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CENÁRIOS POLÍTICOS PARA 1997
O ranking partidário no pós-eleitoral não revelou nenhuma grande
surpresa para os analistas políticos, mas abriu uma fresta no cenário
político que vem sendo arquitetado por FHC, sinalizando o surgimento
de uma primeira reação organizada contra o seu projeto neoliberal

resultado das eleições municipais de 1996 delineou um novo quadro
•	político, que se assemelha a um caleidoscópio. Dependendo do ângulo

de observação, o analista poderá enxergar diferentes vencedores. E
assim, a cada giro do caleidoscópio, o ranking partidário ganhará nova
forma. O cientista político Antônio Domingos Giroletti, professor do

Departamento de Ciência Política da IJFMG, entende que apenas um nome pode se
considerar vencedor nesse jogo: o do presidente Fernando Henrique Cardoso, que,
pelas alianças que o sustentam em Brasília e pela sua posição de neutralidade, com

uma única exceção, em São Paulo, pôde
cantar vitória em quase todos os Esta-
dos, reinando sozinho no pódio dos
vencedores.

Ç

Mas, se o presidente saiu fortaleci-
do desse embate, a batalha campal
deixou sinais claros de que existe um
movimento, ainda disforme e sem ca-

- ' minho rigorosamente traçado, mas com
um norte definido, que se contrapõe ao
projeto político que Fernando Henrique
Cardoso tenta consolidar na sua ges-
tão no Palácio da Alvorada. E Belo

1 Horizonte, ao reunir forças heterogê-
neas em torno de um nome de consen-
so, elegendo Célio de Castro para a

3	 -	 prefeitura, foi  exemplo mais claro de
que está surgindo no País um projeto

-	 .	alternativo ao neoliberalismo vigente.
-.	 v.•	Nesta entrevista, DomingosIA

Giroletti, que atualmente ocupa a As-
-. sessoria para Assuntos Institucionais

da Reitoria e a Coordenadoria de Coo-
peração Internacional daUFMG,ana-

,1	 lisa as diversas possibilidades desse
--	 quadro político.
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Revista do Legislativo - O resulta-
do das eleições municipais de ou-
tubro passado alterou a relação
de forças entre os governadores e o
presidente Fernando Henrique
Cardoso?

Domingos Giroletti -Nessas elei-
ções há um dado curioso. Todo
mundo está se sentindo vence-
dor, seja pelas alianças feitas
durante a campanha ou pela
multiplicidade de critérios que se
pode ter para determinar quem é
o vencedor. Se olharmos pelo nú-
mero total de votos que cada par-
tido recebeu no Brasil, teríamos
alguns vencedores. Se olharmos
pelo número de prefeituras con-
quistadas no Estado ou pela im-
portância de cada uma delas, te-
ríamos outros ganhadores. Mas,
certamente, nem todos são vence-
dores da mesma maneira. O PPB
cantou vitória por ter recebido 6,7
milhões de votos em São Paulo e
conquistado outras duas capitais
- Palmas e Florianópolis. O PFL,
antes um partido nordestino, ven-
ceu no Rio de Janeiro, em Recife,
em Salvador e no Amapá, criando
uma base no Centro-Sul, com
raízes mais profundas em Minas
Gerais e em São Paulo, podendo,
assim, ser também apontado como
um grande vencedor. O PMDB,
por outro lado, continua sendo o
partido que fez o maior número
de prefeituras no Brasil. Apesar
de ter perdido cidades importan-
tes, continua sendo o partido
majoritário e a segunda força em
Minas Gerais, onde, em alianças,
ganhou na Capital, em Juiz de
Fora e em outras cidades de peso.
Mas, se compararmos com o nú-
mero de prefeituras que o PMDB
tinha antes, ele acabou perdendo.
O mesmo ocorreu com o PFL, em
Minas Gerais. No âmbito do Es-
tado, o PSDB foi o partido que
teve crescimento inquestionável,

fazendo mais de 200 prefeituras.
Mas se lembrarmos que ele tem o
governo do Estado e perdeu a Ca-
pital e as maiores prefeituras de
Minas, sua vitória pode ser tam-
bém discutida. Além disso, seu
crescimento foi mais em direção
aos pequenos municípios, os cha-
mados grotões, onde já há uma
tradição governista que se repete.
Foi assim com a Arena, o PDS, o
PMDB e, hoje, com o PSDB.

