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Trabalhador que faltar 
não perderá o descanso9 

BRASILIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Na sua "Conversa ao Pé do Rá
dio", levada ao ar ontem por uma 
cadeia facultativa de rádio, o presi
dente José Sarney anunciou que já 
se encontra no Congresso um novo 
projeto de lei, visando a assegurar o 
descanso semanal remunerado ao 
trabalhador faltoso. A regra em vi
gor, segundo o presidente, é "injus
ta". Sua proposta é: "Quem faltar ao 
trabalho não vai perder totalmente o 
descanso semanal remunerado", isto 
é, perderá apenas a parte relativa aos 
dias em que faltar. 

Outra novidade anunciada por 
Sarney: a abertura de 105 novas Jun
tas de Conciliação e Julgamento em 
municípios onde residem os traba
lhadores. Desse total, 29 estão reser
vadas ao Estado de São Paulo, mas 
dependem ainda de aprovação do 
Congresso Nacional. O presidente re
conheceu, nos três minutos de fala 

, no rádio, que os direitos dos traba-
, lhadores são violados exatamente 
1 por falta de Juntas de Conciliação e 
o acúmulo de processos na Justiça. 

do Trabalho. "A Justiça, para ser 
boa, tem de ser rápida e próxima", 
disse. Finalmente, Sarney deu a di
mensão de sua mensagem: "As medi
das agora anunciadas podem pare
cer medidas pequenas, mas são mui
to importantes para a vida de todo 
assalariado". Essa foi a sua terceira 
participação na "Conversa ao Pé do 
Rádio", onde aproveita para anun
ciar medidas de apelo social. 

Esta é a íntegra do pronuncia
mento de ontem: 
"Brasileiros e brasileiras. 

Bom dia. 
Aqui lhes fala o presidente José 

Sarney. 
Enviarei hoje ao Congresso uma 

mensagem do maior interesse dos 
trabalhadores. Trata-se de uma nova 
lei sobre o descanso semanal remu
nerado. Vamos mudar uma regra in
justa. Hoje, basta o atraso de um dia 
para que o trabalhador perca total
mente esse benefício. 

Minha proposta é a seguinte: 
Quem faltar ao trabalho não vai 

perder totalmente o descanso sema
nal remunerado. Perderá apenas a 
parte relativa aos dias em que faltar. 

Isso quer dizer que, se faltar um dia, 
o trabahador deixará de receber so
mente uma sexta parte do descanso 
semanal remunerado. 

Outra notícia: pedi ao Congresso 
a abertura de 105 novas Juntas de 
Conciliação e Julgamento, da Justi
ça do Trabalho, que serão agora ins
taladas nos municípios onde os tra
balhadores residem. 

Em muitos lugares os direitoá do 
trabalhador são violados e, não ten
do Juntas de Conciliação, ele não 
tem onde reclamar. Em outros luga
res, é tão grande o número de proces
sos que reclamação trabalhista custa 
tanto a ser julgada, que de nada 
adianta fazê-la. Por isso estamos 
criando as novas Juntas de Concilia
ção e Julgamento. 

A Justiça, para ser boa, tem <me 
ser rápida e próxima. As medidas 
agora anunciadas podem parecer 
medidas pequenas, mas são muito 
importantes para a vida de todo as
salariado. J 

Repouso remunerado, justiça rá
pida: dois benefícios para você, tra
balhador brasileiro. Ve j 

Muito obrigado". / ' / 


