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['Sarney anuncia concessão de abono salarial 
como início de uma política de Governo' 

Jm Foto de Juan Carlos Gomez 
BRASILIA - 0 

Presidente José 
Sarney anunciou 
ontem, na sua ter
ceira entrevista 
coletiva deste ano 
— que começou às 
11 horas e durou 
45 minutos —, a 
concessão, a par
tir de hoje, de um 
abono salarial de 
pouco mais de dez 
por cento do salá
rio mínimo para 
os trabalhadores 
que ganham no 
máximo cinco mí
nimos. Comuni
cou também ter 
desvinculado o va
lor do mínimo da
queles dos demais 
salários. As duas 
medidas constam 
de Decretos assi
nados ontem pelo 
Presidente da Re
pública. Sarney 
admitiu que é um "pequeno abono", 
mas que "para quem recebe s< lário 
mínimo, é um abono que representa 
o início de uma política de Gover
no". 

— Eu acredito que este abono pode 
ser desprezível para os que têm 
mais. Mas para aqueles que não têm 
nada, aqueles que mais sofrem, que 
constituem 85 por cento da pcpula-
çào brasileira, para estes, sem dúvi
da, é alguma coisa. Se pudéssemos 
fazer mais, faríamos. Mas o povo 
brasileiro deve ter a consciência de 
que se nós aumentamos o ooder 
aquisitivo dos salários, o que aconte
ce? Vão comprar mais. Como não 
tem produto, aparece o ágio, o desa-
bastecimento. Vamos ter os proble
mas que tivemos no Plano Cru; ado e 
não vou permitir que tenhamos a 

Presidenta argumenta que abono é pequeno mas é alguma coisa para os que mais sofrem 

oportunidade de repetir os mesmos 
erros — disse. 

Estas explicações foram provoca
das por pergunta do repórter José 
Carlos Seixas, da "Rádio Jovem 
Pan", que afirmava que o povo, nas 
ruas, já começa a chamar o abono de 
CZ$ 200 de "esmola". 

O Presidente anunciou também 
que é seu objetivo elevar o salário 
mínimo em 60 por cento, considera
dos os valores reais e não nominais, 
até o fim do seu mandato. Segundo o 
Presidente, será criado o piso sala
rial nacional, com a desvinculação 
do mínimo, servindo de base para 
aumentar os salários dos mais neces
sitados. 

Sarney destacou ainda, responden
do a Leonel da Matta, da TV Globo, 

que o Governo pretende administrar 
os preços "com muito cuidado", para 
evita que se repita a explosão infla-
cionária. Segundo o Presidente, o 
Plano de Estabilização Econômica 
está tendo resultados positivos no 
combate à inflação e, desde que esta 
diminuiu para 3,5 por cento, os salá
rios tiveram um aumento real de 12 
por cento. 

— Na corrida contra a inflação, o 
trabalhador sempre perde, o assala
riado sempre perde. O ponto princi
pal, decisivo de qualquer Governo 
que deseje favorecer a classe traba
lhadora, é combater a inflação. 

O Ministro da Administração, 
Aluízio Alves, informou, à tarde, que 
a concessão do abono salarial se es
tenderá aos funcionários públicos já 
no contracheque deste mês. 

DIEESE CRITICA PISO 

Família precisaria 
trabalhar 620 horas 

SÃO PAULO — Com o novo piso sa
larial nacional, de CZS 2.220, uma pes
soa precisaria trabalhar 207 horas men
sais apenas para garantir sua própria 
alimentação. Esse cálculo é de Sérgio 
Mendonça, técnico do Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos Só-
cio-Econômicos (Dieese). com base nos 
preços de 13 produtos essenciais pes
quisados pelo órgão em cinco capitais 
brasileiras. Ele acrescenta que, para 
garantir a cesta básica da família pa
drão (casal e dois filhos), esse número 
se elevaria para 620 horas mensais. 

