
RELAÇÃO
CAPITAL/TRABALHO:

PERSPECTIVAS
LEONARDO DINIZ DIAS - SINDICALISTA DO ANO DE 1986

INDICADOR - O que os trabalhadores têm a oferecer ao pacto social?
LEONARDO DINIZ - Os trabalhadores não têm, hoje, nada a oferecer para a formula-
ção de um pacto social , a não ser a disposição de sentar e discutir, se houver, par
parte do governo, uma intenção real de dialogar. Acredito que os trabalhadores já se
sacrificaram demais. A defasagem dos salários é muito grande. Hoje, eles têm que
lutar para recompor aquilo que perderam.

INDICADOR - Caso a Convenção 87 seja ratificada e aprovado o novo
projeto de lei de greve, algumas modificações importantes vão ocorrer na
vida sindical brasileira.

a) Como o Sr. vê a aplicação de multa ao sindicato, em caso de de-
cisão judicial desfavorável à greve?
LEONARDO DINIZ - Acredito que o sindicato não deva pagar multa. O que nós en-
tendemos e reivindicamos é que, quando houver conflito entre trabalhadores e pa-
trões, o Estado não intervenha, a não ser que, durante um conflito prolongado, as
duas partes, de comum acordo, peçam a sua intervenção. Fora disso, não deve inter-
vir. Quanto à multa, não é o sindicato que deve pagá-la. No caso de uma greve, sou,
inclusive, a favor e defendo isso na nossa categoria de que o trabalhador assuma os
dias parados. Pode-se até tentar negociar, mas isso é de responsabilidade do traba-
lhador. E o patrão, por outro lado, terá o prejuízo das máquinas paradas. Se é um
conflito, cada um deve assumir as responsabilidades. Os trabalhadores assumem a
perda salarial dos dias parados e os patrões, os prejuízos da não produção. A grande
questão que ternos hoje, na greve, é a interferência do Estado e, normalmente, quan-
do isso ocorre, a decisão é favorável aos patrões. Tivemos, por exemplo, uma greve
em João Monlevade, no ano passado, quando ficamos vinte e três dias dentro da fá-
brica. Até a Justiça comum foi acionada para retirar os trabalhadores de dentro da fá-
brica. O Estado não tem esse direito. Sou a favor da Convenção 87, que acaba com a
inteferência do Estado em conflitos entre capital e trabalho Só deve haver mediação,
seja do governo ou do Ministério do Trabalho, se houver solicitação de ambas as
partes, uma ação bilateral. Não deve haver uma solicitação unilateral.

b) E quanto à abolição da contribuição sindical?
LEONARDO DINIZ - No meio do movimento sindical, há muita gente contra. Pes-
soalmente, sou a favor da abolição, assim como sou contra o presidencialismo eterno
no sindicato. Estou terminando meu segundo mandato e não pretendo, em hipótese
alguma, me recandidatar. A contribuição sindical obrigatória leva grande parte do mo-
vimento sindical ao comodismo. Existem sindicatos, em Minas Gerais, que não se in-
teressam em ter novos sócios, porque isso demandaria trabalho. Esses dirigentes
sindicais sobrevivem com a contribuição sindical. E essa contribuição é compulsória.
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Nada pode ser obrigatório, se nós defendemos a democracia. Extinta a contribuição
sindical, os dirigentes vão ler que mostrar trabalho, pois, caso contrário, os sindicatos
não terão sécios e, conseqüentemente não terão dinheiro para trabalhar. Essa medi-
da evitará o comodismo dos que querem permanecer eternamente como dirigentes
sindicais, e também evitará o que chamamos, no movimento sindical, de peleguis-
mo Os trabalhadores têm que ler consciência de que, se querem um sindicato forte,
devem pagar a anuidade sindical. Por isso, sou a favor de que se elimine o imposto
sindical. Além disso, verifiquemos para onde vai o imposto sindical: o sindicato fica
com 600/6 do que é arrecadado na sua base, a Federação com 15%, a Confederação
com 5% e o Ministério do Trabalho com 20%. O Ministério do Trabalho leva a maior
parte: fica com 20% da contribuição de cada trabalhador brasileiro. E onde se aplica
esse dinheiro? Até hoje não sabemos. Acredito que o principal interessado em não
eliminar o imposto sindical é o próprio governo, o Ministério do Trabalho. Por Outro la-
do, grande parte dos dirigentes sindicais utiliza o imposto sindical para desenvolver
uma política assislencialista nos sindicatos - médicos, dentistas, etc. - o que não é
papel do sindicato. A luta concreta pelos direitos do trabalhador é, muitas vezes, rele-
gada.

c) E a pluralidade sindical?
LEONARDO DINIZ - Encaro essa questão da mesma forma que a eliminação da
contribuição sindical. Se, amanhã, na nossa região (João Monlevade), outros compa-
nheiros quiserem criar um sindicato paralelo, ótimo. E mais uma opção para a catego-
ria. Se nós não estamos trabalhando, será mais uma opção para os trabalhadores. O
pluralismo exigirá um comprometimento maior do dirigente sindical com as lutas do
trabalhador. Essa liberdade deve haver, da mesma forma que ocorre com os partidos
políticos. Há diversos partidos e nós apoiamos aquele que Cem melhor proposta, maior
trabalho. Essa deve ser, também, a opção do trabalhador, tanto no caso do sindicato,
quanto no do partido político.

INDICADOR - Os trabalhadores vêm reivindicando o irrestrito direito de
greve. Na sua opinião, isto significa abolir a definição de atividades es-
senciais da economia ou o que está sendo de fato proposto é a redefinição
dessas atividades?
LEONARDO DINIZ - Todo trabalhador, não importa a atividade que exerça, deve ter o
direito irrestrito de greve. A categoria a que ele pertence pode ser considerada essen-
cial e dai? Ele por acaso não se alimenta, não está num país com uma inflação vio-
lenta, não tem também o direito de viver? Eu acredito que a legislação atual tem o ob-
jetivo de dividir os trabalhadores brasileiros. Muitas vezes são tentadas greves gerais
e ai a própria lei cerceia esse direito, pois determina que algumas categorias não po-
dem fazer greve. Eu acredito que a todo trabalhador deve ser garantido o direito de
greve, a única arma que ele realmente tem, depois da tentativa de negociação.

Nós estamos num país de desgoverno, daí o número de greves que temos
hoje. Vejam, por exemplo, o Decreto federal que estabelece o gatilho salarial: os go-
vernadores não estão cumprindo a lei. Que pais é este? E um país de desgoverno.
Onde está a moral? Por acaso os funcionários públicos estaduais não se alimentam,
não têm compromissos, não têm que pagar aluguei da casa, não convivem com essa
inflação louca? Eles compram no mesmo supermercado em que nós compramos,
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usam o mesmo transporte Se eles têm as mesmas despesas, devem ter também o
mesmo direito ao gatilho.

Apesar de não ser a única alternativa, a greve, na verdade, é o único instru-
monto eficaz que nós temos. Ainda não estamos preparados, no Brasil, para uma
operação branca, tartaruga. Para mim esse caminho é mais eficiente do que a greve.
Mas, para isso, temos que estar preparados

INDICADOR - Jornais de São Paulo noticiaram que, na hipótese da CUT
conquistar a direção do Sindicato dos Metarlúrgicos de São Paulo, o go-
verno patrocinaria a ratificação da Convenção 87, da OIT visando instalar
o pluralismo sindical. Você acredita que isso tenha fundamento?
LEONARDO DINIZ - Pode até ter fundamento, pois hoje, queira ou não, o Sindicato
de São Paulo tem um peso muito grande, devido ao número de trabalhadores na sua
base. Além disso, é inegável que o governo considera a CUT mais radical do que a
CGT. Na realidade, o que ocorre é que a CUT tem um trabalho mais de base, mais
sério. Se ganhar o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, ficará ainda mais fortale-
cida e isso criará um problema muito sério para a CGT e para o Governo, obviamente.
A aprovação da Convenção 87 e a instauração da pluralidade seria uma arma do go-
verno no caso de a CUT ganhar o Sindicato de São Paulo. Entretanto, isso não resol-
veria nada. A questão é saber quem irá mostrar mais trabalho. Se o Governo tem es-
sa opção de aprovar a Convenção 87, cabe aos dirigentes da CUT mostrar serviço
aos trabalhadores. A questão da pluraridade só poderá ser superada pelo trabalho
dos sindicatos. Nós, por exemplo, vivemos em João Monlevade no período de 83 a 85
um grande conflito com a Belgo-Mineira. A empresa criou uma comissão para nego-
ciar, desconhecendo o Sindicato. O resultado foi negativo, pois ninguém reconheceu
a comissão, alegando que esse papel era do sindicato e que a comissão não tinha
autorização dos trabalhadores para negociar. A própria empresa chegou à conclusão
de que não tinha mais condições de manter a comissão. Esse é um exemplo típico do
que pode acontecer: quem não mostrar trabalho não será reconhecido pela categoria.
Hoje nós temos, também, o exemplo do Governador Newton Cardoso, que não está
aceitando negociar com a coordenação sindical escolhida pelos funcionários públicos:
apesar disso, a greve continua.

INDICADOR - Como se distingue, a seu ver, a greve econômica da greve
política?
LEONARDO DINIZ - Hoje, toda greve que ocorre no Brasil é taxada de greve política.
A política sindical é taxada de política partidária. Na verdade, os sindicatos mais com-
bativos estão ligados ao PT: é uma realidade que não podemos desconhecer. Geral-
mente alegam que o PT está promovendo as greves. Mas, de fato, quem as faz é o
trabalhador: Eu posso ser o maior líder do mundo, mas, se a minha categoria não qui-
ser fazer uma greve, eu sozinho, jamais a farei. Em João Monlevade, como já disse,
ficamos 23 dias dentro da fábrica. Se a diretoria do Sindicato quisesse fazer isso so-
zinha, jamais conseguiria. Taxar sempre uma greve, de greve política, é uma maneira
de descaracterizá-la. O trabalhador hoje é consciente, lê jornal, tem notícias de rádio e
televisão. Não se consegue, corno antigamente, enganá-lo, pois ele sente o peso no
bolso, no fim do mês. Por isso, greve de trabalhador, quem faz é o trabalhador. No
entanto, existem casos de greves promovidas pela empresa como por exemplo a dos



transportes coletivos, ocorrida em João Monlevade, 3 meses atrás. As empresas es-
tavam pedindo aumento de 1500/'0 nas passagens e a Prefeitura não autorizava o rea-
juste. Quatro meses antes, os trabalhadores haviam feito uma greve para reajuste
salarial e a policia reprimiu o movimento. Desta vez, a empresa procurou os trabalha-
dores e alegou que somente através de uma greve eles teriam o reajuste e que não
haveria desconto dos dias parados. Pressionada pela greve, a empresa teria como
justificar o pedido de aumento das tarifas. Mandou, inclusive, que os trabalhadores se
reunissem na porta da Prefeitura, para exigir que esta autorizasse o aumento das ta-
rifas, de modo que, a empresa pudesse dar o reajuste salarial. Essa greve não sofreu
qualquer tipo de repressão. Foi uma greve econômica e de interesse do patrão.
Quando o sindicato da categoria realizou uma assembléia, a empresa já havia prepa-
rado tão bem a situação, que o Presidente do Sindicato, acusado de estar contra o
movimento dos trabalhadores, foi expulso, não podendo permanecer na reunião.

INDICADOR - No seu entender, quais os procedimentos que devem ante-
ceder à deflagração de uma greve?
LEONARDO DINIZ - Nós temos uma experiência muito grande nessa questão. De-
senvolvemos, antes da realização de assembléias gerais, um trabalho de envolvi-
mento não só do empregado como de toda a sua famlia,  que é, inclusive, convocada
para essas assembléias. Geralmente, quinze dias antes, fazemos reuniões preparató-
rias, por setor e por fábrica, com, no máximo, 200 pessoas por grupo, sem a presen-
ça dos diretores do Sindicato, para não haver influência. Nós fizemos uma greve de
23 dias, com a presença da policia, e o pessoal não arredou o pé. Foi combinado em
assembléia: se a empresa proibisse um turno de entrar na fábrica, o que estivesse lá
dentro permaneceria. Ficaram 1.600 pessoas dentro da fábrica. Isso envolveu toda a
comunidade, as esposas e filhos dos trabalhadores. Foi montada uma cozinha na
porta da fábrica, para preparar a alimentação. Esse envolvimento da família é muito
importante. As grandes empresas, como a Açorninas e a Belgo, mandam as assis-
tentes sociais e os supervisores pressionar as esposas dos trabalhadores, dizendo
que eles irão perder emprego. Se a família for preparada anteriormente, não cede a
essa forma de pressão.

Nós temos ei-ri João Monlevade a Belgo-Mineira, com 3.200 empregados, e
cerca de 2 mil trabalhadores em pequenas empresas Numa assembléia com mais de
mil participantes, é difícil haver uma discussão profunda e com efetiva participação
dos trabalhadores. Portanto, essa dinâmica de grupo é imprescindível para uma to-
mada de decisão consciente. É ali que o trabalhador discute a pauta de reivindicações
e a complementa, caso queira. O sindicato negocia durante mais ou menos três me-
ses com a empresa. Depois disso, é exigir demais querer que o trabalhador entenda,
em poucos minutos, toda a proposta numa única assembléia. Daí a importância das
reuniões preparatórias, que o Sindicato já faz há uns seis anos. Eu acredito que uma
greve só dura se for bem preparada, envolvendo a comunidade, e bem discutida com
o trabalhador. Do contrário, dentro da fábrica um setor fica à espera do outro parar e a
greve fura.

