
EMPRESÁRIOS 

"Lobby" para apoiar 
uma emenda do "Centrão 
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por Sérgio Gorschagen 
de Brasília 

A votação da Assembleia 
Nacional Constituinte so
bre a ordem económica e 
financeira, marcada para 
ter início na próxima 
quinta-feira, preocupa a 
União Brasileira de Em
presários (UB). 

A UB (ex-UBE) decidiu 
apoiar a definição do "Cen
trão" para empresa nacio
nal. Segundo o texto da Co
missão de Sistematização, 
empresa nacional é a que 
tem sede no País, com con
trole de capital votante, em 
caráter permanente, sob a 
titularidade direta ou indi
reta de pessoas físicas do
miciliadas no País ou de 
entidades de direito público 
interno. 

António de Oliveira San

tos, presidente da CNC, dis
se que somente a definição 
do "Centrão" permite que 
a empresa nacional funcio
ne bem. "Não queremos 
barreiras", diz, citando co
mo exemplo as empresas 
distribuidoras de petróleo 
de capital estrangeiro, 
ameaçadas de ter de sair 
do País, caso seja naciona
lizada a distribuição de pe
tróleo. 

A definição do "Cen
trão", no artigo 200, que 
trata da ordem económica, 
considera empresa nacio
nal a pessoa jurídica cons
tituída e com sede no País 
cujo controle decisório e de 
capital votante esteja per
manentemente sob a titula
ridade direta ou indireta de 
pessoas físicas domicilia
das no País. 
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SEMINÁRIO 

Discutindo as futuras 
Constituintes estaduais 

Será em Natal, de 16 a 28 
de maio próximo, o 11- Con
gresso das Assembleias Le
gislativas do País. A infor
mação foi confirmada on
tem pelo presidente do Le
gislativo no Rio Grande do 
Norte, deputado Nelson 
Freire, que retornou de 
Brasília, onde participou 
de seminário sobre a for
mulação das futuras cons
tituições estaduais. 

Nelson Freire disse que, 

durante o encontro de Na
tal, a União Parlamentar 
Interestadual (UPI) apre
sentará um esboço das no
vas constituições dos esta
dos, que será o ponto de 
partida para a adequação 
das constituições estaduais 
à Constituição Federal. 
Adiantou que já estão com 
presenças confirmadas os 
senadores Humberto Luce
na, José Fogaça e José Ig-
nácio. (EBN) 


