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Ulysses quer controlar poder económico nas e 
• ' A JL Foto de Luiz Morier *"'*• Brasília — Preocupado com a notícia de 

que alguns empresários estão organizando 
uma caixinha de Cr$ 4,5 trilhões para garantir 
a eleição de 300 constituintes comprometidos 
com o capitalismo privado, o Presidente da 
Câmara e do PMDB, Ulysses Guimarães, 
defendeu a inclusão, na legislação partidária, 
de artigos que reprimam energicamente o 
abuso do poder económico nas eleições. 

— O homem público tem que representar 
a sociedade, não o poder económico — disse. 

O Deputado Maurílio Ferreira Lima 
(PMDB-PE), autor da denúncia sobre a caixi
nha, acrescenta mais uma sugestão à legislação 
partidária: o levantamento do sigilo bancário 
nas contas correntes dos candidatos à Consti
tuinte que "estejam acintosamente promoven
do derrame de dinheiro, além dos limites da 
lei". Pretende também fazer uma representa
ção judicial contra o presidente da Associação 
Comercial de São Paulo, Guilherme Afif Do
mingos. 

— Em entrevista à Gazeta Mercantil, em 
22 de maio último, o Sr Guilherme Afif 
Domingos declarou que, a cada ação ideológi
ca, os empresários propugnam uma ação ar
mada como resposta. Segundo a lei, propug
nar ação armada é crime de ação pública — 
explicou o parlamentar. 

"Legítima defesa" 
A notícia de uma caixinha do empresaria-

do para a Constituinte não causou surpresa no 
Congresso. Parlamentares das mais variadas 
tendências aguardam, mais cedo ou mais tar
de, resignados, revoltados ou silenciosos, o 
deframe de dinheiro do poder económico. 
Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP) diz que 
não acredita na caixinha, mas faz uma res
salva: 

— É um ato imoral de legítima defesa 
contra a extrema-esquerda, nos seus variados 
matizes. 

O Deputado malufista Bonifácio de An-
drada (PDS-MG) diz que desconhece a caixi
nha. Para ele, no entanto, os Cr$ 4,5 trilhões 
seriam pouco significativos se comparados "ao 
poder dos segmentos burocráticos e estatais 
que estão nas mãos da esquerda". Segundo o 
deputado, "os empresários hoje estão mais 
fracos que a burocracia estatal intervencio
nista". 

— Os burocratas do Governo estão se 
reunindo e se mobilizando para influir no 
processo da Constituinte — garante Bonifácio 
de Andrada. 

O Deputado Paulo Maluf (PDS-SP), que 
nunca revelou quanto gastou na campanha 
para a Presidência da República, disse que seu 
colega Maurílio Ferreira Lima "não tem noção 
de dinheiro". O valor da caixinha, segundo 
Maluf, "é um número fantasioso". 

— Os radicais de esquerda estão queren
do inibir eventuais empresários que queiram 
ser constituintes para defender princípios cris
tãos e capitalistas — disse Maluf. 

O Deputado Amaral Netto (PDS-RJ), 
outro malufista. ao afirmar que a atual inexis
tência de disciplina ou fidelidade partidária vai 
tornar o Congresso ainda mais atraente para 
os mais variados lobbies, disse que a eleição de 
Tancredo Neves movimentou uma fábula de 
dinheiro financiado por um grupo de empresá
rios e banqueiros" e é mais um exemplo da 
força do poder económico no Legislativo. 

— Quem faz campanha, ou tem amigos 
ou é muito rico. Não adianta dizer que não 
tem ajuda — disse Amaral Netto, negando ter 
conhecimento da caixinha, mas antevendo 
uma corrupção que considera "impossível de 
se controlar": a compra não de um eleitor, 
mas dos currais eleitorais. 

Constituinte 
O líder do PTB na Câmara, Gastone 

Righi, disse ter sido informado de que 90% 
dos integrantes da comissão encarregada de 
preparar o esboço da nova Constituição (e que 
será presidida pelo jurista Afonso Arinos) 
serão advogados ou ex-funcionários de bancos 
e multinacionais. Os empresários, segundo 
Righi, querem uma Constituinte funcionando 
em separado, isolada e não sujeita à fiscaliza
ção diária que a imprensa faz no Congresso. 

Para enfrentar o lobby do poder económi
co, parlamentares como Pimenta da Veiga 
(líder do PMDB na Câmara), Sebastião Nery 
(dissidente do PDT), Luís Dulci (PT-MG), 
Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE), Roberto 
Freire (PCB-PE) e outros identificados mais à 
esquerda do espectro político defendem, além 
de uma legislação mais enérgica, o fortaleci
mento das entidades civis que* para eles, 
deverão estar representadas na Constituinte. 