INDICADOR - No momento em que se discute a modernização das rela-
ções de trabalho no Brasil, a atuação dos especialistas parece estar con-
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centrada nas questões do direito de greve e na organização sindical. Mas
há outras questões igualmente importantes que não vêm recebendo a
mesma atenção como por exempto, a legislação sobre acidentes de traba-
lho. No seu entendimento, o que a Constituinte deveria inovar nesta área?
LEONARDO DINIZ - Nós estamos, a propósito, formando em João Monlevade um
comitê Pró-Constituinte, do qual participam dois companheiros representantes da Cl-
PA - (Comissão Interna cIo Prevenção de Acidentes) com grande experiência no as-
sunto

Quanto à saúde do trabalhador em usinas siderúrgicas, o problema mais sério
que existe é o do monóxido de carbono, que é invisível A cada partícula respirada o
trabalhador sofre lesão muito séria. A seqüela é inevitável. A maior "briga" que temos
com a Belgo-Mineira, hoje, é na área de Medicina do Trabalho. O Sindicato de João
Monlevade é o que mais cobra inspeção à Delegacia do Trabalho. Atualmente rece-
bemos um apoio muito grande da Dr Raquel Rigotto, da Divisão de Segurança e Me-
dicina do Trabalho da DRT-MG, que tem, inclusive, disseminado o nosso trabalho pa-
ra outros sindicatos. As nossas propostas, nessa área, serão levadas à Constituinte
pelo Deputado Federal João Paulo Pires de Vasconcelos, ex-Presidente do Sindicato.

No Brasil a saúde é tratada em segundo plano. No caso do trabalhador, as
doenças que ele adquire geralmente têm efeito a longo prazo. Só mais tarde, com a
idade, é que a doença se manifesta, principalmente nos trabalhadores das áreas de
aciaria, sinterização e altos fornos, mais sujeitos a aspirar os gases. Muitas vezes, os
efeitos não são percebidos e, quando o trabalhador toma conhecimento das seqüe-
las, vê que está se suicidando A empresa alega que paga insalubridade. E ai: adianta
pagar para o trabalhador morrer?

O que é hoje a medicina do trabalho? O médico do trabalho é, na prática, o
dedo-duro da empresa. E a pessoa que determina se o trabalhador pode ou não ser
admitido. Fala-se em ética médica: na medicina do trabalho essa ética não existe.
Além disso, através de exames periódicas, o médico acompanha a vida do trabalha-
dor. Quando descobre algum problema, alerta a empresa para demiti-lo. Depois que o
trabalhador já está com seqüelas, onde vai arrumar outro emprego? Fica 'encostado"
pelo INPS, passando fome. Sobre as causas da doença, não se tala. A verdade é
que, quando entrou para a empresa, o trabalhador estava saudável. Adquiriu a doença
na empresa. E agora está incapacitado para o trabalho pelo resto da vida.

A nossa proposta é que, para o trabalhador ser demitido, o laudo seja assina-
do pelo médico da empresa e por um médico do sindicato. Queremos também que o
médico do sindicato tenha livre acesso aos arquivos da empresa, onde se registra to-
da a vida do trabalhador. Uma outra proposta se refere aos acidentes de trabalho: to-
do acidente de trabalho terá que ser avaliado também pelo médico do sindicato. Hoje,
a avaliação de acidente de trabalho é realizada pela própria empresa, sem a participa-
ção do sindicato. Queremos que o sindicato tenha acesso à fábrica e o direito de par-
ticipar com representante eleito da CIPA.

Por fim, outro problema: o representante dos trabalhadores na CIPA só tem
estabilidade durante o período de seu mandato, que é de um ano. Isso desestimula o
representante da CIPA a fazer um trabalho de fôlego. Queremos, então, que o repre-
sentante da CIPA tenha os mesmos direitos do dirigente sindical: mandato de três
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anos, um ano de estabilidade no emprego após o término do mandato e direito de ser
reeleito, já que a legislação atual proibe a reeleição O representante na CIPA é muito
importante. mas, pela legislação atual, é um cargo suicida. Se ele começar a levantar
os problemas da empresa. estará certamente condenado à demissão, após o seu
mandato
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ROBERTO DE ASSIS - CGT

INDICADOR - O que os trabalhadores têm a oferecer ao pacto social?
ROBERTO DE ASSIS - Não vejo, hoje, nenhuma possibilidade de pacto social. Seria
um equivoco, seria inteiramente incorreto o movimento sindical basileiro partir para
alternativas deste tipo Seria jogar o movimento sindical num desvio sério e diminuir a
capacidade de luta e o poder reivindicatório dos trabalhadores Nós nos colocaríamos,
hoje, totalmente contra qualquer forma de pacto social Isto não quer dizer que não se
possa sentar com o governo, analisar propostas, inclusive de modificações político-
econômica Mas, atrelar o movimento sindical e os trabalhadores a qualquer acordo
de cúpula com o governo seria, no mínimo, uma capitulação.

INDICADOR - Caso a Convenção 87 seja ratificada e aprovado o novo
projeto de lei de greve, algumas modificações importantes vão ocorrer na
vida sindical brasileira.

a) Como a CGT vê a aplicação de multa ao sindicato, em caso de
decisão judicial desfavorável à greve?
ROBERTO DE ASSIS - E um absurdo multar os sindicatos. Greve é um processo
que não é definido só pelo Sindicato, e, sim, pela categoria, e n.o vejo como multar os
trabalhadores quando eles se recusam a trabalhar, quando negam sua força de tra-
balho.

Uma medida desse tipo seria inteiramente antidemocrática e estabeleceria
mais um limite à liberdade de greve. Da mesma forma, acredito que as empresas têm
a obr igação de pagar os dias parados aos trabalhadores. A lei de greve deveria ga-
rantir esse pagamento

b) E quanto à abolição da contribuição sindical?
ROBERTO DE ASSIS - Essa é outra questão bastante controversa Há segmentos
dentro da CGT que consideram fundamental a manutenção da contribuição sindical,
para a existência dos sindicatos Um corte brusco na contribuição sindical significaria,
hoje, um rombo financeiro muito sério para a grande maioria dos sindicatos Entretanto,
a tendência é de se abolir a contribuição sindical, na medida em que se caminha, com
ou sem a Convenção 87, para a conquista da verdadeira liberdade e autonomia sindi-
cal. O processo de sindicalização deve ser um processo livre. A longo ou mesmo a
médio prazo será viável o sindicato sobreviver sem a contribuição sindical. Esta
questão não guarda relação simplesmente com a Convenção 87, mas com a própria
liberdade e autonomia sindical, na medida em que se desliguem os sindicatos do Es-
tado.

c) A imprensa noticiou que o Presidente da CUT. Jair Meneguetli,
teria pedido ao Ministro Pazzianotto que &ncluísse no projeto do Executivo
uma contribuição obrigatória das empresas para a manutenção dos sindi-
catos. Como o sr. vê isso?

ROBERTO DE ASSIS - É muito difícil, pois, na relação capital-trabalho, se o empre-
sanado contribui com os sindicatos, ele passa a ter formas de estender seu controle
sobre estes Em principio, eu seria inteiamente contra A contribuição obrigatória do
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trabalhador está associada à manutenção do peleguismo, cio profissionalismo e do
aparelhismo sindical do país, embora considero que a questão não se reduza a isso.
A América do Norte o a Europa possuem liberdade o autonomia sindical, a sindicaliza-
ção não é obrigatória e, no entanto, o peleguismo e o sindicalismo são ali extrema-
mente estratificados Por isso, eu não colocaria de forma mecânica a ligação entre
contribuição obrigatória e peleguismo. Seria uma compreensão muito estreita. Parece
incorreto afirmar que o rompimento da contribuição sindical obrigatória eliminaria o
peleguismo no pais, ou que as causas do peleguismo pudessem ser, simplesmente,
creditadas a esta questão. Do contrário, seria incompreensível o peleguismo em di-
versos países onde não existe contribuição sindical obrigatória.

d) E a pluralidade sindical?
ROBERTO DE ASSIS - A CGT tem a posição, estabelecida em congresso, em defe-
sa da unicidade sindical. Ela compreende que a Convenção 87 abre um amplo cami-
nho para a ação de uma multiplicidade de sindicatos por um mesmo setor ou ramo de
produção, ao permitir que qualquer número de trabalhadores possa constituir um sin-
dicato. A linha de desenvolvimento do sindicalismo brasileiro aponta, desde o seu iní-
cio, para a unicidade, e, na posição do trabalho frente ao capital, para uma perspecti-
va de unidade. Isto é, a medida que o movimento sindical amadurece, o caminho mais
lógico é em direção à unidade. Entretanto, esse é um processo longo. Hoje, nas con-
dições objetivas do nosso sindicalismo, concordar com a Convenção 87, significaria
multiplicar sindicatos, debilitar-se [rente aos patrões e permitir que correntes patronais
hoje existentes no movimento sindical venham a dividi-lo. Realmente, acredito que a
Convenção 87 não seria atualmente o caminho mais lógico para se atingir a liberdade
e a autonomia sindical. E possível conquistar-se a liberdade e a autonomia sindical,
preservando-se a unicidade. Quem deve decidir a unicidade ou não são os trabalha-
dores. O movimento sindical brasileiro, desde o seu início, através dos seus congres-
sos, sempre se definiu pela unicidade, nunca pelo pluralismo. São os fóruns dos tra-
balhadores que devem decidir neste sentido. E. mais: os trabalhadores têm direito de
garantir a unidade dos seus sindicatos, através de medidas que podem ser, inclusive,
conquistadas em leis. Agora, os fóruns que irão controlar isso devem ser fóruns legí-
timos e, não, governamentais.

INDICADOR - A CGT pretende exercer alguma forma de pressão sobre o
Legislativo no sentido de que a Convenção 87 não seja aprovada?
ROBERTO DE ASSIS - Normalmente ela tem exercido. Sempre que sé colocou ou
se tentou colocar a Convenção 87 em votação, a CGT se mobilizou e exerceu pres-
são sobre o Legislativo. Acredito até que esta tenha sido uma das forças que, em de-
terminados momentos, impediu que a Convenção fosse votada nos últimos meses,
quando o governo tentou colocá-la em votação.

INDICADOR - A Convenção 87 não possibilitaria o fortalecimento dos sin-
dicatos mais combativos e comprometidos com os trabalhadores?
ROBERTO DE ASSIS - Sem dúvida. Mas, a medida que se permite organizar os sin-
dicatos por setores, por empresas, por especialidade profissional, abre-se um campo
para se ampliar e multiplicar o sindicalismo brasileiro e debilitá-lo.
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Vemos hoje, por exempto, na greve do funcionalismo de Minas, uma corrente
de diretoras, inspetoras, etc, que se dizem porta-vozes das professoras e se ofere-
cem como alternativa de negociação para o governo E isto o que vai acontecer em
grande escala: o próprio setor patronal vai estimular que segmentos pequenos de tra-
balhadores assumam a representação sindical das categorias onde exista um sindi-
cato mais combativo. E esta conseqüência que vejo caso haja múltiplos sindicatos
para uma mesma categoria ou setor de produção. Como já afirmei, a unicidade é um
direito que os trabalhadores devem preservar e essa preservação deve ser decidida
em fóruns de trabalhadores, ficando o sistema de controle a cargo de mecanismos
criados pelos trabalhadores e, não pelo governo. É perfeitamente possível haver fó-
runs federais ou estaduais criados pelos próprios trabalhadores. Insisto: não são ne-
cessários fóruns criados pelo governo; não é preciso haver Justiça do Trabalho (da
maneira como está estruturada hoje) para se garantirem determinadas normas de
credenciamento e funcionamento de sindicatos.

INDICADOR - Os trabalhadores vêm reivindicando o irrestrito direito de
greve. Na sua opinião, isso significa abolir a definição de atividades es-
senciais da economia ou o que está sendo de fato proposto é a redefinição
dessas atividades?

ROBERTO DE ASSIS - À burguesia e ao governo interessa muito manter essas tais
"atividades essenciais". Utilizando essa classificação, sempre procuram, objetiva-
mente, cercear o direito de greve. Nós somos contra qualquer restrição ao direito de
greve. Achamos que, em relação ao direito de greve, não podem existir categorias
essenciais. Qualquer trabalhador ou grupo de trabalhadores tem direito de negar seu
trabalho, mesmo em atividades que possam trazer graves prejuízos à produção ou à
população. Estamos vendo, hoje, os trabalhadores de saúde em greve. Evidente-
mente, eles têm o direito de negar seu trabalho. Quando mantém algum nível de ativi-
dade, isso advém de uma ética própria do movimento, do próprio nível de consciência
do trabalhador que procura, obviamente, não negar toda a sua torça de trabalho e
manter algum tipo de atividade. Essa opção deve ser feita pelos próprios trabalhado-
res e, não por uma legislação. Qualquer legislação que viesse a criar atividades es-
senciais cercearia o direito de greve.

INDICADOR - Jornais de São Paulo noticiaram que, na hipótese de a CUT
conquistar a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o gover-
no patrocinaria a ratificação da Convenção 87, visando instaurar o plura-
lismo sindical. Você acredita que isso possa ter fundamento?
ROBERTO DE ASSIS - Eu acredito que não. O governo quer e tem como política
instaurar a Convenção 37. O ministro Pazianotto sempre defendeu a Convenção 87 e
vem procurando. em diversos momentos, colocá-la em votação no Congresso. Não
acredito que essa questão guarde relação, simplesmente, com a conquista pela CUT
do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo. Não vejo ligação entre as duas coisas. O
governo quer criar o pluralismo sindical no pais. E uma das estratégias que ele tem,
hoje, já que não pode usar tanto o controle policial Talvez o sindicalismo brasileiro
conquiste algum grau de liberdade, de autonomia sindical, na própria Constituinte, em-
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bom, para debilitá-lo, o governo tente introduzir certos mecanismos. Um deles é ü plu-
ralismo, não só para o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo como para a luta sin-
dical no seu conjunto.

A divisão CUT/CGT dificulta muito o avanço do sindicalismo brasileiro ao em-
preender certas lulas unitárias. Mas essa dificuldade não está simplesmente associa-
da à divisão CUT/CGT: origina-se no fato de termos um sindicalismo organicamente
débil, que tem dificuldade de atuar de forma global.

