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O apoio dos 
2 6 ABR 1985 

empresanos 
a Samejr 

por M. A. Coelho Filho 
de Sõo Paulo 

Os empresários de São 
Paulo, representados por 
suas principais lideranças 
- inclusive do setor finan
ceiro -, irão na próxima se
mana a Brasília para hipo
tecar solidariedade ao pre
sidente José Sarney e ofe
recer suporte político ao 
desenvolvimento do pro
grama econômico da Nova 
República. 

O anúncio da decisão da 
classe empresarial paulis
ta foi feito ontem na sede 
da Federação das Indús
trias do Estado de São Pau
lo (FIESP), após uma rápi
da reunião, pelo presidente 
da entidade, Luis Eulalio 
de Bueno Vidigal Filho. 

O apoio dos empresários 
será hipotecado ao novo go
verno, especificamente, na 
medida em que este "cum
pra à risca as metas traça
das pelo doutor Tancredo 
Neves nos seus dois discur
sos" (o da eleição e o da 
primeira reunião ministe
rial), conforme ressaltou 
Vidigal. Ou seja, a classe 
empresarial espera que o 
governo siga os dois postu-
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lados destacados pelo fina
do presidente em seus pro
nunciamentos, que são os 
da "austeridade" e da or
dem de "não gastar". 

Para os empresários, a 
disposição de "fazer sa
crifícios" ainda está pre
sente e não esmoreceu com 
a falta do articulador da 
Nova República. "Agora, é 

preciso que o governo, que 
através de suas empresas 
detém 55% da economia, dê 
o exemplo", destacou o 
presidente da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), Guilherme Afif 
Domingos. Também todas 
as lideranças presentes à 
reunião referendaram a 
disposição de participar e 
discutir a formação de um 
pacto social. 

A meta objetivada pela 
classe empresarial com es
sa atitude é apoiar e dar 
sustentação ao governo no 
combate do déficit público. 
No entendimento dos líde
res, o ataque eficiente à in
flação poderá ser bem su
cedido se for feito por essa 
via. "Não há necessidade 
de se estatizar nada neste 
momento, basta que se re
duzam os gastos das esta
tais e se aumentem a efi
ciência e a produtividade 
dessas empresas, que um 
passo importante estará 
sendo dado", disse ainda o 
presidente da FIESP. 

Também o presidente da 
ACSP atirou os seus dardos 
sobre o setor estatizado da 
economia. "E preciso con
trolar agora o que sempre 
esteve sem controle", afir
mou. As lideranças foram 
unânimes em criticar mais 
uma vez a volta do controle 
dos preços pelo Conselho 
Interministerial de Preços. 
Segundo Luis Eulalio, "o 
controle de preços nunca 
foi, nos 21 anos em que es
teve sendo aplicado, uma 
forma de baixar a inflação. 
Ele, na verdade, não é me
dida de austeridade", 
acrescentou, " e só tem uti
lidade se for ministrado em 
curtos prazos". 

Os empresários também 
se mostraram favoráveis a 
novos controles da econo
mia, como o da ação do 
Congresso Nacional nessas 
questões, e reconheceram 
que "não existe pratica
mente mais nada a se pedir 
à classe trabalhadora, no 
que diz respeito a sa
crifícios". Participaram 
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da reunião, além dos presi
dentes da FIESP e da 
ACSP, o presidente em 
exercício da Federação do 
Comércio de São Paulo, 
Euclides De Carli, o presi
dente da Sociedade Rural 
Brasileira, Flavio Teles 
Menezes, o chefe de Gabi
nete da Federação da Agri
cultura, Jacinto Prado. O 
presidente da Federação 
Brasileira das Associações 
de Bancos, Roberto Bor-
nhausen, por telefone, tam 
bém endossou a iniciativa. 
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