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MANIFESTO PELA  

NAÇÃO BRASILEIRA 

 

 INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA – maior responsável pela geração de 

empregos deste País, pela construção de moradias dignas para nosso povo e implanta-

ção de infraestrutura e saneamento básico em todo território nacional – faz um apelo! 

Nosso Brasil está diante de uma crise econômica sem precedentes, que precisa ser enfrentada 

com coragem e com novos parâmetros. 

Estamos diante, também, de uma crise ética e moral que precisa ser enfrentada com coragem 

e rigor. 

Estamos diante de importantes escolhas que serão responsáveis pelo destino de nosso País e 

determinantes para o futuro de nossos filhos e netos. 

A tarefa a ser enfrentada pelos eleitos é árdua, e todos os brasileiros, sem exceção, de forma 

unida, devem contribuir para que o País se torne uma nação desenvolvida, com equidade eco-

nômica e justiça social. Sabemos, contudo, que dificilmente chegaremos lá, se não houver: 

 

 Observância irrestrita à Constituição; 

 Estímulo à iniciativa privada; 

 Segurança jurídica com respeito aos contratos; 

 Segurança física e patrimonial das pessoas; 

 Apoio intransigente à ética política e empresarial; 

 Defesa inconteste do Direito de Propriedade; 

 Redução do tamanho do Estado; 

 Privatização criteriosa de empresas públicas e estímulo às parcerias público-privadas; 

 Manutenção das leis e de reformas que diminuam o peso do Estado e estimulem a econo-

mia, como a Reforma Trabalhista, o Limite dos Gastos Públicos, a Terceirização e a Regu-

larização Fundiária; 

 Simplificação da legislação tributária, da burocracia do Estado e eliminação de tributos so-

bre a folha de salários; 
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 Aprovação de uma Reforma Previdenciária que torne as aposentadorias mais justas e igua-

litárias, e uma Reforma Política que privilegie o bem comum; 

 Preservação da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação; 

 Equilíbrio entre os três poderes da República, evitando abusos que tragam insegurança ju-

rídica aos negócios; 

 Defesa da meritocracia para os cargos públicos; 

 Defesa firme e obstinada da Democracia! 

 

A hora é esta. Não fujamos de nosso compromisso cívico. Não deixemos que outros façam as 

nossas escolhas. 

Lutemos por nossos ideais. Somente assim conseguiremos construir essa importante ponte pa-

ra as futuras gerações. 

 

 
 


