
Empresário afirma que 
líder nao e um 

•* Porto Alegre — "O presidente 
^^ Sarney não é um lider e, por isso, 
e p iiâo consegue e não vai conseguir, 
*5 até o final de seu mandato, uma 

„unidâde entre os ministros com o 
^objetivo de debelar á crise eco-
^nômica que se abateu sobre o 

ipaís". A afirmação foi feitaontem 
^"peló' presidente da Federação das" 

Associações Comerciais do Rio 
'Grande do Sul (Federasul) e As
sociação Comercial de Porto 
Alegre, César Rogério Valente, ao 
inaugurar um telefone^ exclusivo 
para- receber—sugestões e reivin
dicações do empresariado para 
serem encaminhadas à Constituin
te. '-' '• • ." • 
1 Rogério Valente ronçorda com o 
Plano Bresser por entender que 
"•'ele se deve ao pragmatismo do 
ministro, já que não sé trata de um 
conjunto de medidas intransigen
tes como as de Funaro e que podem 
ser mudadas a cada hora, numa 
tentativa de sobrevivência da 
economia do Brasil". Acha que o 
íninistro Bresser Pereira esta ad
ministrando o país com objetivos 
imediatos para acabar com a crise 
semrigorismo. 

^ Critica a Richa 
•~\ Criticou ainda a proposta do 
senador José Richa de paralisar os 
trabalhos da Constituinte e afir
mou que vê "com preocupação o 
paternalismo dos constituintes em 

relação à Comissão de Sistema-
tização da Ordem Social que quer 
aprovar a diminuição da jornada de 
trabalho, a liberação dos movimen
tos grevistas e a estabilidade no 
emprego''. Para César Rogério 
Valente, essas medidas, "niti
damente voltadas para agradar o 
grande público, so vão propor- ; 
cionar desemprego em massa e im
pedir principalmente que as pe
quenas e médias empresas se ex
pandam. ; 

Para que essas medidas não^ 
sejarnrapròvadas, Valenfee^afirihou 
que o» telefone foi instalado' na 
Federasul exclusivamente para 
receber sugestões e reivindicações 
do empresariado gaúcho. O te
lefone vai "desenvolver a capa
cidade de imaginação e de criar 
idéias a serem levadas para a 
Constituinte". Valente reclamou 
que, até então, as Subcomissões e 
Comissões foram "trabalhadas por 
homens de esquerda, favoráveis 
até a iniciativa privada mas apenas 
enquanto teoria, o que nâo ocorre 
com a Comissão de Sístemati-
zação". 

Essas questões, ressaltou, 
serão cobradas dos parlamentares 
que foram eleitos com o apoio do 
empresariado gaúcho, "num jogo 
corpo-a-corpo, para que estas 
propostas, que causarão malefícios ; 
aos trabalhadores, sejam modi-/ 
ficadas". <?^^^ 