A atual conjuntura exige respostas unitárias do movimento sindical brasileiro,
e é por isso que vemos com preocupação a incapacidade, que hoje afeta todos os
setores desse movimento, de se mobilizar e de se oferecerem respostas conjuntas,
ao que ai está. Não podemos "jogar nas costas' somente da CGT e da CUT a res-
ponsabilidade por essa situação. O que está havendo é dificuldade em se, formular
urna resposta à política econômica de arrocho extremo, com inflação de 20% ao mês.
Houve a iniciativa do 12 de dezembro, a greve geral, quando se criou uma articulação
nacional. Mas, a partir daí não se chegou a qualquer posicionamento unitário frente à
política econômica do governo. Não é o simples fato de existirem CUT e CGT que le-
va a esse estado de coisas. São debilidades intrínsecas do movimento sindical brasi-
leiro, de maior profundidade. O pluralismo sindical afetaria ainda mais essa capacida-
de de ação. Nesse sentido, na tinha estratégica do governo de impedir um avanço
sindical no país, está a implantação do pluralismo sindical, com ou sem a Convenção
87 da OIT. Já o Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, por exemplo, se colocava na
linha do pluralismo sindical.

INDICADOR - Estabelecida por lei a unicidade sindical, como ficariam, por
exemplo, a CGT e a CUT: seriam obrigadas a se unificar ou se tornariam
ilegais? A existência das duas centrais, hoje, equivale já ao pluralismo?
ROBERTO DE ASSIS - A concepção que defendo é de uma central sindical única.
Entretanto, essa não é uma questão que vá ser resolvida no campo da lei, mas no da
política. A conquista de urna central sindical única é um objetivo histórico, estabeleci-
do praticamente desde que existe sindicalismo no Brasil, desde a construção da COB
(Confederação Operária Brasileira) em 1906. Em todo momento de maior liberdade no
país, o movimento sindical brasileiro ascende, no sentido de tentar conquistar uma or-
ganização sindical nacional unitária. Esse processo quase sempre é destruido pela
força. A medida que o movimento operário conquistou um espaço político maior no
país, no fim da década de 70, aguardávamos com grande expectativa, a formação de
urna central sindical única A realidade, no entanto, levou a se construírem duas cen-
trais sindicais, ambas organicamente muito débeis (não considero a USI uma central
sindical, mas apenas uma articulação bastante descaracterizada, sem base de mas-
sa). A construção de uma central sindical única, portanto, é um processo ainda em
andamento. Pode ser até que tenhamos de conviver muito tempo com a duplicidade
de centrais, mas acredito que iremos caminhar para uma central sindical única.

Isso não quer dizer, porém que o movimento sindical brasileiro tenha sofrido
uma divisão. E possível existirem correntes e concepções sindicais diferentes no mo-
vimento sem que se dêem divisões orgânicas na base. A Convenção 87, sim, pode
acarretar uma divisão do sindicalismo brasileiro "por baixo", o que seria um prejuízo
muito grave.
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Quanto à questão legal que vocês mencionaram, reafirmo que não será pelo
aspecto legal que se resolverá a questão da Central Sindical. Ela á uma questão poli-
fica. Legalmente, no entanto, pode-se estabelecer que haverá somente um sindicato
por categoria profissional ou ramo de produção, numa determinada área geográfica,
mas que, quando vários sindicatos fizerem um movimento associativo horizontal (di-
reito inerente à liberdade e à autonomia sindical) este movimento não terá de adotar
obrigatoriamente uma forma única, podendo se dar por mais de uma forma. Quem se
associaria seriam as entidades. Por exemplo, o sindicato de metalúrgicos, o sindicato
dos têxteis, o sindicato de rodoviários, poderiam formar uma articulação sindical ou
uma central sindical, desde que permitindo o movimento associativo que a legislação
atual proíbe, qual seja, a articulação de entidades numa linha horizontal. Hoje a legis-
lação só permite associação no sentido vertical. O que nós combatemos é a divisão
"por baixo": mais de um sindicato por categoria profissional ou ramo de produção,
numa mesma área geográfica

INDICADOR - Como se distingue, a seu ver, a greve econômica da greve
política?
ROBERTO DE ASSIS - A maioria das greves que têm ocorrido no pais são greves
econômicas, que partem de' urna situação material objetiva e de uma reivindicação
económica objetiva. Evidentemente, não se pode desligar as reivindicações econômi-
cas de determinadas questões políticas que estão em curso. Como é que se vai dis-
sociar, por exemplo, uma greve salarial da política económica do governo? E uma po-
lítica de arrocho. Qualquer greve que tem por objetivo recompor os salários está fun-
damentalmente se contrapondo a uma política econômica do governo; logo, tem uma
dimensão política. Todavia, a greve propriamente política seria um movimento com
objetivos políticos explícitos, por exemplo: derrubar um determinado governo, um de-
terminado ministro, ou manifestar solidariedade a determinada ação política. Em resu-
moela teria sempre, como bandeira central, urna bandeira política.

As greves, hoje, embora levantem bandeiras políticas, como a luta contra a dí-
vida externa, guardam relação intima com as necessidades econômicas das catego-
rias.

Eu não afirmaria, por isso, que existam hoje greves políticas no país. Existem
greves econômicas, que evidentemente se relacionam com a política econômica que
se aplica neste país.

Não somos contra a greve política. Ao contrário, achamos que é um direito e
é um avanço; é um novo patamar de greves. A medida que os trabalhadores compre-
endem que eles também têm que lutar no terreno político, é provável que avancem
e façam greves explicitamente políticas.

INDICADOR - A Legislação deve fixar alguma regulamentação estabele-
cendo diferenças entre greve econômica e greve política?
ROBERTO DE ASSIS - Não. A legislação deve, simplesmente, garantir o direito de
greve e, não, cercear o direito de greve. Os trabalhadores têm o direito de negar a sua
força de trabalho por razões políticas. econômicas ou quaisquer outras. A legislação
não deve impor formas de limitação Aliás, a legislação no país sempre foi limitadora
do direito de greve e, não, afirmativa do direito de greve. Procura-se sempre criar me-
canismos ou alguns postulados que impeçam o amplo exercido desse direito.
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INDICADOR - No seu entender, quais os procedimentos que devem ante-
ceder à deflagração de uma greve?
ROBERTO DE ASSIS - A CGT entende que o trabalhador deve ter amplo direito de
greve, e que a legislação deve estabelcer esse direito e, não. imitá-lo. A única forma-
idade que os trabalhadores devem ter para entrar em greve é a criação de um fórum
próprio para tomarem decisões. Esse fórum poderia ser uma assembléia, mas nada
impede que, em determinado momento, os trabalhadores dentro de uma fábrica pa-
rem.

A decisão cabe somente a eles, pois estão vendendo sua força de trabalho
e têm o direito de negá-la a qualquer momento. Então, não acho que seja necessário o
cumprimento de determinadas formalidades antes de se entrar em greve. Essa deci-
são cabe aos trabalhadores e deve-se preservar a democracia dos trabalhadores.
Assim, o fórum que estabelece essa democracia pode ser uma assembléia, mas sem
nenhuma imposição legal, como por exemplo: percentual de comparecimento, prazo
de convocação etc. Estas formas são também limitadoras do direito de greve.

A decisão de greve se formaliza normalmente numa assembléia, mas ela pode
ocorrer em fórum menos formal, quando ocorra um fato que exija resposta imediata
dos trabalhadores. Por exemplo: os trabalhadores chegam para trabalhar e constatam
um determinado fato extremamente lesivo. E possível, numa reunião bastante ágil e
informal, eles tomarem uma decisão de parar imediatamente e referendar isso depois
numa assembléia. Eu não vejo, realmente, necessidade de formalismos nesse senti-
do. A legislação atual estabelece um rol de procedimentos tal que torna inviável a gre-
ve.

INDICADOR - No momento em que se discute a modernização das rela-
ções de trabalho no Brasil, a atenção dos especialistas parece estar con-
centrada nas questões do direito de greve e na organização sindical. Mas
há outras questões, igualmente importantes, que não vêm recebendo a
mesma atenção, como, por exemplo, a legislação sobre acidentes de tra-
balho. No seu entendimento, o que a Constituinte deveria inovar nesta
área?
ROBERTO DE ASSIS - Quando vemos a estrutura de segurança do trabalho, chama
a atenção, em primeiro lugar, o absurdo de os serviços de segurança do trabalho, o
médico e o engenheiro do trabalho, serem contratados pelas empresas. Deveriam ser
órgãos fiscalizadores inteiramente autônomos e com poder de coibir determinadas
práticas dentro da empresa. Hoje, o número de técnicos - engenheiros e médicos do
trabalho - da Delegacia Regional do Trabalho é inteiramente insuficiente, incapaz de
uma fiscalização efetiva e quase sem nenhum poder sobre o funcionamento das em-
presas. O controle do Estado ou de órgãos autônomos é fundamental, mas acho que
só se vai avançar realmente nesta questão, quando o movimento sindical adquirir
suas próprias formas de controle, quando os sindicatos estiverem aparelhados para
fiscalizar as condições de trabalho dos seus associados e possuírem mecanismos
explícitos de pressão sobre as empresas. Então, aí sim, na medida em que criarmos
mecanismos de organização dos trabalhadores, por exemplo, com a legalização das
comissões de fábrica, com CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
realmente estáveis e criadas sem ingerência da empresa, mas por critérios próprios
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dos trabalhadores e dos sindicatos, avançaremos em relação à segurança do traba-
lho.

Os trabalhadores devem ter uma eletiva participação nos órgãos do Estado
encarregados dessa questão. Não basta criar órgãos fiscalizadores, com participação
de trabalhadores, se estes são pinçados ou cooptados pelo sistema. Os represen-
tantes dos trabalhadores nos órgãos de fiscalização devem ser eleitos e indicados
pelo movimento sindical, surgir num processo de representação desde baixo e devem
inclusive ser substituídos periodicamente. Se esses tipos de representantes perma-
necerem por muito tempo, serão cooptados pelo governo ou pela empresa, começa-
rão a ganhar salários diferenciados e acabarão por se afastar de suas categorias. E o
caso, hoje. dos vogais, dos juizes classistas, que são cooptados pela Justiça do Tra-
balho, passam a fazer parte daquela estrutura e praticamente abandonam suas cate-
gorias. E um mecanismo pior do que o peleguismo dentro do movimento sindical.

Em síntese, nesta questão dos acidentes de trabalho, defendo uma legislação
mais rigorosa, que penalize as empresas responsáveis pelos acidentes e que permita
ao Estado e aos órgãos fiscalizadores unia efetiva intervenção nas empresas, inclu-
sive parando-as quando houvesse condições lesivas aos trabalhadores. Por outro la-
do, os técnicos que fiscalizam essa área jamais poderiam ser da empresa. A empresa
pode ter seus técnicos, seus mecanismos de controle de qualidade ou mesmo de
condições de trabalho, mas a fiscalização de segurança do trabalho teria que ser rea -
lizada pelo Estado através de órgãos independentes e com poder efetivo de interven-
ção com participação sindical, operária, observado o principio de eleição e substitui-
ção constante dos delegados. Ao lado disso, os trabalhadores deveriam ter mecanis-
mos próprios de controle, semelhantes às CIPAS e Comissões de Fábrica, ligadas
aos sindicatos, com estabilidade e poder de fiscalização. Por ai acho que caminha-
ríamos em algum sentido. Esta é uma área em que ainda não fiz um estudo profundo:
são reflexões preliminares.

oOo
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JOÃO PAULO PIRES DE VASCONCELLOS
Presidente Estadual da Central única dos Trabalhadores - CUT

INDICADOR - O que os trabalhadores têm a oferecer ao pacto social?
JOÃO PAULO - A palavra pacto social já está bastante desgastada pois todas as ve-
zes que se falou em pacto, os trabalhadores tiveram que perder, para acertar a eco-
nomia brasileira Hoje, os trabalhadores não estão dispostos a perder mais nada, pois
já vêm, há muito tempo, pagando a conta. E. aliás, estão pagando a conta, neste mo-
mento, com o Plano Cruzado III, que impõe o maior arrocho salar i al de todos os tem-
pos, pior que o Plano Cruzado 1, que o povo não percebeu por causa do congela-
mento de preços. Vamos perder agora a infl ação de junho, estimada em 30 0, 10, mais
18% relativos ã perda anterior dos resíduos não utilizados nos gatilhos

O governo avisou aos empresários que viria esse plano económico, tanto que,
na véspera, eles passaram a remarcar todos os seus preços. Confirmação inequívo-
ca do vazamento foi a abrupta elevação da bolsa de valores alguns dias antes do
Cruzado III. Nesse tipo de mercado, isso só acontece quando existe um fato concre-
to. Ou seja, o plano vazou antes de sua divulgação. O governo traiu a Nação. Diante
de fatos como esse, o único pacto social possível é um pacto político, que está sendo
feito através da Constituinte. Se a Constituição não estabelecer as regras fundamen-
tais de convivência política, e sair de acordo com os interesses dos empresários, que
têm os representantes mais reacionários, estaremos caminhando a passos acelera-
dos para uma convulsão social. Não é mais possível, num País que optou pelo capita-
lismo, continuarem a predominar as regras de selvageria.

O trabalhador não tem mais o que oferecer no pacto social em termos de salá-
rio. Temos hoje a menor massa salarial, em relação ao PIB, e o menor salário mini-
mo da América Latina. Se o salário mínimo fosse calculado de acordo com seu valor
real, estabelecido por lei, seria de duzentos e cinquenta dólares, algo em torno de dez
mil cruzados. A contribuição que o trabalhador pode dar no chamado pacto social, se
houver, é exigir que a massa salarial seja recomposta e que a economia do Brasil
seja sólida. Um país não pode ser forte economicamente sem um mercado interno só-
lido. Cada cidadão precisa ter acesso ao que se produz - automóvel, moradia, saúde,
lazer, estudo - de forma a ter uma vida digna. Depois é que se vai construir o exce-
dente para exportar. O que está sendo feito é o inverso: estão expropriando a nação.

Os trabalhadores podem participar de um acordo pol ítico exigindo estabilidade
no emprego, liberdade de organização e desatrelamento do Estado dos assuntos sin-
dicais.