RL - Mas a eleição mexeu com o
poder dos governadores?
Giroletti - Sim. É claro que, quando
se trata do prestígio dos governa-
dores, o fato de vencerem nas gran -
des capitais e nas maiores cida-
des pesa eleitoralmente mais do
que ganhar em um número ex-
pressivo de pequenos municípios.
Nesse sentido, a derrota do PSDB
em São Paulo, em Belo Horizonte
e no Rio de Janeiro significou uma
perda para o partido, enfraque-
cendo os governadores no embate
com o governo federal, e, indireta-
mente, enfraquecendo o próprio
presidente. Mas, como Fernando
Henrique teve o apoio de vários
partidos, ele pode se considerar
um vencedor. Onde o PFL e o
PSDB foram vitoriosos, Fernando
Henrique se sente vencedor e é
assim com os outros partidos que
o apóiam. Por isso é que, nesse
jogo, há mais vencedores do que
perdedores.

RL - Fernando Henrique foi pre-
servado nessa disputa?
Giroletti - É, ficou nacionalmente
respaldado. Correu pouco risco e,
sob um certo ângulo, aparece como
o grande vencedor.

RL - O seu projeto político ficou
fortalecido?
Giroletti - Bem, pelo menos do
ponto de vista dos partidos alia-

"O PSDB teve
um crescimento
inquestionável

em Minas
Gerais, mas
perdeu na

Capital e nos
maiores
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dos, o presidente sai vitorioso.
Fernando Henrique, na verdade,
só tem uma grande derrota, por
causa do apoio explícito que deu
ao senador José Serra, em São
Paulo. No mais ele ficou como
camaleão, preservou-se. Foi mais
inteligente que o governador do
Estado, que se envolveu bastante
na candidatura de Amilcar
Martins, que saiu derrotado, ar-
ranhando um pouco a liderança
de Eduardo Azeredo.

RL - Mesmo pressionado, o presi-
dente não se comprometeu com a
candidatura do PSDB, em Belo
Horizonte.
GiroIett - E ficou também dividido
em Juiz de Fora, mantendo-se
distante, para não invadir áreas
de amigos e apoiadores do PFL e
circuitos de influência de Itamar
Franco. Ele não pôs em jogo sua
liderança. Nem pessoal, nem po-
lítica, nem presidencial.

RL -Apostura de EduardoAzeredo
não combinou muito com a tradi-
ção da política mineira...
Giroetti - Talvez o que fuja à tra-
dição da política mineira não é
que o Palácio da Liberdade não
se tenha mantido neutro nas
eleições. O inusitado foi o
envolvimento tão direto de
Azeredo, principalmente na Ca-
pital. Tanto é verdade que o ex-
governador Hélio Garcia chamou
a atenção do governador e ele não
apareceu no segundo turno. Mas
houve um envolvimento muito
grande, e a derrota terminou
conspurcando a sua imagem. A
derrota do PSDB na Capital, ape-
sar de sua expressiva vitória no
Estado, retirou ainda um pouco
do prestígio do governador em face
do presidente da República.

RL - A derrota do PSDB nas princi-
pais cidades dos maiores Estados

dilui um pouco a pressão que seus
governadores vinham fazendo
junto à Presidência da Repú-
blica?
GroIett - Sim, mas o grande pro-
jeto político do presidente, que é o
da reeleição, não foi arranhado,
não ficou comprometido pelos re-
sultados eleitorais. Fernando
Henrique saiu fortalecido para
colocar o seu projeto como
pritoritário, atropelando todos os
outros projetos que estavam no
Congresso, de reforma constitu-
cional, como o da reforma do Es-
tado e da reforma previdenciária.
Mas o mais gritante nessa maté-
ria da reeleição não é a alteração
do dispositivo constitucional, e,
sim, a permissão da reeleição para
o atual presidente.

RL - É uma carta de fiança para
o presidente?
GiroIett - É uma manobra eleito-
ral conservadora, para tornar
irreversível as transformações de
cunho constitucional e estrutu-
ral, para tornar irreversível o pro-
jeto neoliberal no País.