Juarez Rizzieri, Coordenador de Cus
to de Vida da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, 
garante que mesmo para cobrir o au
mento das {fassagens de ônibus, o rea
juste é insuficiente, pois o abono signi
ficará um acréscimo de 0,35 por cento 
no orçamento das famílias que perce
bem três salários, contra um cresci
mento de 0,46 por cento no gastos 
em função do aumento de CZS 1 na 
tarifa. Apesar disso, Rizzieri acredita 
que um aumento real de 60 por cento 
no salário mínimo anunciado por Sar
ney para ocorrer até o fim de seu man
dato, muito provavelmente significaria 
um crescimento salarial acima do PIB, 
o que poderia desequilibrar a economia 
e gerar desemprego. 

Já o empresário Joseph Michael 
Couri, Diretor do Centro das Indústrias 
do Estado de São pauto, defende um 
reajuste imediato maior, argumentando 
que só com o aumento salarial se pode 
aumentar a demanda e reaquecer o 
mercado. 

Presidente reafirma plenitude da sua autoridade 
. - A . Foto de Gilberto Alves BRASILIA - O Presidente José 

Sarney reagiu secamente às declara
ções do Presidente do PMDB, Depu
tado Ulysses Guimarães, que afir
mou, na quinta-feira, cons derar 
uma afronta ao partido a denissão 
de Dorany Sampaio da Superinten
dência da Sudene: 

— O Deputado Ulysses Guimarães 
sabe que maior afronta é o Presiden
te da República não ter a libírdade 
de exercer os seus poderes de admi
nistração, quando ele deve exercer a 
sua autoridade. Isso é bem e bom e 
da necessidade do País". 

Respondendo ao jornalista Luís 
Carlos Pinto, da "Rede Bandeirante 
de Rádio e TV", Sarney insistiu: 

— Eu acho que o Deputado Ulys
ses Guimarães não tinha conheci
mento total do que acontecia em ní
vel de administração pública. O 
nível político é um, o nível ÚÍ admi
nistração é outro. Se o Deputado 
Ulysses tivesse uma visão de todos 
esses problemas, eu teria a certeza 
de que ele não teria dito, e actio que 
não disse, que seria uma afrenta ao 
partido o Presidente exercer a sua 
autoridade. 

José Sarney ressaltou que tem pa
go "um alto preço por administrar 
uma Aliança heterogênea" qae pre
tende manter: 

— Vamos ter também consciência 
de que o Deputado Ulysses 3uima-
rães saberá compreender que o Pre
sidente da República tem que exer
cer sua autoridade na plenivude. E 
mais ainda, que os partidos devem 
ajudar o Presidente a cumpri:* com o 
seu dever. Devem ajudar o Presiden
te a exercer esse dever, não procu
rando, de nenhuma maneira, cerceá-
lo quando está em jogo o ir teresse 
público, como é o caso que nós as
sistimos, o caso recente que ocor
reu em relação ao Ministro do Inte
rior. 

O Presidente afirmou que ) episó
dio que culminou com a saída do Mi
nistro Joaquim Francisco e * exone
ração de Dorany Sampaio 
representou "um caso de hierarquia 
administrativa, de obediência, um 
caso de ordem dentro da administra
ção pública" e que a popuk cão po
bre do Nordeste "não pode licar de-
sassistida, prejudicada atnvés de 
divergência de competência í.dminis-
trativa". 

— Eu, que sou tão toleran :e — to
do o Brasil sabe que sou um homem 
inteiramente aberto, que sou um ho

mem que gosta do diálogo, que 
aprendeu a conviver com o diálogo 
— não posso transigir quando a au
toridade do Presidente ou o interesse 
público estão em jogo — ponderou. 

Sarney negou, respondendo ao jor
nalista João Bosco Rabelo, do GLO
BO, que tenha tentado formar um 
pacto político, um bloco de sustenta
ção na Constituinte bem como defi
nir seu mandato na Convenção do 
PMDB, Rechaçou, também, a afirma
ção de que todas essas tentativas te
nham sido bloqueadas pelo PMDB. 

— O Governo não tem tentado na
da disso, nem o PMDB tem negado. 
Quanto ao mandato do Presidente, 
além das razões de ordem institucio
nal que eu tive oportunidade de ofe
recer à Nação, quando falei que de
pois da Constituinte tivermos de 
votar as leis complementares, de 
completar o processo da abertura da 
parte institucional, há uma outra 
parte que eu jião posso deixar de di
zer à Nação. E o fato de que eu tenho 
o dever, a missão histórica de equili
brar a economia do País, de fazer o 
País voltar ao desenvolvimento eco
nômico, de procurar deter o processo 
da recessão, de jogar o País no de
senvolvimento, de corrigir as distor
ções todas que nós temos. 