INDICADOR - Caso a Convenção 87 seja ratificada e aprovado o novo
projeto de lei de greve, algumas modificações importantes vão ocorrer na
vida sindical brasileira. Gostaríamos de conhecer a opinião da CUT sobre
algumas delas.
JOÃO PAULO - Estou há muito tempo no movimento sindical e acompanho as nuan-
ces todas, em função da situação política, do tempo, dos interesses. Tive a maior
surpresa, por exemplo, com alguns companheiros da Diretoria do Sindicato dos Pro-
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fessores de Minas Gerais, que há três anos atrás assinaram documentos favoráveis
à aprovação da Convenção 87 e agora se posicionam contra a sua aprovação.

A Convenção 87 da OIT acaba com a contribuição sindical, estabelece a li-
berdade de sindicalização, inclusive para os funcionários públicos, e a pluralidade
sindical. O que me assusta, realmente, é que tanto a CUT quanto a CGT são contra a
pluralidade sindical. Não existe meia liberdade, não se tem liberdade cortando-se
parte dela. Liberdade é ampla: organiza-se quem tiver vontade. Se o sindicato for forte
numa base, não adianta outro sindicato querer se instalar lá, porque não irá para a
frente. Alegam que a pluralidade é um malefício, mas a história diz o contrário Na hitó-
ria do sindicalismo brasileiro, este foi mais dinâmico, mais forte, do inicio do século até
mais ou menos 1930, quando havia um sindicalismo plural, feito segundo idéias. Havia
várias entidades sindicais e um dinamismo tal no movimento, que Getúlio Vargas to-
mou posse em 1930 e já em 1931 saiu a legislação corporativista. O corporativismo
interessa aos regimes autoritários e se instalou no Brasil através de um regime auto-
ritário. O plurasmo é um princípio fundamental da liberdade, faz parte intrínseca do
homem: a liberdade de pensar diferentemente, de se organizar segundo as próprias
idéias.

Acho equivocada a posição da CUT diante do pluralismo, assim como acho
que a CGT se opõe por fisiologismo, só porque tem interesse em manter aparelhos
sindicais na mão. Ningúem deve investir contra o pluralismo. E um princípio funda-
mental. Se nós não quisermos uma sociedade onde prevaleça o pluralismo, onde ca-
da um possa se organizar segundo suas idéias, estaremos querendo um sistema au-
toritário. De modo que, quanto à Convenção 87, sempre fui e sou favorável, e na mi-
nha Comissão, que é da Soberania, Dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,
defendo a liberdade de organização sem nenhuma restrição.

INDICADOR - Qual o argumento da CUT contra a pluralidade sindical?
JOÃO PAULO - Dizem que o patrão poderá criar sindicatos. Ora se o patrão puder
criar sindicato de trabalhadores melhor do que nós, temos que deixar. Será o sinal de
que os sindicatos dos trabalhadores não estarão cumprindo sua finalidade. E triste ter
que ouvir isso de companheiros da pópria CUT

INDICADOR - Do ponto de vista prático, como você vê a sobrevivência
dos sindicatos sem o imposto sindical?
JOÃO PAULO - A contribuição sindical é obrigatória e nenhum trabalhador deve ser
obrigado a contribuir com uma entidade em que não acredita. A contribuição sindical
só favorece uma coisa: o descrédito no sindicato.

O maior sindicato do Brasil, o dos metalúrgicos de São Paulo, tem mais de
400 mil trabalhadores na sua base, mas se tiver 70 mil filiados é muito. Não se preo-
cupam em filiar trabalhador, mas não se esquecem de cobrar dele. Então, manter a
contribuição sindical é querer a sobrevivência da ilegitimidade. Toda a estrutura do
Ministério do Trabalho é custeada pela contribuição sindical, mas quem manda nesse
órgão é o patrão. O trabalhador não tem participação nenhuma lá. Além disso, a con-
tribuição sindical é dividida de uma forma compulsória: 20% ficam como o governo, e
5% da contribuição de quase dez milhões de trabalhadores da indústria brasileira vão
para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, a catedral do
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peleguismo brasileiro. Portanto, sou contra a contribuição sindical A entidade tom que
sobreviver da contribuição espontânea, para ter legitimidade.

INDICADOR - Qual a perspectiva de vir a ser aprovada a Convenção 87?
JOÃO PAULO - Na Comissão que integro foi aprovada a liberdade de organização.
Eu vou ao Plenário para sustentar a liberdade ampla de organização, sem nenhuma
limitação. Não endosso proposta de meia liberdade. Organiza quem quiser organizar-
se, com a força que tiver. Este é o jogo político limpo.

INDICADOR -Não será muito difícil isso uma vez que nem as próprias
centrais sindicais endossam essa posição, dentro da Constituinte?
JOÃO PAULO - O pessoal tem medo de perder o aparelho sindical. No entanto, o
pluralismo está ai, meio castrado, mas está. Veja o caso de São Paulo. Porque não há
um único sindicato dos metalúrgicos da Grande São Paulo? Há o sindicato dos meta-
lúrgicos de São Paulo, de Santo André, São Caetano, etc. Isso é pluralismo: cada um
limita o seu terreno e vai ser dono dele Os grandes sindicatos investem contra a plu-
ralidade sindical porque querem preservar o seu domínio.

INDICADOR - A CUT, no seu último congresso, foi favorável à aprovação
da Convenção 87?
JOÃO PAULO - Aprovou-se a Convenção 87, com uma restrição: as empresas fica-
riam obrigadas, por lei, a descontar as mensalidades. Hoje, as empresas têm a lista
de quem é sindicalizado, que o sindicato relaciona.

Entretanto, acredito que nós temos que ter o nosso mecanismo de organiza-
ção e, inclusive de arrecadação. Empresa nenhuma tem que ser obrigada a descontar
em folha a contribuição para o sindicato Quando um indivíduo sente que é necessário
contribuir para o sndcato, deve fazê-lo independentemente da empresa. Há pouco ti-
vemos que fazer uma queixa crime contra a direção da Belgo-Mineira, que se apro-
priou de dois meses das mensalidades de nosso sindicato. Ela descontou e não pas-
sou para nós, com a intenção de nos quebrar. Portanto, essa é outra questão, que o
movimento sindical tem que discutir com mais profundidade: organizar-se efetiva-
mente de modo a não ficar dependente de mecanismos que permitam a empresa
identificar quem é ou não filiado ao sindicato, pois isso permite que a empresa persiga
ou até mesmo demita os filiados mais ativistas do sindicato.

INDICADOR - Como a CUT vê a aplicação de multa ao sindicato em caso
de decisão judicial desfavorável à greve?
JOÃO PAULO - A alegação de que o trabalhador deu prejuízo à empresa é um sofis-
ma: o trabalhador dá lucro a empresa durante sua vida inteira. A folha de pagamentos
de uma grande empresa brasileira que paga melhor a seus empregados não chega a
10% de seu faturamento. Numa empresa que diz pagar bem, a Belgo-Mineira, os salá-
rios representam 8,7% do faturamento, com todos os encargos sociais. Então qual é a
participação do trabalho na produção? O que é o lucro? A apropriação do trabalho é
feita dia-a-dia e ninguém ainda falou em obrigar o patrão a pagar uma multa por se
apropriar do salário e do esforço do trabalhador. A cobrança de multa é uma forma de
intimidar os sindicatos. A greve é o único instrumento que o trabalhador pode usar pa-
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ra que, nos momentos de crise, num conflito entre capital e trabalho, possam equili-
bar-se as coisas, porque o capital é muito mais forte, pela própria estrutura do sistema
capitalista. Querem que os trabalhadores exerçam o direito de greve, desde que não
haja prejuízo para a empresa. Ora, quando partimos para uma greve, é porque a em-
presa não está cumprindo a sua finalidade social. Portanto, a multa é um instrumento
de intimidação aos sindicatos. A contribuição que os trabalhadores dão para as em-
presas durante toda a sua vida é tal que as empresas deveriam ser obrigadas, por lei,
a pagar os dias parados.

INDICADOR - Os trabalhadores vêm reivindicando o irrestrito direito de
greve. Na sua opinião, isto significa abolir a definição de atividades es-
senciais da economia ou o que está sendo de fato proposto é a redefini-
ção dessas atividades?
JOÃO PAULO - O direito de greve é irrestrito. Não se pode fixar atividades acessó-
rias e atividades essenciais. Quem criou isso foi o regime autoritário. O homem não
pode ser obrigado a trabalhar, nem individualmente, nem coletivamente. Essa é a li-
berdade primeira: o trabalhador pode negar o seu trabalho. Se há categorias em que a
paralisação total do trabalho afeta a comunidade como um todo, a elas caberá definir
as formas de preservar os interesses da comunidade. O direito à greve, ou é uma li-
berdade total ou não existe. É como a questão da pluralidade sindical: não se pode
cortar um pedaço dessa liberdade, impondo-se restrições.

INDICADOR - Como se distingue, a seu ver, a greve econômica da greve
política?
JOÃO PAULO - Na minha opinião, não existe greve econômica. Todas as greves são
pol rticas, porque é através delas que se traçam as regras da convivência política en-
tre capital e trabalho. Quando estamos traçando essas regras, trata-se de urna greve
política mesmo As acusações que fazem têm a finalidade de trazer isso para o cam-
po ideológico, doutrinário, dizer que é um movimento para desestabilizar o governo.
Não existe greve econômica, porque as greves nunca são para discutir apenas salá-
rio, mas também coisas muito mais profundas. E mesmo quando se está definindo
uma regra económica, relativa ao fruto do nosso trabalho, a greve não é meramente
uma ação econômica: é também uma ação política, para fundar nossa participação
dentro de uma empresa ou de várias empresas. Por isso, não concordo com esse
enfoque de greve econômica e greve política: todas as greves são políticas E, quan-
do vamos contra o governo, não estamos indo simplesmente contra ele, mas, sim,
contra o capital, pois é o governo que responde pelo capital. Há uma grande frente
contra nós e não podemos ficar parados, sem enxergar isso. Temos que lutar contra
o governo mesmo, porque é ele que responde pelos interesses dos grandes empresá-
rios.

INDICADOR - No seu entender, quais são os procedimentos que devem
anteceder a deflagração de uma greve?
JOÃO PAULO - Não deve haver pré-requisito nenhum. A conseqüência e a respon-
sabilidade, são assumidas no exercício das coisas. Não adianta a lei definir esses
procedimentos para os trabalhadores: eu defendo o meu interesse da forma que eu
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achar mais conveniente para mim A greve será lecjtrna se ela for decidida pela maio-
ria da categoria, em assembléia. Não deve ser o governo quem julga se a greve á le-
gal ou não, mas, sim, os trabalhadores O âmbito da greve e os procedimentos preli-
minares devem ser decididos pela categoria. Não deve haver nenhuma limitação ao
exercício do direito de greve

INDICADOR - No momento em que se discuto a modernização das rela-
ções de trabalho no Brasil, a atuação dos especialistas parece estar con-
centrada nas questões do direito de greve e na organização sindical. Mas
há outras questões igualmente importantes, que não vêm recebendo a
mesma atenção, como, por exemplo, a legislação sobre acidentes de tra-
balho.

No seu entendimento, o que a constituinte deveria inovar nessa
área?
JOÃO PAULO - Não existe nenhum direito do trabalhador, direito de greve, ação pre-
ventiva contra o acidente de trabalho, ou contra a doença profissional, que possa so-
breviver, estando o empresádo livre para demitir como quiser, a seu arbítrio, como
acontece hoje Para mim, a maior discussão dentro da Constituinte chama-se estabili-
dade no emprego. O empresário não pode continuar com a força que tem, pois isso
castra todo e qualquer direito do trabalhador. Se temos uma massa salarial tão baixa
como a que existe hoje no país, isso se deve à ação predatória e à mentalidade retró-
grada do empresário brasileiro Se o patrão achar que o trabalhador não pode ser do
PT, como já tem acontecido, ele simplesmente o demite. Da mesma forma, se o tra-
balhador é lesado e reclama, o patrão o demite. Na Belgo Mineira, por exemplo, eu já
tive, quando Presidente do Sindicato, que homologar rescisão cie contrato sabendo
que aquele trabalhador tivera a sua saúde predada pela ernpesa. Sugam o seu san-
gue durante 15 anos e quando ele já se estourou, o setor de Medicina do Trabalho
alerta a direção da empresa para demiti-lo. Sem o registro de doença profissional, ele
não poderá licenciar pelo ;NPS, pois este o considerará apto para o trabalho. Assim,
ele ficará sem amparo, sem saúde e numa faixa etária em que dificilmente conseguirá
outro emprego Quem defende a liberdade de política neste país vai defender a estabi-
lidade no emprego, que para mim, é a questão fundamental para o trabalhador. Sem
se garantir a estabilidade, todos os outros direitos ficarão prejudicados.

INDICADOR - Os empresários alegam que a estabilidade vai gerar de-
semprego e queda da produtividade. O sr. concorda com isso?
JOÃO PAULO - Não. Basta raciocinar historicamente: a recuperação econômica da
Alemanha no pós-guerra se fez com o trabalhador estável No Brasil, na década de
50, todos os trabalhadores da indústria eram estáveis. Essa foi uma época de grande
crescimento econômico e aumento da produtividade do operário brasileiro. E não ha-
via desemprego.
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PAULO PASSOS - Superintendente Técnico da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais

INDICADOR - O que os empresários têm a oferecer ao pacto social?
PAULO PASSOS - Precisamos, antes, entender o que poderia ser um pacto social.
No Brasil, fala-se muito em pacto, em entendimento, em diálogo, a nível de governo,
de empresários, e da classe trabalhadora, sem que se definam suas linhas mestras
Um exemplo de âmbito internacional foi o pacto espanhol, que envolveu, na sua con-
cepção, a classe política, os trabalhadores e os empresários. Mas foi um pacto
orientado politicamente. No Brasil, estamos um pouco distantes de um pacto social a
nível político O governo prega, no campo econômico, uma filosofia de sacrifício, de
atuação conjunta das classes, mas sentimos que a classe política está dissociada
desse esforço na área econômica. Definindo-se as linhas mestras do pacto social,
que deve envolver governo, empresário e trabalhador, é óbvio que o empresário vai
participar e terá algo a oferecer, como já vem oferecendo. É importante que se diga
que o empresariado tem participado ativamente das medidas adotadas pelo governo
nos dois últimos anos, com vistas a superar a fase difícil por que passa o Brasil.

