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CONSTITUINTE 

Empresários do comércio 
começam a debater 
mudanças institucionais 

por Waltar Diogo 
do Rio 

Â Confederação das As
sociações Comerciais do 
Brasil lançará em agosto 
uma campanha sobre a 
Constituinte, em todo o 
País, que prevê publicida
de nos meios de comunica
ção, cartazes nas lojas, 
mensagens por mala direta 
e a divulgação de um docu
mento elaborado por em
presários, contendo suges
tões para os futuros depu
tados e senadores. 

Â campanha terá como 
tema básico a expressão 
"Sempre Livre" e defende
rá a livre iniciativa empre
sarial e o sistema capitalis
ta. Segundo Amaury Tem
poral, presidente da entida
de, a intenção é mobilizar 
os empresários para parti
ciparem da Constituinte 
em defesa da livre iniciati
va e da fixação de limites 
sobre a participação do Es
tado na economia. 

No mês de junho, a cam
panha já deveria ter sido 
lançada, mas os empresá
rios resolveram esperar a 
Copa do Mundo acabar e 
começar efetivamente o 
processo de disputa eleito
ral. Temporal acha que as 
próximas eleições correm 
o risco de se perder nas dis
putas regionais para o go
verno dos estados, colocan
do o mais importante para 
o País e para os empresá
rios, que é a Constituinte, 
em segundo plano. Por is
so, ele lançará a campanha 
para mobilizar os empresá
rios no sentido de influírem 
principalmente nesse pro-
jeto político. 

"Não queremos limitar 
os projetos políticos de ne
nhum partido ou de qual
quer grupo social. Não pre
tendemos combater outros 
tipos de ideologia. Quere
mos defender o capitalismo 
e a economia de mercado. 

Essa é a nossa filosofia e 
vamos levá-la às ruas atra 
vés de uma grande mobili 
zação de todos os setores 
mais avançados do empre 
sariado brasileiro", co
mentou. 

Â mobilização da Confe 
deração das Associações 
Comerciais do Brasil tam 
bem será acompanhada pe 
la Confederação Nacional 
dos Diretores Lojistas, que 
vão realizar, em setembro, 
no Hotel Glória, no Rio, um 
congresso nacional reunin
do cerca de 3.500 comer
ciantes de todo o País. 

O diretor-executivo da 
Confederação Nacional dos 
Diretores Lojistas, Adão de 
Souza, disse que o tema 
principal desse congresso 
será "a iniciativa privada e 
o avanço do socialismo", 
mas garante que os empre
sários não querem comba
ter os socialistas. Ele ob
serva que essa tendência 
socializante existe hoje em 
todo o mundo em convivên
cia harmónica com a liber
dade de comércio. 

Adão de Souza observa 
que o Brasil já tem três go
vernos socialistas -— no Rio 
de Janeiro e na cidade de 
Fortaleza — e a convivên
cia com os empresários 
que defendem o capitalis
mo é democrática e sem 
grandes problemas. Mas 
ele considera necessário 
discutir essa tendência e 
mobilizar os empresários 
para a Constituinte, como 
uma forma de "acabar 
com o capitalismo de Esta
do e definir no futuro as re
lações em diferentes ideo
logias". 

Acho que é fundamental 
defender a Uberdade de co
mércio no País, indepen
dentemente do projetó 
político do governo. Essa 
questão, para nós, è funda
mental e será discutida e 
levada à Constituinte", co
mentou. 
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Arinos admite revisões 
no trabalho da comissão 

O presidente e o secretá
rio geral da Comissão Pro
visória de Estudos Consti
tucionais, jurista Affonso 
Arinos de Mello Franco, e o 
professor Ney Prado, ad
mitiram ontem, em 
Brasília, que temas já vo
tados em plenário poderão 
ser reexaminados, desde 
que o plenário delibere nes
se sentido. Ney Prado afir
mou que a hipótese de ree
xame tem sido comentada 
entre os membros da co
missão e que Affonso Ari
nos está preocupado com 
"certos assuntos que, por 
força dos resultados, das 
implicações e da reação 
dos setores interessados, 
ensejam uma reflexão 
maior". 

Até agora, conforme a 

Agência Globo, foram 
aprovados pelo conjunto da 
comissão os trabalhos de 
dois dos dez comités: o que 
estudou a defesa do estado, 
da sociedade civil e das ins
tituições democráticas, cu
ja proposta tem provocado 
reação dos setores milita
res, e o que tratou da or
dem económica. 

Segundo Ney Prado, há 
matérias "que são relevan
tes e merecem reflexão 
mais acurada. Como no 
Congresso Nacional, as coi
sas na comissão estão sen
do decididas de afogadilho. 
No caso do congresso, há 
uma decisão final do presi
dente da República, que 
tem o poder de veto. No 
nosso caso, o presidente da 
comissão pode invocar ar
guição de relevância e sub
meter ao plenário", expli
cou Ney Prado. 


