun
cionários públicos federais 
vêm realizando há doze 
dias. Para o presidente da 
República, o movimento 
está sendo uma espécie de 
instrumento utilizado por 
grupos políticos interessa
dos na formação de sindi
catos no setor de funciona
lismo público, que esta
riam estimulando reivindi
cações desta natureza para 
sair na frente nesse tipo de 
liderança política. 

"Isso realmente é um 
crime, vamos .assim dizer, 
contra o próprio povo, por
que uma repartição públi
ca não é uma empresa, ela 
não tem finalidade do lu
cro, ela não tem patrão. 
Uma repartição pública é 
paga pelo povo para pres
tar serviços. Se se mantém 
esse tipo de paralisação o 
povo não tem os serviços e 
em segundo lugar ainda 
tem que pagar pelos servi
ços que ele não tem, por 
que quem paga é o povo", 
comentou o presidente em 
entrevista exclusiva conce
dida ontem à Radiobrás. 

O presidente da Associa
ção Nacional dos Previden-
ciários, António Carlos 
Gonçalves, criticou a lenti
dão do governo em resolver 
a questão salarial do fun

cionalismo e a circular bai
xada segunda-feira pelo 
presidente Sarney, deter
minando que os ministros 
iniciem punições contra os, 
grevistas. "O presidente 
está rasgando o juramento 
que fez na promulgação da 
nova carta constitucional", 
observou o sindicalista. 

Independente das amea
ças de punição, os grevis
tas realizaram ontem uma 
grande manifestação dé 
protesto em frente ao Con
gresso Nacional. Segundo 
cálculos do comando, parti
ciparam da manifestação 
10 mil pessoas. Já a Polícia 
Militar calcula em 5 mil o 
número de participantes. 
Nos dezessete ministérios 
em greve, o movimento 
também manteve o mesmo 
índice de adesão dos dias 
anteriores. 

Na reunião de negocia
ção realizada à tarde no 
Ministério da Administra
ção, não foi obtido nenhum 
avanço que possibilitasse o 
encerramento do movi
mento, já que os represen- , 
tantes do governo não apre
sentaram nenhuma propos
ta salarial aos sindicalis
tas. Segundo Leônidas Ma
cedo, secretário-geral ad
junto da Sedap, a proposta 
não foi apresentada por 
que a área económica ain
da não ultimou os estudos 
em torno das propostas ela
boradas pela Sedap. 


