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Empresários contra a
intervenção ÂO Estado
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Os 1,5 mil empresário;
ra geral que se vede a parreunidos há dois dias no
Congresso Nacional da a§ cipaçâo do Estado nos seprodutivos da econoAssociações Comerciai; «tores
11 8
apresentaram em seu do-ís?
10 * - _ . .
cumento final três políticas ' Ao Estado, os empresabásicas: económica, "clá-Ofo* limitam o exercício de
ra, consistente e transpaif£?uas funções tradicionais:
rente"; tributária, "emj ducaçfio, saúde, seguran
a, saneamento básico e
que a medida da taxaçftq
tiça. "Somente em caseja a capacidade de paga'
específicos, de proletos
mento do contribuinte"; e sos
m
áreas estratégicas,
social, "verdadeira, sem < t
j-jjue, pelo volume de inver
cunho populista".
No mesmo documento, os spes demandadas e por sua
aturação mais lenta e,
empresários afirmam que
r consequência, retorno
nSo tolerarão o imobilismo
ais demorado do investigovernamental e a lndefininto, colocam-se fora do
flo dos políticos que nlo
5o ao empresariado uma alcance da iniciativa privada, pode o Estado assumir
clareza de rumos.
Em um segundo docu- a responsabilidade por sua
mento, com um anteproje- implantação. Ainda assim,
to relativo ao capítulo "da deverá sê-lo através de aurização legislativa, ou seordem económica e so, por lei complementar,
cial", da futura Constituicaso
a caso, de forma tranção e que será encaminhasitória
e para atender ao
da ao Congresso, os empresários querem que, ao capi- setor que não se tenha detal estrangeiro, inclusive o senvolvido plenamente."
Os empresários querem
tecnológico, seja assegurado "tratamento idêntido ao ainda a reforma tributária.
dispensado ao capital nacional, com proibição de
discriminações ou restrições de qualquer natureza". O anteprojeto considera como empresa brasileira ou nacional "aquela
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua administração no País".
Os empresários concordaram ainda, após os dois
dias de discussões, que a
crescente intervenção do
Estado na economia tem
conduzido a uma desnecessária politizaçfio dos fenómenos de mercado, tais como juros, salários, preços,
aluguéis "com consequências desastrosas a longo
prazo, por melhores que sejam as intenções e as eventuais vantagens no curto
prazo".
Ao defender ainda uma
vigilância das associações
comerciais para impedir o
avanço do Estado na ordem económica, o mesmo
documento defende a criação de mecanismos para
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