— O antídoto para a caixinha é o amplo 
acesso dos candidatos ao rádio e à televisão e 
uma grande campanha de conscientização que 
mostre à opinião pública a importância da 
Constituinte e o perigo da corrupção eleitoral 
— disse Pimenta da Veiga. 

Legislação rígida não funciona 
Brasília — A legislação brasileira é das 

mais rígidas contra a utilização do poder 
económico nas eleições: proíbe os candidatos 
de qualquer gasto com a campanha, que deve 
ser toda financiada pelo partido de forma 
igualitária entre seus candidatos. Os partidos 
só podem receber doações de pessoas físicas e 
até o limite anual de 200 vezes o maior salário 
mínimo do país. 

A lei, no entanto, não funciona, segundo 
um funcionário do Tribunal Superior Eleito
ral, por três motivos: é utópica, não tem 
fiscalização e, principalmente, não prevê pe
nas para as infrações. 

A comissão interpartidáría para a reforma 
eleitora!, funcionando no Congresso, está tra
tando de alterar essa legislação, em dois senti
dos. Por um lado, trata de adequá-la à realida
de, autorizando os candidatos a fazerem gastos 
com suas próprias campanhas e os partidos a 
receberem doações de empresas privadas, 
dentro de limites prestabelecidos e mediante 
registro contábil das receitas e despesas com 
suas respectivas origens e beneficiários. Por 
outro lado, instituindo penas de multa, prisão 
e cassação de mandatos para os infratores e 
determinando que o Ministério Público atue 
como fiscal do processo eleitoral. 

Pela legislação atual, a fiscalização da 
campanha cabe aos próprios partidos, através 

de um comité interpartidário que examina as 
contas partidárias,e as remete aos tribunais 
eleitorais, para publicação. As contas estão 
sempre correias porque nenhum candidato 
depende do partido para fazer sua campanha. 

Além disso, qualquer ação judicial tem de 
ser provocada por denúncia fundamentada de 
"mandatário, delegado de partido ou do corre
gedor eleitoral". Raramente houve caso de 
denúncia e nunca de consequência. 

No futuro — se a legislação proposta for 
aprovada pelo Congresso — caberá ao minis
tério público fiscalizar todo o processo, do 
alistamento à apuração dos votos, com inde
pendência para mover ações judiciais contra os 
infratores perante os tribunais eleitorais 

O novo código eleitoral prevê invariavel
mente a perda do mandato para o candidato 
que deixar de prestar contas das quantias 
recebidas e dos gastos da campanha eleitoral; 
omitir doações ou despesas na prestação de 
contas; receber doação acima dos limites per-, 
mitidos ou de fontes ilícitas ou autorizar des- • 
pesas de campanha superiores ao limite estipu
lado. A colocação de cartazes em locais não 
permitidos e a pichação de muros submetem 
os infratores à multa de detenção de até dois 
meses. 

ALFREDO LOBO 

Encontro reuniu 120 empresários 
Sáo Paulo — O Grupo de Mobilização 

Permanente da Associação Comercial de São 
Paulo reuniu de 120 a 150 pequenos e médios 
empresários, para um debate sobre a conjun
tura política e económica, mas não tratou de 
qualquer fórmula para financiamento de can
didatos à Assembleia Constituinte, garantiram 
participantes do encontro. O presidente da 
Associação, Guilherme Afif Domingos, entre
tanto, já se lançou candidato à Constituinte e 
está em plena campanha. 

O coordenador do Grupo de Mobilização, 
Walter Mauro Nascimento, também negou 
que a Associação Comercial tenha promovido 
encontros para tratar do financiamento de 
candidaturas. A informação de que teria ocor
rido uma reunião com esse objetivo na última 
segunda-feira foi revelada há dois dias pelo 
presidente da Federação das Associações Co
merciais do Rio Grande do Sul, César Rogério 
Valente. 

Valente é acusado pelo Deputado federal 
Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE) de ser um 
dos empresários que estariam organizando 
uma caixinha de Cr$ 4 trilhões 500 bilhões, 
para eleger 300 constituintes vinculados ao 
empresariado. Outro empresário seria Gui
lherme Afif Domingos, segundo o parlamen
tar. 

Segundo o coordenador do Grupo de 
Mobilização, Walter Mauro Nascimento, a 
iniciativa de reunir os empresários em defesa 
de seus interesses começou em 1983, quando 2 
mil deles lançaram um manifesto no Clube 

Esperia, em São Paulo. A segunda grande 
iniciativa deste setor — sempre sob liderança 
de Afif — foi a realização do 4o Congresso da 
Pequena e Média Empresa, no ano passado,, 
em Brasília. 