INDICADOR - O empresariado está disposto a sustentar as últimas medi-
das econômicas do Plano Cruzado III?
PAULO PASSOS - O congelamento de preços não corresponde à filosofia que o em-
presariado defende. Nós somos pela atividade livre de mercado. Você me pergunta se
o empresário estaria disposto ou se teria condições de contribuir com mais sacrrco
para o sucesso do Plano Cruzado III. O empresário hoje está submetido a uma políti-
ca financeira, a uma elevação de custos sumamente onerosa, com juros na casa dos
30% mensais. O empresário brasileiro não tem capital próprio e necessita de capital
de terceiros para girar. Infelizmente, não somos ainda um país capitalista, ainda que
tenhamos constitucionalmente optado pelo capitalismo. Por isso o empresário tem que
contribuir com tudo aquilo que trará como benefício uma queda no custo financeiro.
Uma inflação mensal de 20% representa um índice de 1.000% no final de um exercí-
cio: é um número assombroso.

De outra parte, o empresariado aguarda ansiosamente que o governo dê a
sua parcela de contribuição. Quando o Presidente José Sarney foi à televisão e disse
que o governo estava reduzindo o déficit público, sustando por seis meses a constru-
ção da ferrovia Norte-Sul, da usina siderúrgica do Maranhão e de mais algumas
obras, e cortando 33% do orçamento do Ministério dos Transportes, ele nada mais fez
do que anunciar aquilo que o governo de qualquer modo, não faria com o orçamento
de 87, simplesmente porque estas obras não constam do orçamento deste ano: Nada
se cortou no orçamento: apenas vai deixar de executar.

Quanto ao orçamento do Ministério dos Transportes, ele foi baseado, como o
de todos os órgãos do governo, numa inflação zero para o ano de 87 O Ministério pe-
diu uma retificação orçamentária de 100% sobre o volume do ano passado O Gover-
no disse que só daria 213. Se ele agora vai cortar 33%, está cortando 1/3, ou seja,
está deixando de dar 113 daquilo que prometera ao Ministério dos Transportes. E o
que o governo cortou efetivamente no seu custeio? Até hoje, muito pouco O empre-
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sanado espera é que o governo dê a sua parcela de contribuição naquilo eni que toda
a sociedade já está participando.

INDICADOR - Uma das reivindicações dos trabalhadores é o direito irres-
trito de greve. Como os empresários se colocam diante desta questão?
PAULO PASSOS - O direito de greve é um direito inerente à atividade trabalhadora, à
atividade profissional O empresariado reconhece o direito de greve da classe traba-
lhadora, como forma de reivindicar melhores salários ou melhores condições de tra-
balho. Infelizmente, ainda existem empresas que não cumprem aquilo que a lei pre-
ceitua como necessário ao bom relacionamento entre capital e trabalho. Exemplo dis-
so poderiam ser alinhadas entre aquelas que não pagam sequer o salário mínimo. In-
felizmente isso existe Então o direito de greve do trabalhador, no momento em que
ele postula uma melhoria de salário ou das condições de seu trabalho, é um direito
que o empresário reconhece como sumamente válido. Mas você me pergunta sobre
direito irrestrito e isso, a nosso ver, não pode existir. Não pode, porque algumas ativi-
dades devem ser preservadas desse processo de paralisação, ainda que as reivindi-
cações sejam econômicas. Há atividades que são essenciais para a sociedade, não
podem ser atingidas por um movimento grevista. Mas no fundo, na filosofia, uma gre-
ve de postulação econômica dentro das relações entre capital e trabalho, o empresá-
rio reconhece como válida.

INDICADOR - Para efeito de direito de greve que critérios o governo deve-
ria utilizar para definir as atividades essenciais?
PAULO PASSOS - O projeto do Ministro Almir Pazzianotto define essas atividades e
nós concordamos com essa definição. Grosso modo, poderíamos dizer que as ativi-
dades essenciais são aquelas ligadas a geração e fornecimento de energia elétrica, a
área de compensação bancária, de telecomunicações, serviço postal, e a produção,
distribuição e comercialização de combustíveis. São essas atividades que conside-
ramos essenciais.

INDICADOR - Mas isso não determina, na prática, a abolição do direito de
greve para a grande maioria dos trabalhadores?
PAULO PASSOS - A greve não é o único instrumento de reivindicação dos trabalha-
dores A greve é o momento extremo do movimento reivindicatório, pressupondo a
falta de entendimento. O que hoje existe e se prega é o diálogo, exatamente um dos
pontos do Pacto Social: o entendimento amplo entre as partes envolvidas, o empresa-
nado e os trabalhadores. O que notamos nestes últimos vinte anos são dois extre-
mos: um período extremamente paternalista, quando o governo definia o índice de
reajuste dos salários e todos faziam as convenções baseadas naquele índice, e um
período, após a abertura democrática, de negociações coletivas. Só este mês, por
exemplo, tivemos aqui ria Federação das Indústrias, seguramente, umas 9 ou 10 reu-
niões de convenções coletivas e até mesmo de negociações com categorias que já
têm uma convenção formalizada, como é o caso dos metalúrgicos.

Note-se que este ano ainda não tivemos dificuldades nos dissídios coletivos.
Nenhuma greve ampla ocorreu em Minas Gerais, este ano, devido, justamente, ao
entendimento, à negociação.
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INDICADOR - Quais são os procedimentos que devem anteceder à defla-
gração de uma greve?
PAULO PASSOS Basicamente aquilo que temos pregado nos últimos anos: o diálo-
go entre as partes O que vemos hoje, a nível da classe profissional, é uma divisão e
mesmo uma subdivisão de torças que dificulta esse entendimento No momento em
que a classe trabalhadora se bifurca em duas torças - a CGT e a CUT - que têm con-
cepções ideológicas diversas, e o empresário ou o Sindicato patronal tem que nego-
ciar com o sindicato profissional, seja da CGT ou da CUT, os entendimentos também
se bifurcam, dificultando as negociações. Não vou dizer que seria mais fácil negociar
com a CGT e mais difícil com a CUT, ou vice-versa. Havendo critérios bifurcados na
área profissional, é óbvio que aquilo que o empresariado leva em bloco (pois nossa
forma de negociação obedece a uma orientação só) acaba tendo que se bifurcar. Isso
gera problemas de negociação Mas é ao redor de uma mesa que se discute e se
aparam as arestas, e isso temos procurado fazer, aqui em Minas. Em São Paulo, es-
ses entendimentos estão sendo feitos de forma mais ampla, a nível dos sindicatos,
principalmente os sindicatos mais fortes, que são os da área metalúrgica.

INDICADOR - Como se distingue, a seu ver, a greve econômica da greve
política?
PAULO PASSOS - A greve econômica, no nosso entender, é aquela que tem como
postulação o realuste, o crescimento salarial, a melhoria das condições de trabalho;
enfim, todas as reivindicações que se expressem em cláusulas de natureza econômi-
ca Temos a greve poFtica quando, feitas as negociações, atendidas as reivindica-
ções na área econômica, prevalece a falta de entendimento e a greve continua. Te-
mos também uma greve poltica no momento em que uma categoria adere a outra; é a
greve de solidariedade. Entendemos que o trabalhador, sendo um ente da sociedade,
tem o direito de externar seu ponto de vista sobre política e desenvolver atividade po-
lilico-partidária. Entretanto há uma grande diferença entre manifestar a sua posição e
deflagrar um movimento grevista para defesa desse posicionamento pol ítico-ideológi-
co. Num momento em que o governo está alertando para reduzir os impasses da dívi-
da externa e o empresariado se coloca contra a ênfase que se dá ao mercado inter-
nacional em detrimento do mercado interno e os trabalhadores fazem uma greve
contra a dívida externa chega a ser inusitado.

Você já imaginou se o empresariado resolvesse então fazer um movimento
grevista, um tocaute por causa da divida externa? Nós entendemos que as centrais
sindicais ou os sindicatos profissionais têm todo o direito de externar o seu ponto de
vista sobre determinada questão de política governamental, mas nunca usar o direito
de greve, que é inerente à classe profissional, para reivind i cações da categoria, de
fundo político-ideológico.

INDICADOR - Dirigentes sindicais argumentam que os aumentos salariais
obtidos através das greves, em 86. foram os principais responsáveis pelo
aquecimento da economia e que uma política "dura" do governo contra as
greves contribuiria para a recessão.

O sr. concorda que exista essa relação entre greve, aumento do
poder aquisitivo e política anti-recessiva?
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PAULO PASSOS - São realmente três situações econômicas amplas que se interli-
gam. Eu não poderia dizer, entretanto, que urna seria conseqüência da outra ou que
existiria entro elas relação de causa e efeito.

Assim uma política recessiva não significa, obrigatoriamente, o aumento do
ganho da população, resultante de movimentos grevistas Por outro lado, uma política
recessiva pode ser adotada num país que tenha renda 'per capita" forte, com resulta-
dos de movimentos grevistas, mas não como conseqüência desse movimento gre-
vista. Ainda que os pouquíssimos movimentos grevistas de 86 tenham gerado alguns
ganhos para a classe trabalhadora, o que gerou maior ganho foi o congelamento de
preços do Plano Cruzado 1. Em conseqüência, o crescimento económico daí resul-
tante, também não foi resultado dos movimentos grevistas. Em novembro de 86,
quando novamente o governo teve que optar por uma política recessiva - o Plano
Cruzado II - pois, com o aumento do consumo, a produção, que não estava preparada
para responder àquela demanda consumista, ficou aquém da procura fazendo surgir
então o ágio, o governo optou pelo fim do congelamento e, indiretamente, pela reces-
são. No momento em que os preços foram liberados, surgiu a inflação exagerada.
O fato de os salários não acompanharem esta inflação, gerou a redução do consumo,
logo a da produção e, como conseqüência, entramos num quadro de recessão. Então,
o que existiu no Brasil foram dois modelos económicos distintos, num período de um
ano, e isto não foi resultado de movimentos grevistas. Portanto, não posso dizer que a
greve aumenta o poder aquisitivo e, como conseqüência, gera um aquecimento da
economia

INDICADOR - O sr. acredita que a aprovação da Convenção 87 da OIT
contribuiria para melhorar as relações entre capital e trabalho no Brasil?
PAULO PASSOS - A Convenção 87 prega, na sua filosofia, a pluralidade e a liberda-
de sindical. Se ratificada, teremos que adaptar nossa legislação constitucional e ordi-
nária aos seus princípios, pois, no Brasil, o que existe é a unidade sindical. A ratifica-
ção da Convenção 87, hoje, pelo Senado (a Câmara já fez) no nosso modo de ver,
atropelaria a Constituinte, porque como eu disse, para o Brasil ratificá-la teria que,
primeiramente, alterar sua Constituição. Não sabemos o que a Constituinte vai apro-
var a nível de legislação sindical. Sabemos , entretanto, que a Subcomissão dos Di-
reitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos já aprovou a unicidade sindical no
Brasil e isso vai contra os princípios da Convenção 87. Por isso, sua aprovação hoje
equivaleria a atropelar a Constituinte.

Além do mais, será que a Convenção 87 contribuiria para melhorar as rela-
ções entre capital e trabalho? Países desenvolvidos, como Estados Unidos e Cana-
dá, não assinaram a Convenção 87 da OIT. O que melhora as relações entre capital e
trabalho é o entendimento entre a classe empresarial e a classe trabalhadora nas ne-
gociações. Não há de ser um ditame ou uma norma jurídica, ou um arcabouço político,
que criará condições para melhorar esse relacionamento.

Alega-se , por exemplo, que a contribuição sindical, que é compulsória, é um
artifício usado pelo governo para manter os sindicatos em suas mãos, tantos os dos
trabalhadores como os dos empresários. Mas isso não é verdade. A Áustria, nação
eminentemente democrática, signatária da Convenção 67 desde o primeiro momento,
tem a contribuição compulsória e a contribuição social facultativa. Isso s ignifica o to-
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ttiimento da liberdade sindical? Não: as duas podem conviver perfeitamente. A plurali-
dade sindical, muito defendida hoje, não determina, necessariamente, o fim da contri-
buição sindical Basta que não seja o governo, como é hoje, o arrecadador dessa
contribuição e, sim o próprio sindicato.

INDICADOR - Alguns dirigentes sindicais invocam o modelo japonês para
defender a estabilidade do trabalhador no emprego. Alegam que a estabili-
dade está na base da alta competitividade da indústria japonesa.

Como o sr vê a questão da estabilidade no caso brasileiro?
PAULO PASSOS - Vejo com muita apreensão, pois não podemos nunca invocar o
modelo japonês para copiar dele aquilo que poderia parecer bom ao trabalhador bra-
sileiro. E não podemos por quê? O trabalhador japonês tem férias de 7 dias no ano,
que se ampliam, à medida em que ele tenha maior tempo de serviço, até chegar ao
máximo de 25 dias. Aí já está na hora de se aposentar.

O japonês, quando faz greve, usa uma tarja preta no braço, mas continua pro-
duzindo, trabalhando 8 horas por dia. A carga horária, hoje, no Japão é de 48 horas
por semana. A estabilidade no emprego é bastante diferente, pela própia filosofia
oriental. A indústria brasileira é uma indústria ainda recente, em relação à indústria ja-
ponesa. Essa competitividade no setor industrial ainda não existe no Brasil, a ponto
de que possamos dar estabilidade no momento em que o trabalhador é empregado.

Até onde o empresário brasileiro estaria disposto a ter na sua fábrica um tra-
balhador estável, se fosse um mau trabalhador? Para mandar aquele trabalhador em-
bora, ele teria que indenizá-lo em dobro. Por outro lado, até onde a estabilidade daria
segurança ao trabalhador? Com ela certamente se incrementará a burla da legislação
do trabalho sem assinatura da carteira ou proliferando os contratos de experiência, A
segurança de encontrar trabalho, que é o mais importante, o própio empregado passa-
rá certamente a não ter. Isso é um risco. Eu vejo com apreensão essa figura da esta-
bilidade ampla, da forma como foi colocada na Constituinte. Se, no passado, a estabi-
lidade com dez anos de trabalho não deu certo, já que, após nove anos o trabalhador
era despedido, agora, com a garantia de estabilidade depois de 90 dias, o empresário
poderá não estar disposto a investir na ampliação de sua produção ou criar novas
fontes de emprego. Isto sim pode ocasionar um movimento amplo de recessão na
economia.