O Presidente se considerou na 
obrigação de cumprir com o seu de
ver nos próximos dois anos e negou 
que esteja buscando uma posição 
pessoal na questão do mandato. 

Pouco antes, em resposta à jorna
lista Memélia Moreira, do "Jornal de 
Brasília", Sarney voltara a comentar 
a questão da Aliança. Disse não acre
ditar que o ex-Ministro Joaquim 
Francisco tenha afirmado que a 
Aliança se mantém na distribuição 
de cargos. 

— Eu não acredito, primeiro, que 
o Ministro tenha feito essas declara
ções. Até mesmo porque ele foi Mi
nistro durante 90 dias e não praticou 
essa política de fisiologismo. O que 
ocorre é que estamos num Governo 
político. Governo político que existe 
em todas as democracias do mundo, 
em que as pessoas são escolhidas 
dentro dos partidos. Agora, o que 
nós desejamos e esperamos é que os 
partidos políticos tenham homens 
que sejam escolhidos e exerçam os 
cargos públicos com honestidade, 
com probidade e com competência — 
esclareceu, frisando que o critério 
político foi "o critério da Aliança, 
que eu tenho procurado cumprir 
com fidelidade". 
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Ulysses compara episódio à Batalha de Itararé e diz que Aliança continua 

Ulysses nega ter dito que demissão 
de Dorany foi uma afronta ao PMDB 

BRASILIA — "Foi como a Batalha 
de Itararé, a que não houve". Assim 
o Presidente do PMDB e da Consti
tuinte, Deputado Ulysses Guimarães, 
negou ontem ter declarado que a de
missão de Dorany Sampaio da Sude
ne fora uma afronta ao seu partido. 
Ulysses disse que se limitou a elo
giar Dorany, lamentando a sua saí
da, mas que entende ser o assunto de 
competência do Presidente Sarney. 

— A palavra afronta não saiu de 
minha boca — reagiu Ulysses, acres
centando não ter assistido à entre
vista pois, no mesmo horário, rece
bera representantes da CNBB. Disse, 
contudo, que o Presidente é um polí
tico experiente e que deve ter reco
nhecido a não autenticidade da frase 
a ele atribuída. ftO Presidente não 
cairia numa armadilha", assinalou. 

Ulysses reconheceu que o episódio 
das demissões no Ministério do Inte
rior e na Sudene "foi um problema, 
uma dificuldade" na Aliança Demo
crática, mas lembrou que os dois 
parceiros de Aliança já tiveram ou
tros problemas de relacionamento — 
como nas eleições, em que tiveram 
separados em quase todos os Estados 
— e que é preciso procurar superá-
los "para dar o apoio indispensável 

ao Presidente". A Aliança, segundo 
ele, continua no plano nacional. 

O Presidente do PMDB fez questão 
de ressaltar que a prerrogativa de 
nomear o novo Superintendente da 
Sudene é do Presidente da República 
e admitiu que espera que a escolha 
recaia sobre alguém do PMDB. Não 
comentou a nomeação do ex-Gover-
nador João Alves para o Ministério 
do Interior, afirmando que o Presi
dente é responsável pela indicação. 

Na última quinta-feira, porém, 
quando foi informado por telefone, 
pelo Chefe do Gabinete Civil, Ronal
do Costa Couto, da exoneração de 
Dorany, Ulysses usou um tom menos 
comedido, chegando a dizer ao seu 
interlocutor que o Governo havia co
metido "um erro grave". Mais tarde, 
recebeu telefonema de Sarney quan
do estava numa reunião com outros 
dirigentes do PMDB, discutindo a 
nova crise aberta nas relações do 
Partido com o Governo. 

Ontem, Ulysses passou rapidamen
te pelo plenário pela manhã e às 14 
horas deixou a Câmara. Depois de 
almoçar com o Ministro Renato Ar
cher, disse que conversaria corno 
Presidente em outra ocasião. 
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