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O Brasil que queremos é o Brasil do progresso. Que gera 
riquezas e entende que o emprego representa a capacidade de o 
cidadão exercer sua dignidade e suas escolhas. Livremente.

Seja a dignidade de cada brasileiro a luz que ilumina cada um de 
seus passos. Seja a ordem a disciplina suprema para avançarmos 
em direção a um futuro melhor e de prosperidade.

A prosperidade de um povo reside na soma de valores e virtudes 
que são acumulados e divididos com todos. Sem exceção. Onde 
todos participam com direitos e deveres.

Lutar pelo progresso representa unir forças para criarmos 
aquele país que sempre foi enaltecido como o do futuro!

Pois agora chegou a hora. Estamos em um novo século, um tempo 
em que nada se esconde e tudo se curte. Concorde você ou não. 
Um mundo onde queremos trabalhar, curtir, aplaudir, reclamar, 
sonhar e realizar.

Uma era de novas referências. Das ruas, do digital, da experiência, 
do concreto, do aqui e agora.

Se isto é um fato, temos que mudar. As discussões muitas vezes 
intolerantes e intermináveis precisam terminar para que nossas 
indústrias voltem a produzir, o comércio vender e a corrupção acabar.

Que as pessoas não soneguem o direito de viver dos cidadãos 
roubando-lhes empregos por meio do não pagamento de impostos, 
do contrabando de cigarros, armas e drogas, que fomenta o crime 
organizado. Da falsifi cação de remédios e artigos esportivos. Do 
roubo de sinal de TV. Da cópia pirata de softwares. Entre tantas 
outras aberrações.

Disso nós já cansamos há muito tempo. Agora chegou a hora de 
ajudar a construir. Chega de procurar culpados. Está na hora de 
achar a solução. Por mais escondida que ela esteja.

Nos acostumamos a dizer que o governo tem que fazer tudo 
para nos ajudar.

Estamos em uma outra era. Podemos muito bem, 
empresários, governo e políticos andarmos juntos para 
desenharmos um novo país.

Um país onde não exista cargos nem hierarquia de cidadania. 
Existam sim cidadãos cuja alma é a mesma e o respeito uma virtude. 
A da decência, a da paz, a da garra e da realização.

O PAÍS QUE QUEREMOS É O PAÍS DA ORDEM E PROGRESSO.

Então vamos colocar ordem por aqui. Precisamos gerar mais empregos, 
mais renda, mais arrecadação, mais produção? Vamos ajudar, sim.

Chegou a hora de acabar com a corrupção. Não só a demonstrada 
nos últimos anos, mas aquela que se traveste de outra forma de 
ilegalidade. Você sabia que práticas de contrabando, sonegação, 
roubo de cargas, falsifi cação e pirataria somam hoje cerca de R$ 
130 bilhões? Imagina o que não poderíamos fazer com este dinheiro 
na geração de emprego, renda, educação, moradia ou saneamento?

Resolvemos agir juntos. O Movimento em Defesa do Mercado 
Legal Brasileiro, expressão da sociedade civil que congrega mais 
de 70 entidades empresariais, a Frente Parlamentar Mista Contra o 
Contrabando e a Falsifi cação e o governo federal vão trabalhar juntos 
para eliminar o contrabando de produtos e serviços. Até porque 
a violência que está na sua cidade e amedronta a sua família é 
fi nanciada por esses crimes.

Lutar contra isso é lutar a favor da vida e da dignidade do cidadão 
brasileiro, da concretização de uma realidade almejada por todos, 
de respeito aos direitos e do combate às ações criminosas.

SE O BRASIL É FEITO PELOS BRASILEIROS, ENTÃO CHEGOU A HORA 
DE DARMOS UMA RESPOSTA DEFINITIVA AO POVO BRASILEIRO
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Unidos por um país melhor