RL - Se a proposta da reeleição
não beneficiasse os atuais ocu-
pantes de cargos eletivos no Exe-
cutivo, seria diferente?
Giroletti - Sim, porque estaríamos
tratando de um projeto de refor-
ma política, que é fundamental
ao País. Mas, da forma como está,
interessa mais a reeleição do pre-
sidente para perpetuar no poder
um determinado projeto político.
Podemos ter uma dimensão mais
exata disso tudo, se imaginarmos
o que estaria acontecendo se o
presidente do Brasil fosse Lula
ou Brizola. Se fosse um deles, a
proposta da reeleição, com a per-
missão para o atual mandatário
do País reeleger-se, seria um es-
cândalo. Haveria uma gritaria

"O grande
projeto político
do presidente

Fernando
Henrique

Cardoso, que é o
da reeleição, não

foi arranhado
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eleitorais
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nacional. Hoje, como a presidên-
cia de Fernando Henrique está
bem legitimada politicamente, si-
lencia-se de uma forma hipócrita
sobre a alteração das regras fun-
damentais do jogo, que são a for-
ma de substituição do poder e a
alternância no poder. A mudança
das regras com esse caráter
particularista, a reeleição de um
presidente para implementar de-
terminado projeto político, pode
romper o pacto ético que dá fun-
damento à própria existência do
Estado e de um regime democrá-
tico. Mexer nisso é de uma gravi-
dade muito grande e com efeitos
imprevisíveis.

RL - Quais seriam os riscos?
Giroetti - O primeiro risco é de
paralisia geral do governo FHC.
Ao destacar a reeleição como obje-
tivo prioritário, o governo
Fernando Henrique ficou prati-
camente paralisado. Paralisou
antes de completar dois anos de
mandato. Segundo risco: aprova-
da a reeleição, o governo vai con-
tinuar paralisado, porque não
sabe se Fernando Henrique se
reelege. Outro aspecto extrema-
mente grave é que começam a
condicionar a reeleição de
Fernando Henrique à continui-
dade do projeto de estabilidade
econômica e à retomada do cresci-
mento. Até a comunidade inter-
nacional está sendo envolvida
nesse processo.

RL - Como isso acontece?
Giroletti - A ameaça que fazem
circular é a de que, se Fernando
Henrique perder as eleições, a
comunidade internacional pode-
rá desestabilizar economicamen-
te o Brasil, como fez com o México,
retirando investimentos. E tem
outras conseqüências. Ao colocar
o projeto de reeleição em primeiro
plano, e as outras necessidades

em segundo plano, o que o gover-
no faz? De imediato, joga para
escanteio a extrema direita, o PPB
que apóia Maluf. Descarta o
empresariado nacional, que, di-
ante da globalização, está per-
dendo terreno na economia e,
ainda, o pessoal ligado ao campo,
que também está sendo desca-
pitalizado pela falta de uma polí-
tica agrícola e pelos juros altos.
Com isso, deixa-se de lado as for-
ças mais nacionalistas, as forças
que hoje defendem a manutenção
da Vale do Rio Doce, ligadas ao
Aureliano Chaves, ao PFL de
Minas, ao Francelino Pereira, aos
militares nacionalistas, ao Itamar
Franco, ao trabalhismo histórico
do PDT, ao trabalhismo moderno
do PT e às correntes socialistas e
comunistas. Nesse sentido, é uma
manobra eleitoral, porque, ao
permitir que Fernando Henrique
seja de novo candidato, ele sai
com um grande favoritismo, que
exclui os projetos alternativos re-
presentados por partidos políti-
cos ou por lideranças nacionais,
sejam de direita ou de esquerda.

RL - Vamos abrir um parêntese
aqui. O senhor diz que a reeleição
virá garantir sobrevida ao proje-
to neoliberal. O neoliberalisnio
apareceu no Brasil com Coilor,
que falava em ficar 20 anos no
poder. Depois, no intervalo do
Itamar, a reeleição apareceu como
balão de ensaio e agora retorna.
Nesse aspecto, o projeto político
de FHC é uma continuidade do
projeto Colior?
Giroletti Sem dúvida. E a opção
pela globalização tem sido uma
das causas da retração da nossa
indústria. Setores da indústria,
como o de autopeças, passaram
ao controle do capital estrangei-
ro. A privatização tem também
transferido, para mãos estran-
geiras, o controle das nossas em-
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joga para
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presas. O próprio plano de estabi-
lização é um plano recessivo. A
sobrevalorização do real tem difi-
cultado as exportações. O Brasil
perdeu ao abrir a sua economia,
contrariando a expectativa ingê-
nua de Coilor. Abrimo-nos para o
mercado internacional, mas os
outros países continuaram fe-
chados para os nossos produtos.
Abrimos o País unilateralmente
à importação, reduzindo o empre-
go, o trabalho e a atividade econô-
mica.