Ademais, falar-se em estabilidade do trabalho, numa economia em desenvol-
vimento como a do Brasil, é conduzir aquela norma à vala comum da obsolecência e
da impraticabilidade. Afinal, quem garantirá a sobrevivência com a estabilidade de
empresas, diante de uma opção por políticas econômicas recessivas?

Entendo que uma garantia de emprego ou mesmo criar-se normas obstacula-
rizadoras da dispensa sem justa causa sejam possíveis de se incorporar à legislação
brasileira, resultantes, no entanto, do entendimento entre as partes envolvidas, ou até
mesmo com previsão constitucional. Mas não como hoje está proposta.

Por sua vez, a semana de 40 horas foi também aprovada pela Subcomissão
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. A Alemanha criou a semana
de 40 horas porque havia no pais excesso de produção e isso é tão negativo quanto
uma recessão ou a queda da produção. O excesso obriga os empresários e o Estado
a se desfazerem de mercadorias a preços irrisórios. Foi o que aconteceu também no
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Japão No ano passado, o governo japonês chegou, inclusive, a gratificar as empre-
sas que reduzissem a sua produção Mas não reduziram a carga horária Na Alema-
nha, chegou-se a reduzir a jornada semanal devido ao excesso de produção. Ora,
nós aqui, no Brasil, pecamos pela escassez.

oOo
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AGENOR RIBEIRO - Superintendente da Federação do Comércio

INDICADOR - O que os empresários têm a oferecer ao pacto social?
AGENOR RIBEIRO - Todo e qualquer pacto social pressupõe a presença do empre-
sanado na sua formação e conformação. Ilustramos isso com o Pacto de Moncloa, na
Espanha, que contou decisivamente com a presença do empresariado. Da mesma
forma que o trabalhador é presença necessária em qualquer pacto em que se procura
uma trégua nos pleitos salariais, seguramente o empresariado também terá de estar
presente, pois ele é responsável por um ingrediente de fundamental importância: o
preço. Na nossa economia, os custos e preços da iniciativa privada representam uma
parcela de grande importância em qualquer pacto social. Não seria lógico admitir um
pacto sscial em que os salários estivessem congelados e os preços liberados: isso
seria, sob todos os aspectos, contraditório. Mas não é só o empresariado que entra
com uma grande parcela de responsabilidade num pacto social: também o governo é
parte fundamental na política de preços, já que ele participa da vida econômica nacio-
nal com as suas tarifas de serviços e com o déficit público. A partir do momento em
que o governo não contém o déficit público, não há pacto social que perdure. Portan-
to, da mesma forma que é fundamental a presença do trabalhador e do governo, é
fundamental também a presença do empresariado num eventual pacto social.

INDICADOR - Em que medida os empresários estão dispostos a oferecer
sua quota de sacrifício para o equilíbrio da economia?
AGENOR RIBEIRO - O empresariado sempre está disposto a oferecer sua quota de
sacrifício. Nem sempre a sociedade brasileira entende isso como sendo sincero. Há
vontade do empresário em participar desse esforço nacional. Por quê? Porque, a par-
tir do momento em que não se dê um basta na inflação, nas altas taxas de juros, não
é só o trabalhador, o assalariado, ou a sociedade de um modo geral que são castiga-
dos: o próprio empresário é altamente prejudicado, porque ele não tem condições de
planejar sua vida empresarial, com uma inflação desenfreada. Não há como prever
o futuro numa ciranda financeira em que os juros atingem as raias de até 40 0/10 ao mês.
Não há empresa que suporte uma situação dessa. O empresariado quer colaborar,
pois, a partir do momento em que a inflação caia, cairão as taxas de juros e a empre-
sa nacional poderá melhor planejar a sua vida. Para comprovar como as empresas fo-
ram penalizadas neste período de inflação altíssima, basta ver o alto índice de con-
cordatas e falências no setor. Esse argumento seria suficiente para concluir que o
Plano Bresser é interessante para a empresa nacional, e que, portanto, todo o empre-
sanado estará lutando para que ele tenha êxito.

INDICADOR - Uma das reivindicações dos trabalhadores é o direito irres-
trito de greve. Corno os empresários se colocam diante desta questão?
AGENOR RIBEIRO - Nenhum cidadão brasileiro tem direito irrestrito à nada. O meu
direito de cidadania é amplo, mas esbarra no direito do meu compatriota. O direito ir-
restrito de greve, no sentido do liberdade total, não pode vingar. Se o direito irrestrito
de greve implica vedar a autoridade pública e judiciária numa greve, nós não podemos
concordar, porque o instituto da greve poderia levar o país ao caos. A greve deve ter
limites. Se se chega a um ponto de impasse nas conversações entre empregadores e
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empregados, alguém terá que entrar para arbitrar: no caso, o Judiciário. Se a greve é
ordeira, pacifica, tudo bem. Do contrário, se ela coloca em perigo a propriedade, a
autoridade pública haverá que ter atribuição para intervir. No momento em que eu dou
à autoridade pública e judiciaria o poder para, em determinados casos, intervir na gre-
ve, passo a admitir que o direito de greve não pode ser irrestrito.

INDICADOR - Que critérios o governo deveria utilizar para definir as ativi-
dades essenciais, para fins de direito de greve?
AGENOR RIBEIRO - O Estado tem por escopo, dentre tantas atribuições, .0 bem-
estar do cidadão. A partir do momento em que o bem-estar do cidadão é ameaçado, o
Estado deve tomar providências. E o bem-estar do cidadão pode vir a estar ameaça-
do quando não se limitam as greves a determinadas atividades essenciais. Há ativi-
dades que não podem parar, pela sua própria natureza, como, por exemplo, o hospi-
tal, a farmácia, o médico, o policial, os trabalhadores do setor de energia eletrica e
água. O direito de greve tem que ser limitado, de maneira tal que essas atividades não
possam cessar. O critério para avaliar qual atividade é essencial não será difícil de
ser encontrado: é aquela atividade sem a qual o cidadão corre perigo.

INDICADOR - Quais os procedimentos que deve anteceder à deflagração
de uma greve?
AGENOR RIBEIRO - Uma sociedade organizada deve, o mais que puder, dispor em
lei de parámetros, de regras do jogo O direito de ir e vir é elementar, mas deve ser
previsto em lei ou constitucionalmente previsto, como todos os direitos fundamentais.
No campo da greve, polo menos o fundamental deve ser previsto em lei: as atividades
essenciais, como se instala uma greve desde o início (convocação por edital, assem-
bléia, etc.), até a sua deflagração. Se não houver uma definição legal, uma categoria
pode entrar em greve comandada por uma minoria. Há necessidade de um mínimo de
representação da categoria, para se deflagrar uma greve.

INDICADOR - Como se distingue, a seu ver, a greve econômica da greve
política?
AGENOR RIBEIRO - A greve de natureza política deve ser afastada da entidade sin-
dical. A sociedade organizada já tem veículos e comportamentos para dirigir a ativida-
de política. Se eu não sou político, mas tenho um anseio político, tenho maneiras de
procurar os meus representantes, nas Câmaras de Vereadores, nas Assembléias
Legislativas ou mesmo no Congresso Nacional, para apresentar, através deles, os
meus pleitos políticos. O canal é esse.

Diferente é a greve de natureza econômica. Esta é uma atividade legítima dos
trabalhadores, por melhores salários ou por melhores condições de trabalho. Isto, sim,
é um direito e um dever do trabalhador. O que nós queremos é uma sociedade orga-
nizada em que um não atropele o outro. A atividade política tem outros canais para ser
exercida que não a entidade sindical. Seria uma superposição de competência.

INDICADOR - Qual a posição do sr sobre a jornada de trabalho de 40 ho-
ras e a estabilidade no emprego?
AGENOR RIBEIRO - Em primeiro lugar, cito um grande escritor francês: "Eu lhe dou
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o direito de pedir e de falar, mas dê-me o direito de discordar' É claro que é um direito
legítimo do trabalhador pleitear, entre outras, essas duas reivindicações. Do lado em-
presarial, nós temos uma outra visão. A estabilidade é altamente prejudicial ao empre-
gado O que ocorre é que, não raro, o trabalhador tom um comportamento com a es-
tabilidade e outro sem ela Não podemos, definitivamente, falar de empresa sem falar
em produtividade, eficácia e eficiência. Seguramente, a estabilidade, para muitos
trabalhadores, representa ou vai representar a queda da produtividade O comporta-
mento muda quando o trabalhador adquire a estabilidade, pois em nome dela vai ado-
tar um comportamento na empresa que lhe seja mais conveniente A estabilidade gera
um processo de merecimento por baixo: 'A" produz dez lerefas e ganha "X": se "B"
produz duas tarefas e ganha o mesmo "X", a empresa nada pode fazer com aquele
empregado, porque ele é estável. Com isso, a produtividade cai. E quem é que vai
perder? E o produto nacional.

Sobre o passado da estabilidade, o que houve foi o seguinte Não havia até
1967. o FGTS. A sua instituição foi urna alternativa para a estabilidade: quem optasse
pelo fundo de garantia, abria mão dela. Por que isto? Porque a produtividade nacional
era baixíssima com a estabilidade Aquela época, o trabalhador se tornava estável
desde o momento em que completava 10 anos na empresa. E o que ocorria? A pro-
dutividade com o empregado estável baixava tanto, que a empresa rescindia o con-
trato quando o empregado atingia a faixa de 8 anos, a fim de que ele não adquirisse a
estabilidade. Não fazia isso com todos: o empregado eficiente era mantido. Isso era
negativo para o empregado. Dai eu dizer que o volume de emprego irá diminuir com a
aprovação da estabilidade. Além do mais, a estabilidade pode vir a ser um instrumento
inibidor do aparecimento de novas empresas e do crescimento das já existentes.

O que deve segurar o empregado na empresa é a sua eficiência. Empresário
nenhum despede um bom empregado. E por isso que nós temos, não raro, emprega-
dos que se projetaram de tal maneira, dentro da empresa, que hoje são até di'etores.

Quanto à jornada de 40 horas, é preciso considerar que somos um país pobre,
em desenvolvimento e, portanto, precisamos de trabalho. Entendemos que a redução
da jornada de trabalho tem tudo para ser uma tese de agrado nacional, mas é alta-
mente demagógica. Em principio, ela seria razoável num país desenvolvido, de pro-
duto interno bruto e renda per capita elevados. A jornada de trabalho deve ser compa-
tível com as necessidades nacionais. Os nossos Constituintes devem levar em conta
que o Brasil de hoje reclama mais trabalho e reduzindo-se a jornada de trabalho, o
custo dos bens aumenta. Querer reduzir a jornada e ao mesmo tempo baixar os pre-
ços dos bens é uma incoerência, senão demagogia inaceitável.

INDICADOR - Dirigentes sindicais argumentam que os aumentos salariais
obtidos através das greves, em 86. foram os principais responsáveis pelo
aquecimento da economia e que urna política "dura" do governo contra as
greves contribuiria para a recessão.

O sr. concorda que exista essa relação entre greve, aumento do
poder aquisitivo e política anti-recessiva?
AGENOR RIBEIRO - Não posso concordar com essa afirmação de que foram as
greves as responsáveis pelo aumento do poder aquisitivo e que, conseqüentemente,
possibilitaram o aquecimento da economia. Seguramente o ponto fundamental para o
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aquecimento da economia foi a estabilização dos preços do Cruzado 1. As greves ini-
ciaram-se, salvo engano, quatro meses depois do instituído o Cruzado 1, lá por agosto
ou setembro do ano passado Mas o aquecimento cia economia já se dera a partir de
março, porque os preços estavam congelados e o salário tinha um poder de compra
maior. Eu diria que os aumentos salariais, principalmente espontâneos, no período,
reforçaram o poder aquisitivo dos trabalhadores, mas não foram eles o único instru-
mento para isso. Foi exatamente com o congelamento, em 28 de fevereiro de 1986,
que o salário começou a valer mais no mercado.

INDICADOR - O sr. acredita que a aprovação da Convenção 87 da OIT
contribuiria para melhorar as relações entre capital e trabalho no Brasil?
Por quê?
AGENOR RIBEIRO - A Convenção 87 permite, entre outras coisas, o pluralismo sin-
dical e pressupõe a liberdade sindical, de inquestionável necessidade. Os sindicatos
devem desatrelar-se do Estado. A categoria é que sabe das suas necessidades. Daí,
conforme a Convenção 87, a garantia da liberdade sindical está perfeitamente de
acordo com o nosso pensamento.
Quanto ao pluralismo sindical também previsto na Convenção, parece-me que isto
pode ser bom em outro pais. O que é bom para um pais, nem sempre é bom para o
Brasil. O pluralismo sindical vai autorizar a criação de sindicatos à vontade, de tal
maneira, que dentro de uma empresa, por exemplo, poderá ser criado um sindicato de
vendedores, outro do pessoal de escritório, etc. E óbvio que esse pluralismo vai en-
fraquecer a atividade sindical, na medida em que apareçam os sindicatos de esquina.
Teremos milhares de sindicatos, pequenos e pobres, sem recursos e sem poder de
pressão Acho que, neste particular, dentro da realidade brasileira, para o trabalhador
seria muito melhor a unidade sindical. Uma entidade sindical na mesma extensão da
categoria teria força, representatividade, poder de pressão, se é verdade que, contra
a força do capital, o trabalhador precisa de um instrumento legal para fazer presente a
sua força. De que adiantará um sindicato fraco para pressionar o capital? Por isso,
acho que a Convenção 87 tem que ser trabalhada e estudada, mas dentro da realida-
de brasileira. Em países como os Estados Unidos e França, não há pulverização de
sindicatos, não existe lá o pluralismo sindical.

