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Inovando para progredir ÊÊÊMangels 
Empresa 700% Brasile 

DISCURSO 

um mínimo mais justo 
por Helena Oaltro 

de Brasília 

"Ê chocante a diferença 
que existe, no Brasil, entre 
salário minimo e salário 
máximo. Essa longa dis
tância deve ser urgente
mente aproximada." As 
afirmações foram feitas 
pelo presidente José Sar
ney, na sexta-feira, às seis 
horas, durante o programa 
"Conversa ao pé do rádio", 
transmitido para, uma ca
deia voluntária de 1.900 
emissoras de rádio do 
País. 

PARTIDO 

O tema abordado pelo 
presidente foi o novo salá
rio mínimo, de Cr$ 600 mil, 
que entrou em vigor na 
sexta-feira. "Nossa políti
ca é fazer com que o traba
lhador recupere as perdas 
que sofreu durante os anos 
de arrocho salarial. Espe
ro, até o fim do meu man
dato, deixar o salário míni
mo em um nível justo e hu
mano; o trabalho tem de 
ter uma remuneração ade
quada", disse Sarney. 

A tranqüilidade social, 
acrescentou, só será conse
guida no Brasil quando 

houver remuneração digna 
aos assalariados. Depois de 
afirmar que há uma dife
rença grande entre as ren
das mais altas e as mais 
baixas, o presidente obser
vou que não é apenas um 
decreto que modificará es
sa situação: "O problema 
está ligado a todo um pro
cesso econômico que dese
jamos corrigir". 

"Se o governo fizesse de
magogia criando um salá
rio muito alto, irreal, as 
empresas não poderiam 
pagá-lo. Haveria dispen
sas, criando desemprego. 
A inflação dispararia, inva
lidando o aumento. Assim, 

temos de ser justos sem 
sermos irresponsáveis", 
justificou o presidente. 

Sarney mencionou que,, 
quando assumiu a Presi
dência, o salário minimo 
estava em Cr$ 166 mil: 
"Sempre se corrigiu o salá
rio minimo abaixo da infla
ção, agora agi diferente. 
Não só dobrei o valor do sa
lário mínimo em maio, co
mo determinei seu aumen
to em níveis acima da infla
ção. Há 24 anos, não era da
do Um aumento real do sa
lário mínimo igual ao que 
foi concedido, de 12% aci
ma da inflação". 

"O trabalhador que rece

be salário mínimo tem seus 
direitos assegurados. Ele 
não tem sindicato forte e 
não precisou fazer greve. O 
governo correspondeu às 
necessidades desses traba
lhadores, que são maioria 
esmagadora dos assalaria
dos brasileiros. Cumpriu 
seu dever, sem receber 
pressão. Estamos mudan
do a velha fórmula de com
bater a inflação com acha
tam ento de salário e com
petir no mercado baseado 
com mão-de-obra barata. O 
caminho novo é o trabalho 
bem remunerado e a pro
dutividade", afirmou. No 
final do discurso, Sarney 

repetiu a frase que vem 
usando com freqüência: 
"O Brasil vai dar certo". 

O pronunciamento do 
presidente em cadeia na
cional de rádio e televisão 
será realizado na terça-
feira, e não na segunda-
feira, como fora anunciado 
pelo Palácio do Planalto. O 
secretário de imprensa, 
Fernando César Mesquita, 
disse na sexta-feira que o 
presidente resolveu adiar 
seu pronuncia mento devido 
à agenda sobrecarregada. 
O pronunciamento vai ao 
ar às 21 horas e os temas 
são economia, crescimen
to, emprego e inflação. 