RL - É possível dar uma paterni-
dade a esse projeto neoliberal, ou
o engajamento é uma imposição
da comunidade internacional, sob
pena de estarmos fora do jogo?
GroIetti - Sim, a globalização e a
regionalização são fenômenos
mais ou menos inevitáveis. Mas
seus efeitos continuam dependen-
do da política econômica de cada
país. A opção do Brasil com os
dois fernandos significou uma
abertura unilateral do mercado
brasileiro para as empresas in-
ternacionais e, sobretudo, para a
importação, comprometendo o
nível de atividade econômica das
empresas, o emprego e o controle
do capital nacional sobre a nossa
economia. Países como os Esta-
dos Unidos sobretaxam os nossos
produtos, impõem cotas, e nós
não fazemos nada disso. Só a in-
dústria têxtil, depois de muito
desempregar, foi agora socorrida.
A sobrevalorização do real permi-
tiu ainda que modernizássemos
abruptamente o parque industri-
al, mas aumentando mais o de-
semprego no País. E essa taxa
tende a continuar crescendo, por-
que os Estados, pela primeira vez,
estão também desempregando. A
política de privatização desem-
prega, e as empresas públicas,
que têm também uma função soei-

ad, perdem esse compromisso e
demitem em massa, durante o
processo de privatização. Por que
hoje há praticamente uma alian-
ça de Norte a Sul em defesa da
Vale? Porque a defesa da Vale
significa mais emprego e
descentralização dos investimen-
tos. A empresa tem sido, tradi-
cionalmente, um braço do Estado
para fazer investimento nas re-
giões menos produtivas, mais po-
bres, garantindo um maior fluxo
de renda na economia nacional. A
privatização vai levar ao corte de
gastos, de investimentos não-pro-
dutivos, à redução de emprego e à
centralização administrativa,
com concentração, na sede da
empresa, do capital gerado nas
unidades. Ao invés do desenvol-
vimento sustentado, auto-susten-
tado, estaremos promovendo con-
centração de riqueza. A estabili-
zação econômica permitiu o aces-
so da população ao consumo de
bens, mas não alterou a distri-
buição de renda, nem da terra,
nem da propriedade urbana, nem
do controle do sistema produtivo.
Vivemos ainda num sistema pro-
dutivo dos chamados bens das
raízes, extremamente concentra-
do. O plano de estabilização não
reverteu a tendência da concen-
tração de renda.

RL - Podemos dizer que é o fim do
Estado do bem-estar social?
Giroletti - O neoliberalismo se pro-
põe à defesa do mercado e do
Estado mínimo. E, nesse sentido,
contra o Estado keynesiano. Mas,
no Brasil, o desenvolvimento foi
liderado pelo Estado, porque a
poupança privada não era sufici-
ente. Os investimentos em infra-
estrutura - transporte, siderur-
gia, indústria de base - foram
feitos pelo Estado, que foi o pou-
pador, o planejador e o executor.

"A opção do
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Já o neoliberalismo é contra o
Estado intervencionista, contra o
Estado socialista - que é o
intervencionismo ao extremo -,
contra o Estado keyTlesiano, do
bem-estar social, e os Estados
desenvolvi mentistas. No libera-
lismo, o Estado só cumpre fun-
ções políticas, e concebe-se que
ele invista apenas em áreas como
educação e saúde, por exemplo.
Ocorre que a redução ao Estado
mínimo não pode ser imple-
mentada da maneira como vem
sendo feita, sem que haja
seletividade. De quais setores o
Estado pode sair e onde sua pre-
sença continua sendo vital ou
onde, eventualmente, o Estado
deve intervir mais para corrigir
distorções, tanto de natureza so-
cial, quanto de natureza econô-
mica?

