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incentivos e subsídios 
Aldori Silva 

BJ A redução e a eliminação dos 
-incentivos fiscais e dos subsídios 
.fperão, ao lado do combate à evasão 
-átiscal, os pontos-chave da estraté-
irgia do Governo para «conter a san-
Bgria do Tesouro Nacional», decla-
-jrou ontem o presidente José Sar-

ney, num discurso comemorativo 
-idos 50 anos da Confederação Na-
-ipional da Indústria (CNI), pronun-
-ipiado na sede da organização para 
I^erca de 500 empresários e sete mi-
-íinistros de Estado. 

•* «Doravante só serão subsidia
d a s as iniciativas que contemplem 
"'fnodernizações e melhorias de pro
dutividade, como investimentos 
1 lm desenvolvimento tecnológico, 
°disse o Presidente 

si Advertiu ele aos empresários 
«presentes para o fato de que desde 
Híjue eles detêm assento na Comis-
osão Consultiva e nas Câmaras do 

CDI, eles assumem parcela da res
ponsabilidade pela coerência inter
na da nova política industrial». 

«O Governo Federal toma a ini
ciativa das mudanças exigidas pe
la realidade contemporânea. É ho
ra de a Confederação Nacional da 
Indústria mobilizar o seu imenso 
capital de credibilidade para avan
çar o conceito de progresso, que 
tem como dínamo principal a ini
ciativa privada», declarou o 
Presidente. 

Sentido social 
Sarney chamou ainda a aten

ção do empresariado para dizer-lhe 
que «a empresa moderna tem um 
sentido social» e que no fundo, ela 
pertence aos consumidores, que 
mantêm o seu faturamento e os 
empregados responsáveis pela 
produção». 

Reconheceu que seu argumen
to poderia conduzir à ideia de que 

«ao empresariado fica reservada 
somente a responsabilidade pelo 
insucesso». Não é bem isto. Segun
do o Presidente, «o empresário ne
cessita do lucro para investir e pa
gar salários, atualizando perma
nentemente seus produtos com no
vas tecnologias e qualidade para 
competir». 

Entende Sarney que «a empre
sa é responsável hoje pelo bem-
estar e a harmonia social». Por is
so, considera «estreito e errado es
se conceito ultrapassado de uma 
luta antagónica entre capital e 
trabalho». 

Arrematou, dizendo ainda que 
via, assim, nesse momento, «um 
clima favorável ao entendimento 
entre Governo, empresários e tra
balhadores». Ele abre enormes 
perspectivas para o estabelecimen
to da inflação», concluiu. 