Para os empresários também não seria bom que a Convenção 87 fosse apro-
vada, porque teríamos, por exemplo, 500 a 600 sindicatos em negociação. As Entida-
des patronais necessitariam de um batalhão de advogados para discutir com esses
sindicatos, e isso seria danoso. Seriam feitas muitas reivindicações diferentes, e é
claro que o patronato teria que responder em bloco.

O pluralismo sindical jamais deu certo em outros países e não será diferente
no Brasil.
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PAULO LOTT - Delegado Regional do Trabalho em MG.

INDICADOR - O que os trabalhadores têm a oferecer ao pacto social?
PAULO LOTT - Pacto, pela própria definição da palavra, é um acordo que se faz, com
transigência dos dois lados, do capital e do trabalho. Cada um dá urna parada, um
passo para trás, faz uma avaliação do que perde e do que ganha e assume um com-
promisso com o que vier dai em diante.

Os trabalhadores alegam, e concordo com eles, que não dá mais para ceder
um passo, senão cairão no abismo. Na verdade, o trabalhador não tem mais o que
oferecer num possível pacto.

Nos últimos anos, sobretudo durante o regime militar, a industrialização e o
enriquecimento inegável do pais foram proporcionados pela expropriação do salário
do trabalhador. Somos hoje a 8 economia do mundo, caminhando para o 79 lugar e
tendo, ao lado, uma América Latina endividada, com um parque industrial em franga-
lhos, virando sucata, como na Argentina e no México. O Brasil, ao contrário, possui
um parque industrial moderníssimo Foi às custas do arrocho salarial que as empre-
sas conseguiram capital para equipamento, capital de giro, instalações e investimen-
tos. Reparem no luxo e na sofisticação dos bancos brasileiros: isso foi obtido pagan-
do-se mal aos bancários. As indústrias e o comércio enriqueceram pagando mal ao
trabalhador brasileiro. O salário mínimo real, definido em lei, deveria estar hoje em tor-
no de nove mil cruzados, para garantir o mínimo de sobrevivência. Foi com essa
constante retirada do salário do bolso do trabalhador que as empresas e o Brasil fica-
ram ricos. Então, falar hoje em pacto social verdadeiro, como há na Europa, Estados
Unidos, Canadá, significa que o lado do capital terá que ceder muito mais que o do
trabalhador. O trabalhador terá que ceder alguma coisa, no aspecto do trabalho, no
modo como ele vai empregar sua força de trabalho. Quanto ao salário, não há mais o
que ceder.

INDICADOR - Uma das reivindicações dos trabalhadores é o direito
irrestrito de greve. Como o sr. se coloca diante desta questão?
PAULO LOTT -Para nós, do Ministério do Trabalho, a greve é um direito inalienável
do trabalhador. E uma arma que ele tem para negociar os seus direitos e não há muito
o que discutir sobre isto.

Os trabalhadores, têm exercido, de fato, o direito de greve, e devem ter este
direito garantido em qualquer legislação. Eles alegam que não têm este direito, ouço
muito isto, mas é um pouco de lamentação. Na verdade, ele existe: basta ver a quan-
tidade de greves acontecendo no país. Nos dois últimos anos, todo mundo que quis
fez greve, legal ou ilegalmente. Funcionário público que não pode fazer greve, fez, e
negociou com o Estado. Os poderes públicos, que não podem negociar com a greve
ilegal, negociaram, sentaram-se à mesa com os representantes de greves ilegais e fi-
zeram acordo. Então, existe o direito de greve. E preciso codificar algumas coisas.
sim. Mas direito de greve tem sido exercido. Nós, do Ministério do Trabalho, reconhe-
cemos esse direito e o garantimos.

INDICADOR - Mas algumas categorias têm feito greve ilegamente. O sr.
não acha que o direito irrestrito de greve deve ser previsto na legislação?
PAULO LOTT - Essa questão está sendo discutida na Constituinte. Mesmo do ponto
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de vista dos trabalhadores existem algumas vantagens na codificação, porque quan-
do o trabalhador entra em greve, ele quer ter direitos garantidos Não é negócio fácil
entrar em greve. Tem que se prever na lei o que lazer durante uma greve, quem julga
a greve, se a justiça comum ou a Justiça do Trabalho, quais as garantias dos traba-
lhadores em greve, etc. Hoje está estatuído que, durante uma greve legal o trabalha-
dor não pode ser demitido nem pressionado. Do outro lado, a lei proíbe a greve em
atividades tidas como essenciais: energia elétrica, abastecimento de água, etc. A lei
cuida do proteger os dois lados durante o conflito. Tem gente que pensa que não deve
haver lei nenhuma, a questão deve ser definida no conflito. Tenho minhas dúvidas.
Tem que haver alguma codificação que garanta um procedimento civilizado durante a
greve, que é o exercício de uma atividade legal, reconhecido pela sociedade como um
direito. Durante o Plano Cruzado, quando os comerciantes e industriais acharam que
estavam tendo prejuízo, o que fizeram? Esconderam seus produtos, que sumiram das
prateleiras. Na greve, os trabalhadores escondem a força de trabalho. Tudo isto tem
que estar estatuído em lei

INDICADOR - Quais os procedimentos que -devem anteceder à deflagra-
ção de uma greve?
PAULO LOTT - Com muita frequência vemos greves serem deflagradas pela minoria
de uma categoria e, como resultado, não terem o respaldo da massa de trabalhado-
res. Juntam-se umas tantas pessoas de uma categoria de mil trabalhadores, por
exemplo, numa assembléia de cinqüenta ou sessenta, e decide-se partir para uma
greve. Com muita facilidade, reivindica-se 100 1/Ó de aumento, mas, na hora de nego-
ciar para valer, a empresa diz que dá 5%. Entre a reivindicação e a oferta, fica um
abismo e, quando chega a hora da verdade, faz-se um acordo e ficam estipulados
15% ou 20%. Por isso, hoje, os dirigentes sindicais são mais realistas e fazem pro-
postas bem mais próximas do que vão conseguir e a empresa também oferece algo
mais próximo do que vai negociar. Deve haver um mecanismo que assegure que a
proposta apresentada seja a reivindicação de uma parcela significativa da categoria.
Como se consegue isso? E numa assembléia da categoria que se comprova que a
greve foi decidida efetivamente pela categoria o, não, por um pequeno grupo. E há
também a questão da greve política. Com alguma freqüência, assistimos a greves que
foram evidentemente mobilizadas por interesses político-partidários.

INDICADOR - O sr. acha que deveria ser distinguida a greve política da

greve econômica?
PAULO LOTT - Não. Uma categoria pode fazer uma greve em defesa de uma política
de interesse do trabalhador. É um direito. Mas que se faça a greve sabendo-se que
ela é em defesa de uma bandeira política.

Digamos que o trabalhador resolva fazer uma greve para ter direitos de parti-
cipar da Constituinte, de votar nos tribunais, de ter um representante na Justiça do
Trabalho. Defendo o direito de se fazer greve política, mas não de se fazer greve por
um partido político. Por exemplo, na questão dos mecanismos da greve, de que falá-
vamos há pouco, devem ser estabelecidos não só por juristas, mas também, pelos
trabalhadores, através dos seus sindicatos e entidades. Os trabalhadores devem par-
ticipar da política partidária. Dentro do partido político o trabalhador tem seus canais
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de comunicação com a estrutura do poder politico. Ali elo deve levar todas as suas
reivindicações, quanto ao caráter da greve, aos procedimentos e às garantias do di-
reito de greve.

INDICADOR - Qual a posição do sr. quanto à aplicação de multa ao sin-
dicato, no caso de decisão desfavorável à greve?
PAULO LOTT - Isso existe na legislação de diversos países, onde as relações de
trabalho estão mais avançadas. Pode ocorrer quando uma categoria vai à greve, no
final, não se tem um acordo, sujeitando-se a empresa a um brutal prejuízo. Quando há
acordo, a empresa acerta os prejuízos, passa uma esponja em cima e toca a vida pa-
ra a frente, mas às vezes, a greve não tem esse desfecho. Se os trabalhadores nada
conseguem, ou conseguem pouco, e a empresa leva um prejuízo brutal após vinte,
trinta dias de paralisação, quem é o responsável por isto? Numa relação civilizada
entre partes, como locador e inquilino, credor e devedor, essas responsabilidades são
definidas em lei e existem instrumentos jurídicos para decidir ou ajudar a acertar es-
sas questões.

INDICADOR - Nessa linha de raciocínio, o sr. acha que os trabalhadores
devem arcar com o desconto dos dias parados?
PAULO LOTT - No nosso quadro de relações de trabalho, atrasado como está, fica
difícil começar, mas isto, cada vez mais, está se assentando entre os dois lados. Até
há pouco tempo os trabalhadores entravam em greve e uma das reivindicações era o
pagamento dos dias parados. E, mal ou bem, isso era aceito. Mas, aos poucos, so-
bretudo com a modernização da indústria brasileira, e com a prática da Europa e dos
Estados Unidos, que é de não pagar os dias parados, a situação aqui começa a se
modificar. Quem parou arca com o custo da parada: é o preço da greve. O que se tem
feito em cem por cento dos casos que vêm à Delegacia do Tabalho é negociar os dias
parados. Toda vez que há uma greve, insitimos e orientamos para que não se reivin-
dique o pagamento dos dias parados, mas a sua negociação. Porque, se uma catego-
na faz uma greve de vinte dias e, depois desse sofrimento, recebe um contracheque
com todos os dias descontados, isso quer dizer perda quase total do mês. O traba-
lhador fica desesperado e, seguramente, partirá para outra greve, e não trabalhará
sem remuneração Procuramos convencer o empresário - e temos conseguido isso -
de que é preciso esquecer a greve no primeiro cheque; a partir dai, depois da volta ao
trabalho, discutir com os trabalhadores uma forma de compensação dos dias para-
dos: acréssimo de meia-hora por dia, trabalho numa manhã de sábado, se a semana
é de cinco dias: se a empresa funciona vinte e quatro horas por dia e não há como
aumentar a carga horária, desconta-se no 139 salário, mas fica estabelecido que
aqueles dias parados serão pagos. Deve ser um ponto de honra do trabalhador: parar,
ganhar a greve, mas pagar por ela. A empresa pagar os dias parados é um paterna-
lismo injustificável.

INDICADOR -Que critérios o governo deveria utilizar para definir as ativi-
dades essenciais da economia, para efeito de direito de greve?
PAULO LOTT - E injusto pensar que o trabalhador de certa atividade não possa fazer
greve e reivindicar aumento salarial. Tembém não é admisivel pensar que uma popu-
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ação fique sem água, eneregia elétrica, hospital, etc. Acho que devo ficar claro para a
sociedade o para os trabalhadores, que existem algumas atividades que não devem
parar. Direito de greve irrestrito, tudo bem, mas deve existir uma norma qualquer que
garantindo a esses trabalhadores o direito de fazer greve, proteja o público, para que
não fique sem a prestação do serviço.

O objetivo primeiro da greve é impedir o fluxo de dinheiro para o bolso do pa-
trão-estatal ou privado - fazer com que ele procuro uma solução rapidamente.

José Edgard Amonm, quando Deputado, apresentou um projeto, que conside-
ro excelente, prevendo que, a partir da deflagração de uma greve de trabalhadores em
atividade essencial, a renda gerada por essa atividade iria para um fundo social qual-
quer, seja de greve, ou de desemprego. Numa greve de trabalhadores em transporte
coletivo por exemplo, o fluxo do dinheiro sairia da caixa do patrão para ese fundo.
Desse forma, as atividades essenciais, apesar da deflagração da greve, permanece-
riam func ionando normalmente e o patrão seria, financeiramente, pressionado a aten-
der às reivindicações dos trabalhadores O objetivo da greve estaria plenamente al-
cançado e a sociedade não ficaria sem água, energia elétrica, ou qualquer outro ser-
viço essencial.

Veja o caso dos médicos do Estado, por exemplo. Ganham menos que moto-
ristas de ônibus - e isso não quer dizer que motorista de ônibus ganhe muito. Mas os
médicos são uma categoria cuja greve traz gravíssimas repercussões para a socie-
dade e para ela própria. Mesmo mantendo serviços de urgência funcionando, basta
que a televisão mostre um corredor cheio de gente pelo chão, um doente gemendo,
outro com sangue, uma mulher quase dando à luz, e a imagem do médico é estragada
naquele dia e vai levar dez anos para ser recuperada.
Hoje os médicos fazem greve pela metade: um trabalha, outro não, uns fingem que
estão trabalhando e não estão, outros assinam o ponto. Ora, se todos os médicos
continuassem trabalhando, mas o dono do hospital não auferisse a receita, ele corre-
ria para fazer um acordo com eles.

INDICADOR - O sr. acredita que a aprovação da Convenção 87 da OIT
contribuiria para melhorar as relações entre capital e trabalho no Brasil?
Por quê?
PAULO LOTT - Eu sempre fui favorável à aprovação da Convenção 87, desde quan-
do militava no movimento sindical. Enquanto Presidente do Sindicato dos Jornalistas
de Minas, denunciava permanentemente a intromissão do Ministério do Trabalho nos
nossos sindicatos. Tínhamos que pedir licença para fazer eleição, tomar posse,
gastar dinheiro. A estrutura de governo controlova toda a vida do sindicato. Assinei
inúmeros documentos em favor da autonomia sindical. Mas as discussões sobre este
assunto acabavam por ficar prejudicadas pelo nosso envolvimento na luta maior,
contra o regime militar.

