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Amaury Temporal, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro 

mpresanos do comercio criticam 
mudanças sociais da Constituição 

Da Sucursal do Rio 

"Sentimo-nos no direito e no dever 
de alertar a nação para o fato de que 
o júbilo dos primeiros momentos 
poderá tornar-se, em prazo infeliz
mente curto, em frustração". A 
frase encerra a essência do docu
mento aprovado ontem, no Rio, pelo 
plenário da Confederação das Asso
ciações Comerciais do Brasil 
(CACB) com o título de "O Brasil e a 
Nova Constituição - Posição Oficial 
da CACB". Segundo o documento, 
"as chamadas conquistas sociais, 
sem a contrapartida de um real 
aumento da produtividade recairão 
negativamente sobre seus beneficiá
rios de vez que eles, juntamente com 
toda a sociedade, arcarão com os 
custos através da elevação geral dos 
preços delas decorrentes". 

O documento não obteve apoio 

unânime dos presidentes de federa
ções comerciais presentes à assem
bléia geral extraordinária que se 
iniciou na quinta-feira e terminou 
ontem. A tarde, com o documento 
aprovado já distribuído aos jornalis
tas pela assessoria de imprensa da 
CACB, alguns empresários prepara
vam uma versão alternativa que não 
chegou a ser divulgada. Os presiden
tes das federações de Minas Gerais, 
Hiram Corrêa, e de Pernambuco, 
Oscar Frederico Barbosa, queriam 
mudanças de conteúdo no texto que, 
segundo o presidente da CACB, 
Amauri Temporal, é a versão defini
tiva. 

Para Temporal, a política de 
renda aprovada pela nova Contitui-
ção é "onírica" ao aumentar em um 
terço o pagamento do período de 
férias dos assalariados e reduzir a 
carga de trabalho de 48 para 44 

horas semanais. No documento, os 
empresários dizem que estão aler
tando sobre as conseqüências futu
ras da Constituição, "para que mais 
tarde, quando o povo brasileiro e, 
sobretudo, os setores sindicais e 
trabalhadores se derem conta de que 
o milagre não houve e que habitam o 
mesmo Brasil que habitavam até 4 
de outubro, não venham a culpar a 
nós, empresários, pelo esvaziamento 
de suas esperanças". 

"A constituição trouxe um preço 
que vai ser pago pelo caixa único 
social que é a nação", reitera o 
presidente da Federação das Asso
ciações Comerciais de Minas Gerais, 
Hiram Reis Corrêa. Mais enfático, o 
presidente da Federação das Asso
ciações Comerciais de Pernambuco, 
Oscar Frederico Barbosa, não tem 
dúvidas de que "os custos são 
repassa veis e inflacionários''. 