O objetivo do movimento é mostrar que 
"existe uma opinião pública a favor da livre 
iniciativa no Brasil", segundo Nascimento. 
"Pode parecer amanhã que todos os brasilei
ros são a favor do socialismo, e isto não é 
verdade", completou. A organização do Gru
po de Mobilização baseia-se em células e 
núcleos, através dos quais pretende reunir 10 
mil simpatizantes somente na capital paulista. 

O Grupo de Mobilização utiliza as 10 
sedes distritais da Associação Comercial, para 
arregimentação e reuniões, e está expandindo 
sua atuação junto às quase 300 associações 
comerciais do interior paulista. Nascimento 
garantiu, porém, que não houve ainda articu
lações com associações comerciais de outros 
Estados. 

A reunião da última segunda-feira reali-
zou-se na sede distrital de Pinheiros. Teve 
como principais temas as decisões do Governo 
que afetam o contribuinte, como o caso Sul 
Brasileiro, e o temor de nova elevação dos 
impostos. Os participantes também discutiram 
a questão da Constituinte; mas sem entrar em 
detalhes, disse um dos presentes, o presidente 
das Lojas Cinerai, Abdo António Haddad. 

Afif foi a principal figura da reunião de 
segunda-feira mas, segundo Haddad, não fa
lou sobre sua candidatura à Constituinte. 

INCLUÍMOS PASSEIOS. 

Temporal (D),cumprimentado por tf arreto, garante que os empre
sários usarão talento e dinamismo para influir politicamente 

Valente nega caixinha 
mas confirma recursos 

Porto Alegre — O presidente da Federação das Associa
ções Comerciais do Rio Grande do Sul (Federasul), César 
Rogério Valente, reafirmou que um grupo de empresários está 
mobilizado para financiar a eleição de candidatos à Assembleia 
Constituinte, mas assegurou que isso não significa o ressurgi
mento de "instituições arcaicas e ultrapassadas, vinculadas ao 
regime anterior e com ranços de radicalismos, como o famigera
do IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática)". 

"A mobilização de empresários não pressupõe a organiza
ção de caixinhas, como denunciou o Deputado Maurílio Ferrei
ra Lima", acrescentou Valente. "O que o empresariado fará 
será reunir recursos, dentro dos princípios legais, para os 
candidatos que comunguem com a livre iniciativa." Disse que o 
movimento tem, também, a finalidade de obter a regulamenta
ção de contribuições para campanhas eleitorais. 

O Presidente da Federasul' revelou que o movimento de 
mobilização empresarial foi criado há três anos, para influir nas 
decisões económicas do Congresso. Informou que não existe um 
grupo formal, mas o assunto vem sendo abordado em reuniões 
de diretoria da Federasul e suas filiadas. Cada empresário pode 
contribuir com doações de acordo com suas possibilidades. 

Segundo Valente, o articulador do lobby em São Paulo é o 
presidente da Associação Comercial, Guilherme Afif Domin
gos, candidato à Constituinte. No Rio, continuou, o movimento 
é coordenado pelo empresário Rui Barreto e pelo presidente da 
Confederação das Associações Comerciais e da Associação 
Comercial, Amaury Temporal. 

Em suas palestras na Federasul e entidades filiadas. 
Valente alerta, para o "perigo que os empresários vão enfrentar 
em relação à disputa ideológica que ocorrerá entre o capitalismo 
privado e o de estado". Ele acha que haverá, na campanha para 
a Constituinte, uma avalanche de "teses populistas e demagógi
cas de fácil penetração na população". Mas espera que prevale
ça a "linha moderada, que institucionalize as reivindicações que 
representam nossa realidade". 

— Estamos em contato direto com os políticos — declarou 
— através de reuniões e debates, para analisar os perfis e 
potencialidades em termos de candidaturas para a Constituinte. 
Mas defenderemos os empresários, ou nomes que representem 
os interesses empresariais, e que lutem pela livre iniciativa. 

Inimigo de Delfim 
e crítico do PDS 

Porto Alegre — Defensor incansável da iniciativa privada, 
e em seu quarto ano na presidência da. Federação das Associa
ções Comerciais do Rio Grande do Sul (Federasul), eleito duas 
vezes, César Rogério Valente, 45 anos, foi um crítico do 

. Governo João Figueiredo. Ele chamou o ex-Ministro do Plane
jamento, Delfim Netto, de inimigo dos empresários. 

Irritado com uma entrevista que o empresário concedera a 
uma rádio gaúcha, Delfim disse que César Valente tinha "teias 
de aranha na cabeça" e "sofria de problemas mentais". 

Vice-presidente da Confederação das Associações Comer
ciais, Valente foi também um dos articuladores, no Sul, do 
lobby empresarial criado com os líderes de associações comer
ciais de outros Estados, para tentar influir nos projetos econó
micos em tramitação no Congresso Nacional. 