Temos que ser coerentes com o que pregamos a vida inteira e, hoje, como
Delegado do Tabalho, vejo ainda mais necessárias essa liberdade e autonomia sindi-
cais. São quarenta anos de dependência das entidades sindicais ao aparelho do Es-
tado, reforçados por vinte anos de ditadura militar. Recebo, noite e dia, petições de di-
rigentes sindicais solicitando toda espécie de autorizações, licenças, etc. e sempre
digo que este não é o papel da Delegacia do Trabalho e, sim, um problema interno do
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sindicato. Não obstante, gasto 80% do meu tempo aqui na Delegacia do Trabalho,
discutindo eleição sindical, dinheiro de sindicato, administração sindical, assembléia
sindical, algo absolutamente desnecessário e desgastanle. E a estória do menino
agarrado à saia da mãe que não consegue libertar-se. Quero dar um corte nisso. Os
sindicatos que façam suas eleições, vivam suas vidas o gastem seu dinheiro como
bem entenderem: o governo nada tem a ver com isso

INDICADOR - O que poderá ocorrer com a abolição da contribuição sindi-
cal?
PAULO LOOT - A curto prazo, se se cortar o dinheiro da contribuição sindical, haverá
uma explosão no movimento sindical brasileiro. Haverá um penado de enorme perple-
xidade, porque grande parte dos dirigentes sindicais está acostumada a montar e
manter estruturas administrativas fortes com a contribuição obrigatória. E a velha his-
tória da dependência. Para que mais associados para os sindicatos? Só para dar tra-
balho, fazer assembléia, votar, cobrar? Então, quanto menos sócios melhor: o dinheiro
está garantido, não é preciso mostrar serviço, pode-se ficar nisso tranqüila e eterna-
mente. Se você cortar essa fonte inesgotável de dinheiro, quais os sindicatos que so-
breviverão? Só aqueles que efetivamente representarem os trabalhadores, que irão
aderir livremente ao sindicato porque percebem nele uma entidade para defender seus
direitos.

O novo sindicato vai viver de acordo com sua receita, proveniente da contri-
buição voluntária dos trabalhadores, sem mordomias e atendendo o interesse do as-
sociado.

Ai vem a pergunta: vai-se pulverizar tudo? Se existisse hoje um sindicato da
Assembléia Legislativa na estrutura atual, ele reuniria todos os trabalhadores da Ca-
sa. E aí diante de uma possível aprovação da Convenção 87, o que poderia ocorrer,
em tese, seria o surgimento de diversos sindicatos: dos cristãos, dos comunistas,
dos funcionários nordestinos, dos datilógrafos, dos porteiros, dos assessores de im-
prensa e assim por diante. Poderiam nascer inúmeros sindicatos na Assembléia Le-
gislativa. Bastaria haver uma eleição: a chapa que ganhasse assumiria e a que per-
desse formaria outro sindicato.

INDICADOR - É o que se diz que pode ocorrer no sindicato dos metalúrgi-
cos de São Paulo.
PAULO LOTT - Esse perigo é real, e aí o patrão é que vai se fortalecer, incentivando
a criação de sindicatos artificiais, para dividir e pulverizar o movimento dos trabalha-
dores. Isso pode acontecer Mas isso será permanente? Nós vamos apostar que o
trabalhador é bobo? Muito ao contrário, o seu senso de organização é maior que o do
patrão. do Estado, do Governo, porque ele sofre mais. Então, se é certo que nesse
primeiro instante pode acontecer mesmo, urna pulverização de sindicatos, é certo
também que em pouquíssimo tempo, os trabalhadores saberão qual sindicato é me-
lhor, qual está conseguindo suas conquistas entre todos os sindicatos surgidos. O
forte, por Seleção natural, vai vivere permanecer forte. Os Outros vão morrer rapida-
mente. Aposto nisso. E aí que falha a tese da pulverização do movimento sindical: ela
enxerga somente o quadro do momento e não percebe o processo de fortalecimento
dos sindicatos. Aprovada a Convenção 87, no fim de curtisirno tempo essa onda de
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novos sindicatos estará encerrada e nós vamos ter sindicatos efetivamente fortes,
não tenho dúvidas.

Por último, tenho um argumento inquestionável. Essa estrutura sindical verti-
cal, com sindicato por categoria, por base territorial, só existe em dois países no mun-
do: no Brasil e no Chile de Pinochet. Eu pergunto: só nós e o Chile de Pinochet esta-
mos certos enquanto o resto do mundo está errado? Não há sindicalismo forte na
Alemanha, Japáo, Estados Unidos, Argentina, Itália, França, Bélgica? Pelo contrário,
todos sabemos que não há movimento sindical forte no Brasil e muito menos no Chile.

INDICADOR - Qual a posição do sr. quanto à eliminação da Justiça do
Trabalho como mediadora nas negociações?
PAULO LOTT - Sou favorável à negociaçao direta e tenho incentivado isso aqui na
DRT. Acho que a presença do Estado atrapalha a negociação. Freqüentemente,
quando chegam aqui duas partes discutindo, procuro quebrar as arestas mais agudas
até se chegar a um ponto em que já está dando para um olhar no olho do outro, depois
que acabou a raiva. Aí mando irem para casa e trazerem o acordo, quando estiver
pronto.

Temos insistido cada vez mais na negociação direta. Trabalhador e empresá-
rio devem resolver suas questões e trazerem o acordo formulado apenas para ser re-
gistrado. Nosso papel deve ser só esse. Pela nossa experiência, observamos que, se
o acordo é feito diretamente entre patrão e sindicato, o ganho salarial é maior. Se as
conversações azedam e se torna necessária a intermediação da DAT, o que os pa-
trões oferecem na negociação é geralmente menos do que estavam dispostos a dar
antes. E será pior ainda, se for deflagrada a greve e pedido o dissídio coletivo. Nesse
caso, as posições endurecem e o ganho será ainda menor.

Então, até do ponto de vista do interesse do salário, não vale a pena discutir
aqui e muito menos na Justiça do Trabalho. A discussão direta, por mais demorada e
difícil que seja, é mais interessante para o trabalhador.Nós incentivamos isso com a
maior força.

INDICADOR - No momento em que se discute a modernização das rela-
ções de trabalho no Brasil, a atenção dos especialistas parece estar con-
centrada nas questões do direito de greve e da organização sindical. Mas
há outras questões igualmente importantes que não vêm recebendo a
mesma atenção como, por exemplo, a da Legislação sobre acidentes de
trabalho.

No seu entendimento, o que a Constituinte deveria inovar nesta
área?
PAULO LOTT - Falei antes, referindo-me à questão dos salários que o capitalismo
brasileiro se desenvolveuà custa do sacrifício do trabalhador. O parque industrial e a
pujança econômica do Brasil ergueram-se com dinheiro expropriado do trabalhador.
As multinacionais vieram para cá atraídas por matéria-prima abundante e pelos salá-
rios mais baixos do mundo, o que lhes garantiu enormes lucros. Mas não foi só isso.
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No terreno da segurança do trabalho, as empresas foram praticamente dispensadas
de investir na segurança e na saúde do trabalhador Desenvolveu-se todo um aparato
para dissimular esse problema, esconder o número de acidentes, não comunicar à
Previdõncia Social, etc. Em conseqüência, o Brasil passou rapidamente a campeão
mundial de acidente de trabalho

Durante o ano mais cruel da guerra do Vietnã, morreu mais gente aqui, por
acidente de trabalho do que lá, pela guerra. O estado se omitiu, preocupado apenas
em industrializar o pais, modernizar seu parque produtivo. Mas chegou o momento em
que as coisas começaram a mudar O ministro Almir Pazzianotto, que veio do movi-
mento sindical, e vive esses problemas há muitos anos, como militante e, depois co-
mo advogado sindical, resolveu enfrentar essa questão.

Aqui em Minas, nossa Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, apesar
de não ter o quadro de pessoal necessário, está fazendo um belíssimo trabalho nessa
área, a ponto de ser hoje um modelo para o país inteiro. O próprio Ministério encam-
pou o programa mineiro. A DrI Raquel Mana Rigotto - nossa Diretora da Divisão de
Medicina e Segurança do Trabalho, fez aqui um trabalho tão bom que foi nomeada
delegada do Brasil no congresso sobre Medicina e Trabalho em Genebra, no mês
passado.

Nossa política tem sido a de, primeiro, "botar o dedo na ferida", denunciando
esse quadro de mazelas e procurando convencer as empresas a cumprir um mínimo
da legislação. Procuramos mostrar a elas que até do ponto de vista egoísta do capita-
lismo segurança do trabalho significa investimento. Não é à loa que as multinacionais
têm essa questão muito bem cuidada. Elas já perceberam que investir na saúde e se-
gurança do trabalhador aumenta a produtividade, pois, no dia em que uni trabalhador
morre nas dependências de uma fábrica, ou perde um braço, uma perna, nesse dia a
produtividade vai a zero. Gera-se uni trauma nos companheiros e, até se recompor o
nível de produção, passam-se muitos dias. Por isso se o patrão não tiver nenhuma
preocupação humanista, generosa, com a vida do semelhante, que se preocupe en-
quanto capitalista. Estamos tentando levantar essa discussão, por mais descabida
que possa parecer e tem dado resultado. Temos levantado essa questão também,
entre os sindicatos. Os trabalhadores, até há pouco tempo, só reivindicavam aumento
de salário, salário noturno, hora-extra, férias, etc, mas nada sobre saúde e segurança.
Não estavam alertas para o problema. Começamos a alertar os trabalhadores: a saú-
de e a vida é de vocês, vocês é que tem que lutar dentro da empresa Não somos
nós, no centro de BH, que vamos ver onde está escapando gás, saindo fumaça, onde
há barulho, máquina sem proteção, quem está trabalhando sem luvas, sem óculos.
Houve uma tal reversão que hoje, ao contrário, em todo rol de reivindicações consta,
claramente, a questão de saúde e segurança do trabalho. Já tivemos em BH greves
cujo único objetivo era este. Suscitar essa questão já foi uma enorme vitória.

Hoje a Delegacia Regional do Trabalho começa advertindo as empresas, pos-
tenormente autuando-as, multando-as e, por fim, interditando-as. Quando eu fechei a
primeira indústria foi um escándalo. Hoje as empresas sabem que a DRT fecha e in-
terdita mesmo. Por isso, centenas de indústrias já estão cumprindo a legislação.

Com as multinacionais, de um modo geral, nós não temos problemas porque
elas já vêm com a filosofia de que as medidas de segurança aumentam a produtivida-
de
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INDICADOR - O sr, acha que essa exploração abusiva da força de traba-
lho no Brasil, se encontra no terreno da legislação, da fiscalização ou das
duas coisas?
PAULO LOTT - Acho que é mais do que as duas coisas. E todo um contexto cultural.
Esses problemas não existem hoje na Europa. Quando os nossos técnicos vão à Eu-
ropa levando fotografias e slides de trabalhadores jogando minério no forno, com 1000
graus na cara, sem nenhum equipamento de segurança, os europeus ficam abisma-
dos. Essas coisas são inimagináveis para eles.

Além disso, existe um outro problema. Se baixarmos um decreto estabelecen-
do que a partir de hoje nenhum trabalhador poderá mais andar sobre andaimes sem
cinto de segurança, ou trabalhar em ambiente com muito ruído, gás excessivo, etc,
sabemos que as coisas continuarão na mesma. O que surte efeito é este trabalho que
estamos fazendo, multando, pressionando, fechando, discutindo com o próprio traba-
lhador.

Há algum tempo, estávamos tendo problemas com uma empresa japonesa.
Estivemos lá, conversamos, eles admitiram as falhas e pediram um tempo para corri-
gí-las. Tudo bem.

Esgotou-se o prazo e não tomaram a menor providência alegando precisarem
de um ano para importação de equipamentos da Alemanha.

Marcamos novo prazo e exigimos que, a partir daí, todos trabalhassem com
máscara Não resolvia de vez o problema, mas era um paliativo. Mais tarde o nosso
médico esteve lá e constatou que todos os trabalhadores estavam sem máscara. Um
diretor então nos falou que não adiantava, "eles não usam as máscaras". O pior é que
era verdade. Os trabalhadores detestam também trabalhar com luvas, porque elas
são grossas e com isso eles perdem o tato. Os óculos de segurança dão irritação nos
olhos, e não se enxerga bem com eles. Mas não há outro jeito: eles têm que usar es-
ses equipamentos.

Então, convoquei o sindicato e alertei: o trabalhador que for encontrado sem
máscara será demitido por justa causa. Quero a cobertura do sindicato para isso.
Temos que reverter esse quadro em que o patrão não dá o equipamento, porque ale-
ga que o trabalhador não usa, e o trabalhador diz que não usa porque o patrão não dá.
O sindicato bancou a nossa proposta. Pois bem, agora a empresa está montando o
equipamento novo, com enormes gastos financeiros, para resolver definitivamente o
problema.

Batemo-nos também com a carência de recursos humanos e materiais na
Delegacia do Trabalho, o que nos impede de desenvolver um trabalho mais eficaz.

A meu ver isso foi perversamente tramado num centro de decisão qualquer
deste país, para que o Ministério do Trabalho não tivesse meios de agir, para que o
capital pudesse fazer o que bem entendesse, sem nenhuma pressão dos Órgãos a
que pretensamente incumbia, defender os interesses do trabalhador. Se não se tem
motorista, fiscal, médico, datilógrafo, gasolina, é porque isso foi tramado para perma-
necer assim. Levaremos algum tempo para mudar essa situação.

E minha obrigação denunciar isso, pois eu pertenço a um sistema de poder
em que essas coisas acontecem.

No conflito entre capital e trabalho, nós, do Ministério do Trabalho, temos que
estar claramente de um lado, o lado do trabalho, dos sindicatos e organizações dos
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trabalhadores. Temos que lutar pela harmonia entre capital e trabalho, mas isso não
se dará por decreto, nem porque eu quero, nem porque a lei quer, nem porque Sarney
ou Almir Pazzianolto querem. A harmonia vai se dar, se as duas partes quiserem. Vai
ser resultado da negociação e mesmo da luta. Sempre que acaba uma greve vem a
harmonia e, logo em seguida, reina um clima átimo na empresa.

Hoje, tenho excelente relacionamento com as empresas, com as Federações
da Indústria e do Comércio, porque meu papel é claro, sou leal com eles. Participo
das negociações para defender o interesse dos trabalhadores. Os interesses do ca-
pital, dentro do governo, são defendidos por outros setores. A organização do Gover-
no reflete, ou pelo menos deveria refletir, a sociedade, com seus vários núcleos de
interesse.

Isso para mim é claro, e eu não lenho que ficar com a hipocrisia de cuidar dos
interesses de um ser e de outro Eu sei que, defendendo os interesses do trabalhador,
estou lutando pela harmonia. Pois o outro lado 1á é forte por si só.
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