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JORNAL DO BRASIL 

Dia do Trabalho em Minas 
\ 

foi de críticas a^Sarw 
Belo Horizonte — O governador Newton 

Cardoso e o presidente José Sarney superaram 
ontem, em críticas recebidas, o FMI, as multi
nacionais e até mesmo as reclamações contra 
os baixos salários, nosdiscursos das lideranças 
sindicais mineiras durante a principal concen
tração realizada nesta capital para comemorar 
o Dia do Trabalho, que, pela primeira vez, foi 
feita conjuntamente pela CUT e CGT. 

—• Esse governador é um cínico, corrupto 
e terrorista. Enquanto oferece apenas um 
abono de 20% para o funcionalismo, emprega 
um irmão como secretário particular (Iran 
Cardoso), ganhando Cz$ 70 mil por mês, e o 
outro (Perouse da Silva Cardoso), diretor da 
Cemig (Companhia Energética de Minas Ge
rais), ganhando Cz$ 90 mil — disse em entre
vista p vice-presidente do Sindicato dos Médi
cos de Belo Horizonte, Marílio Malacuth 
Mendonça, da CGT, — sindical ligada ao PC 
do B —, que momentos antes, em seu discur
so, chamou o governador de .Minas de "cor
rupto", "fora da lei", "safado", "cínico", 
"bandoleiro", "mau caráter", "terrorista", 
"demagogo" e "assaltante". 

O presidente do Sindicato dos Gráficos, 
Robério Paulino, da CUT, entidade liderada 
pelo PT, preferiu atacar o presidente da Repú
blica. "Abaixo José Sarney, principal respon
sável pela miséria dos trabalhadores", procla
mou o dirigente, propondo, ainda, que todos 
os sindicatos de trabalhadores do país elabo
rassem um "plano de emergência", que seria 
colocado em prática se dentro de um determi
nado prazo Sarney não resolveros problemas 
econômicos do país. 

A concentração do Dia do Trabalho esteve 
pobre.não só de público, mas também, de 
faixas, em relação às realizadas em outros 
anos. A Convergência Socialista, ligada ao PT, 
marcou maior presença e suas faixas mostra
vam slogans antigos — "pelo não pagamento 

da dívida aos banqueiros imperialistas", "Fora 
o FMI" — além do "Fora Sarney" em letras^ 
maiores. O tom vermelho das faixas da Con
vergência e das bandeiras do PCB e do PC d$,^ 
B, predominou na concentração dos trabalha»*» 
dores, onde predominaram, também, as catev». 
gorias de maior faixa salarial. "»"*' 

Os partidos presentes eram os chamados^ 
da esquerda — PCB, PC do B, PSB, PDT e P £ 
—, mas somente o PT marcou presença, com; 
deputados estaduais e vereador. O único cons»^ 
tituinte presente, Célio de Castro, do PMDB, 
mas que foi eleito com o forte apoio do PC dtr-
B, esteve na concentração por "iniciativa indev 
pedente". Todos os representantes de partidos" 
políticos que discursaram pediram eleições., 
diretas já para presidente da República, que.., 
não teve nenhuma faixa nesse sentido. 

Anônimo na praça da Estação Rodoviária, 
só chamando a atenção quando falava, por. 
causa do sotaque, o diretor de Organização,^ 
Sindical da Federação Italiana dos Metalúrgi
cos, Salvatore Biono, disse que veio ao Brasil 
a convite da CUT e fez críticas à CGT, por ser 
"contraditória na defesa dos interesses dos*"-
trabalhadores" e "porque está muito obedien-" 
te ao Governo". 

Salvatore Biono fez críticas à Fiat SPA, de•* 
Turim, por ter demitido em 1980, 23 mil " 
trabalhadores, afetando a organização sindical 
italiana, e acusou, também, sua subsidiária no 
Brasil, a Fiat Automóveis, de Betim (MG), de 
ter o mesmo comportamento da matriz, "per™., 
seguindo os sindicalistas". O dirigente sindical 
italiano, por último, disse que na Fiat SPAo>-> 
salário médio de um metalúrgico da linha d e " 
produção, numa jornada de 37 horas sema
nais,, é de 1 milhão 100 mil a 1 milhão 200 mií 
liras mensais, enquanto, na mesma função, na 
Fiat Automóveis, é de 200 mil a 250 mil liras,,... 
ou seja, quase cinco vezes inferior. 

.Belo Horizonte 


