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Sftrerey a trabalhadores: 30 dias para 
B R A S 1-

LIA — O 
Presidente 
José Sarney 
d i s se on
tem, em au
diência a oi
to presiden
tes de Confederações Nacionais de 
Trabalhadores, qufe está "jogando 
tudo" no sucesso do plano de estabi
lização da economia, mas que será 
preciso um prazo de 30 dias para 
avaliar seu êxito. Os, dirigentes sin
dicais sairam otimistas, pois o Pre
sidente autorizou o Ministro do Tra
balho, Almir Pazzianotto — que 
também participou do encontro —, a 
prosseguir nos entendimentos com a 
área econômica sobre suas reivindi
cações, como a garantia no empre

go. ) . Sarney só mostrou objeções — se
gundo relato do Presidente da Confe
deração dos Trabalhadores em Em
presas de Crédito, Wilson Moura — a 
uma das reivindicações —> correção 
maior para o salário mínimo, pas
sando de Cz$ 800,00 para Cz$ 1.084,00. 
O Presidente respondeu que fixou o 
salário mínimo em nível acima do 
que encontrou ao assumir o Gover
no, afirmando que o mínimo valia 
US$ 32 e passará a valer US$ 57. 

Os dirigentes afirmaram que o 
Presidente alimentou esperanças de 
atendimento das outras reivindica
ções, remetendo-as a Pazzianotto. 
Esses pleitos são, além da criação 
de dispositivos legais proibindo as 
demissões imotivadas, a redução do 
percentual de correção automática 
dos salários de 20 por cento para cin
co por cento da inflação, o aumento 
do valor e da abrangência do seguro-
desemprego, a não redução do sala-

Sarney ouve o Ministro Pazzianotto, que levou os presidentes de confederações nacionais de trabalhadores à audiência no Planalto 

rio nominal para os trabalhadores 
que tiveram reajuste em janeiro e 
fevereiro e a alteração no cálculo do 
salário médio, incluindo neste o IP-
CA de fevereiro. Na avaliação dos 
sindicalistas, a redução da escala 
móvel para dez por cento de inflação 
parece ser uma das reivindicações 
mais bem aceitas. 

Durante a audiência, o Presidente 
Sarney afirmou sentir-se gratificado 
com a reação popular ao pacote e 
mostrou um otimismo "impressio
nante", segundo relato do Presiden
te da Confederação dos Trabalhado
res em Transportes Terrestres, Or
lando Coutinho. Sarney disse aos sin
dicalistas que é preciso encontrar 
mecanismos para não "esgarçar" a 
estabilidade social, já que dela de
pendem a estabilidade econômica e 

a política. 
— Acabou a era da especulação fi

nanceira — afirmou o Presidente 
aos dirigentes, acrescentando acre
ditar firmemente no sucesso do pla
no. 

Indagado sobre a necessidade do 
tabelamento dos juros, Sarney disse 
que está havendo uma acomodação 
do mercado financeiro e, tão logo a 
situação chegue ao normal, o proble
ma será examinado. Ele assegurou 
que, se as taxas se acentuarem, o 
Governo intervirá para controlar. O 
Presidente ouviu atentamente todas 
as reivindicações . 

Após a audiência, os dirigentes — 
quatro deles filiados à Conclat — 
reuniram-se com o Ministro do Tra
balho numa sala para acertar os en
tendimentos sobre suas reivindica-
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ções. Estiveram presentes, além de 
Moura e Coutinho, os Presidentes 
das Confederações dos Trabalhado
res na Indústria, José Calixto Ra
mos, dos Trabalhadores no Comér
cio, Antônio de Almeida, dos Traba
lhadores em Comunicação e Publici
dade, José Alceu Câmara Portocar-
rero, dos Profissionais Liberais, 
Carlos Falkember, dos Trabalhado
res em Estabelecimentos de Educa
ção e Cultura, Miguel Abrão, e dos 
Trabalhadores em Transportes 
Marítimos, Aloysio Ribeiro. O único 
a não comparecer foi o Presidente 
da Contag, José Francisco da Silva. 

Apesar das reivindicações, os sin
dicalistas não ameaçaram retirar 
seu apoio ao plano: 

— Seria impatriótico sabotar este 
decreto-lei — disse Wilson Moura. 
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