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'Hoje ele é facilmente manipulado pelos interesses
da estatocracia, dos benefiSâo Paulo — O futuro ciários dos gastos públicos
Congresso Constituinte de-' e pela classe política", disverá ser, mais do que nun- para Afif. Sua proposta paca, uma arena para a dis- ra diminuir a presença do
cussão dos principais te-, estado na economia é que a
mas económicos. A nova atuação executiva se dê basafra de deputados fede- sicamente através dos murais eleitos por São Paulo nicípios, que, segundo afirinclui economistas, como' ma, "sâo facilmente fiscaJosé Serra (PMDB) e Del- lizáveis". Essa sugestão
fim Netto (PDS) e repre- prevê, ao mesmo tempo, a
sentantes de setores em- realização de uma profunpresariais com posições de- da reforma tributária "pafinidas, como Guilherme ra que os municípios teAfif Domingos ( P D , presi- nham recursos para suas
dente da Associação Co- novas funções".
mercial de Sâo Paulo.
Serra, ex-secretário do
Eles desembarcam em Planejamento de Morttoro,
Brasília levando na baga- também é favorável à regem projetos já detalhados forma tributária defendida
e posições embasadas para por Afif, secretário da
enfrentar o debate que cer-. Agricultura no governo de
tamente será travado du- Paulo Maluf. "O fundarante a redação da nova mental para a descentraliCarta. "A Constituição bra- zação será entregar aos essileira deve dizer de que' tados e municípios o poder
torma -^•-"-"—>»o « como de legislar sobre seus imvamos dividir os recursos postos e dispor de maiores
recolhidos pela socieda- facilidades para criar tride", defende Delfim Netto. butos", sustenta.
ex-ministro do PlanejaA reforma tributária cermento.
tamente será um dos temas
P a r a fazer essa distribui- mais debatidos pelos futução "do bolo". Delfim vai ros congressistas. A forma
propor que "as possibilida- como ela deverá se procesdes de realização do ho- sar será motivo de acalenmem sejam também equi- tadas discussões. Se discorparadas".
dam quanto aos métodos,
Ele parte da constatação Serra e Afif estão certos de
de que as pessoas hoje "de- que a excessiva centralizapendem basicamente de ção é nociva, e Serra tem
sua posição social para ter uma visão otimista: "Taloportunidades". Os defen- vez assistamos nestes temsores da propriedade pri- pos ao fim do ciclo centralivada terão nele um pilar zador".
extremamente confiável.
Guilherme Afif defende
"A propriedade privada também que a adoção de
não é uma invenção divi- medidas económicas imna", ironiza o ex-ministro portantes, como as duas
ao adiantar que esse será edições do Plano Cruzado,
um tema que enfocará. Sua deve passar necessariaposição será sustentada em mente pelo Congresso.
argumentos que relacio- "Todo esse processo não
nam propriedade privada e pode ser discutido por dois
liberdade. "Nas sociedades burocratas", protesta. Da
,em que ela é respeitada, mesma forma, questões conós vemos que a liberdade mo os gastos públicos e o
é possível", comenta.
tratamento da dívida exTambém Guilherme Afif, terna não podem ser decique chega à Câmara dos didas sem uma consulta
Deputados com mais de 500 aos deputados federais e
mil votos, será fiel defen- senadores.
sor da propriedade privaDelfim Netto, que obteve
da. Sua principal bandeira, pouco mais de 76 mil votos,
deverá ser a valorização da resume sua ação futura em
livre iniciativa e do mi- quatro projetos que pretencroempresário, a quem ele de apresentar, todos relase dirigiu, com habilidade, cionados à política econódurante a campanha eleito- mica: "a igualdade de
ral.
oportunidades, a defesa da
Afif comenta, com um re- propriedade privada, a ortoque de humor, que sua ganização através do merexpressiva votação lhe dá cado e o congelamento do
imunidade para fazer críti- governo".
cas à política económica do
Esses três políticos, nogoverno. "Temos que sub- vatos no congresso e bem
meter o comportamento do sucedidos na sua primeira
estado a um idêntico com- experiência eleitoral, dão
portamento económico do sinais de que o debate soindividuo, que só é autori- bre os principais temas
zado a gastar aquilo que económicos e o próprio moseu orçamento permite e, delo adotado pelo Brasil sese gastar mais, é impedido r á uma rotina no trabalho
de imprimir dinheiro", dos constituintes. E ao que
comparou.
tudo indica eles chegam
Para o presidente da As- afiados para defender suas
sociação Comercial de Sâo posições, porque como cosPaulo, a nova constituição tuma advertir o próprio
deverá impedir o excessivo Serra, "não se brinca com
centralismo do estado,
economia'
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Gaúchos discutem os
problemas da criança

Porto Alegre — O Encon- sarmos no problema da
tro Estadual Criança e criança, que está sendo
Constituinte, que começa agredida de todas as forem Porto Alegre amanhã, mas, inclusive através de
segundo o delegado do propagandas via jornais e
MEC no Rio Grande do Sul, televisão", concluiu.
Hiperides Ferreira de MelEste programa foi criado
lo, tem o objetivo de mobili- através da portaria interzar toda a população para ministerial n° 649, de 5 de
uma ampla discussão so- setembro último, e envolve
bre a problemática da os ministérios da Educacriança, principalmente a ção, Saúde, Previdência e
de zero a seis anos, tendo Assistência Social, Trabaem vista a elaboração da lho, Cultura, Justiça e a Senova Carta Magna do País.
cretaria de Planejamento
P a r a Ferreira de Mello, da Presidência da Repúblitodo o Brasil tem que sentir ca. E m razão do projeto,
que e responsável pelo pro- teve inicio nos diversos esblema da criança e que tados da União um amplo
"este é um assunto que nâo trabalho de detectação, orpode ficar só à mercê do ganização e apresentação
governo, seja municipal, de propostas iniciais em ci
estadual ou federal. E uma ma da questão criança e
obrigação de todos nós pen- constituinte.
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