
A greve dos garis me fez

lembrar o filme “Um dia sem mexicanos”, de

Sergio Arau (2004), no qual os latinos

desaparecem das ruas da Califórnia, deixando

alvoroçada toda a população que precisa deles

para as funções mais básicas na sociedade. A

mesma coisa aconteceu agora no carnaval do Rio.

Ao paralisarem seus serviços, finalmente os
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trabalhadores da limpeza urbana se tornaram

visíveis ao resto da sociedade. Para se tornarem

visíveis, tiveram que desaparecer.

As ruas da nossa cidade ficaram em poucas horas

intransitáveis, sob os odores nada agradáveis

oriundos das montanhas de lixo que produzimos

sem parar. Logo demos a falta deles, daqueles em

quem nunca prestamos atenção.

Rapidamente, nós os culpamos pela sua ausência e

exigimos a sua volta, talvez para que volte o nosso

conforto ou mesmo para possamos não vê-los de

novo. O sindicato faz um acordo-relâmpago com a

companhia de limpeza urbana, repetindo o mesmo

piso salarial já garantido pela lei estadual, e não o

que pretendiam os trabalhadores. A Justiça do

Trabalho determina a volta ao trabalho. Trezentos

trabalhadores são dispensados sumariamente e o

prefeito chama os grevistas de delinquentes. A

polícia e a Guarda Municipal são colocadas na rua:

para garantir o direito dos que querem furar a

greve ou para forçar a trabalhar os que querem

fazer a greve?

Assim, de supetão, duas coisas me vêm à mente. A

primeira é que um dos responsáveis pelo que

estamos vivenciando possa ser o sistema

autoritário de direito sindical brasileiro, herança
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do corporativismo varguista, que impõe a

existência de um sindicato único e impede a

liberdade sindical no Brasil. Assim, a única opção

é se revoltar, não somente contra seu empregador,

mas também contra o seu próprio sindicato.

No mundo, poucos países não ratificaram a

Convenção nº 87 da Organização Internacional do

Trabalho, que garante a liberdade sindical.

Estamos juntos com China, Afeganistão, Irã,

Somália e Vietnã. A falta de instituições

intermediárias representativas gera a desconexão

dialógica que traz intranquilidade para as relações

laborais e para toda a sociedade.

O segundo ponto a se pensar é que outro

responsável por esses dias imundos podemos ser

todos nós. Somos culpados ao nos permitir que as

suas condições de trabalho sejam tão ruins quanto

o cheiro que eles devem suportar todos os dias

justamente para que nós não precisemos passar

por essa péssima sensação. Somos responsáveis

porque recebem pouco mais de um salário-

mínimo, e isso não nos causa indignação. Ao

acharmos um absurdo a greve ter acontecido no

carnaval, atrapalhando nossa folia, demonstramos

que não temos a compreensão do que é viver em

comunidade e quais são os ônus de viver em uma

democracia.
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Espero que a, partir deste momento, quando

finalmente percebemos a existência deles, não

tentemos jogar a sujeira debaixo do tapete, e os

ouçamos, tanto nos momentos em que estão

aparentes em sua ausência, mas também quando

são os presentes invisíveis.
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