Catarinense de Lajes, Valente formou-se em engenharia 
civil pela Universidade Federal do Rio Gçande do Sul e, 
posteriormente, em administração de empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas. Fez curso de especialização na Alemanha. É 
vice-presidente do Grupo Central, um conglomerado de oito 
empresas ligadas aos setores de transportes, produtos alimentí
cios, agropecuária e empreendimentos imobiliários. 

Sua ascensão como líder empresarial começou em 1981, 
quando, como vice-presidente da Federasul, substituiu o presi
dente Fábio Araújo Santos, quando este morreu em acidente de 
avião. A partir daí, foi eleito duas vezes para a presidência da 
entidade, onde mantém uma atuação de defesa da livre iniciati
va, com atenção para a criação e proteção de micro e pequenas 
empresas. 

Na sucessão presidencial, manteve reservas quanto ao 
candidato que apoiaria, embora manifestasse esperanças de que 
o falecido Presidente Tancredo Neves pudesse atender às 
expectativas do empresariado e da nação. Agora faz questão de 
dizer que é contra o PDS, embora não tenha preferência por 
candidatos à Assembleia Constituinte de outros partidos e diga 
que só apoiará quem defender a livre iniciativa. "Sou contra o 
PDS porque durante 20 anos eles estiveram no poder e 
implantaram um capitalismo de estado, socializando a econo
mia", justifica. 

Donato: Não é 
um novo IBAD 
"O empresariado não pre

tende ressuscitar o IBAD ou 
formar caixinhas para fins polí
ticos, que não fazem parte da 
sua prática nem da sua expe
riência, mesmo porque os tem
pos são outros e.nossa prega
ção de hoje é de união, de 
coesão e não de divisão. Mas os 
empresários não devem se abs
ter de participar ativamente do 
momento de transformação, 
inclusive com recursos na cam
panha política, dentro dos pa
râmetros que a lei venha a 
fixar". i 

A afirmação é do presidente 
da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio, Arthur João 
Donato, após a solenidade em 
que o empresário Ruy Barreto 
transmitiu a presidência da As
sociação Comercial do Rio de 
Janeiro (ACRJ) a Amaury 
Temporal. Este declarou que a 
entidade tem um papel político 
a desempenhar e vai se utilizar 
de todo "o talento, dinamismo 
e competência" dos 500 empre
sários que a compõem para 
fazer valer suas posições e in
fluenciar todos os partidos polí
ticos, vendo os legislativos co
mo o melhor caminho para esse 
fim. 

Temporal ironizou a denún
cia do Deputado Maurílio Fer
reira Lima. (PMDB-PE) de que 
os empresários estariam for
mando uma caixinha de Cr$ 4,5 
trilhões para a eleição de 300 
representantes à Constituin
te."Aqui na Associação, nossa 
contabilidade é extremamerríe 
aberta e qualquer um pode 
constatar que não temos esses 
recursos", afirmou Temporal. 

Um dos empresários que 
saudaram Ruy Barreto, na so
lenidade de ontem na Associa
ção Comercial, foi justamente 
o presidente da Firjan, Artur 
Donato. E ele exortou os em
presários à união, "para a defe
sa dos nossos interesses no mo
mento difícil que atravessa
mos". Donato se confessou 
perplexo diante dos aconteci
mentos, sem dar detalhes, mas 
afirmando que "os políticos es
tão questionando posições e 
ideias, o que pode levar à desu
nião". 

Temporal classificou o pro-
jeto de reforma agrária do Go
verno como"exempio de como 
não se deve fazer aj coisas, pois 
não foram consultados segmen
tos por ela diretamente afeta-
dos". Declarou que a institu
cionalização da democracia no 
país passa "pelo postulado bá
sico do direito à propriedade". 

— Estamos na turbulência 
das mutações. Temos que ter 
paciência, dedicação e partici
pação no processo decisório. A 
atual geração de brasileiros 
tem a responsabilidade de 
transformar a flor tenra da de
mocracia em algo mais sólido. 

CUT promete 
gri tar nas ruas 
Porto Alegre — Com uma 

grande mobilização popular, os 
trabalhadores denunciarão em 
praça pública o lobby dos em
presários oue pretendem influir 
na Assembleia Constituinte fi- , 
nanciando campanha de candi
datos. A promessa é do secre-
tário-geral da CUT (Central 
Única de Trabalhadores), Pau
lo Renato Paim. 

— A prática do lobby desca
rado -r disse Paim — significa 
um retrocesso na vida demo
crática brasileira, pois inviabili
za qualquer possibilidade de 
pacto social. Ao admitirem que 
financiarão candidatos para 
cuidar do seu interesse, que é o 
capital, os empresários se colo
cam claramente contra os tra
balhadores e suas esperanças 
numa Constituinte justa. 
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