RL - Está faltando pensar o Esta-
do brasileiro sem a dependência
de modelos como do México, Chi-
le; pensar o Brasil por ele mesmo,
dentro dessa política da
internacionalização?
Giroletti - Freqüentemente o Bra-
sil é comparado com o México,
com a Argentina, com o Chile,
com os Tigres Asiáticos. Em ou-
tros momentos, é confrontado com
a China, com a índia. Eu tenho a
convicção de que deveríamos fa-
zer uma releitura da teoria da
dependência, abordada num dos
livros do sociólogo Fernando
Henrique Cardoso. Essa tese foi
entendida pela esquerda e pelos
setores nacionalistas como se fos-
se uma denúncia do desenvolvi-
mento dependente e associado ao
capital internacional, quando, na
verdade, Fernando Henrique es-
tava mostrando o desenvolvimen-
to dependente e associado como
modelo de desenvolvimento bra-
sileiro. A opção pela globalização

reafirma, assim, a tese que FHC
sempre defendeu. Para justificar
isso, comparam o Brasil com es-
ses países. Por quê? Da mesma
maneira que se tinha a manipu-
lação das estatísticas, numa cer-
ta época, para se defender a polí-
tica governamental, hoje se ma-
nipula modelos para justificar as
opções econômicas e políticas que
o governo faz.

RL - Quer dizer que a frase mais
adequada para FHC não seria
«esqueçam tudo que eu disse", mas
"releiam tudo que escrevi"?
Giroletti - "Façam uma
reinterpretação", porque, na ver-
dade, ele sempre propôs, como
modelo de desenvolvimento, um
modelo dependente e associado.
Ele foi mal lido pela esquerda.

RL - O governo Fernando
Henrique teve início com uma
agenda política consensual em
termos de prioridade e de temas,
como a reforma do Estado e a
reforma da Previdência. A que o
senhor atribui essa mudança de
foco, priorizando a reeleição, que
é um tema mais polêmico? O que
mudou?
Giroletti - Tradicionalmente, há
uma certa competição no regime
presidencialista entre os poderes
Legislativo e Executivo. Nos Es-
tados Unidos, essa competição
funciona como balanço de contro-
le do poder. O que acontece no
Brasil é diferente. Estamos as-
sistindo à paralisação do Poder
Legislativo diante do Executivo,
pela quantidade de medidas
provisórias e pela opção do gover-
no de enviar ao Congresso proje-
tos de reforma constitucional.
Hoje, o Congresso Nacional per-
deu a iniciativa de apresentar
projetos legislativos. Não conse-
gue fazer mais nada. Aqui, de
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novo, a crítica é dirigida à opção
de Fernando Henrique, por ter
escolhido o caminho da reforma
constitucional e não da lei ordi-
nária. A reforma da Previdência
deveria ter sido tomada por lei
ordinária. A reforma do Estado
poderia ser tomada por lei ordi-
nária. A implementação da auto-
nomia universitária em São Pau-
lo, por exemplo, foi feita por de-
creto, pelo governador Orestes
Quércia. No País, tem que ser
feita por reforma constitucional,
que exige quórum qualificado,
dando origem à paralisia do Con-
gresso e à própria paralisia do
Executivo, que não tem tempo
hábil para processar toda a en-
xurrada de legislação por medi-
das provisórias. E Fernando
Henrique joga com o fato de que
esse quadro é de responsabilida-
de do Congresso. Ele escolheu,
propositadamente, o caminho
mais difícil, que está levando ao
desprestígio do Congresso, por-
que a população acha que é o
Congresso que não vota e não
trabalha. Mas, ao mesmo tempo,
ele provocou a paralisia do seu
próprio governo porque, sem a
aprovação das medidas, não há
como governar. Só que ele trans-
fere a sua incompetência para o
Congresso Nacional.

RL Mas ele mobiliza o Congresso
Nacional quando o assunto é de
seu interesse.
Giroletti - Sim, mas aí nós vemos
o seguinte: tanto os projetos das
medidas provisórias como os da
reforma constitucional não são
tão importantes assim quando se
trata de aprovar o projeto da re-
eleição. Na verdade, a reeleição
antecipa as eleições em dois anos
e, praticamente, desqualifica da
competição todas as outras for-
ças políticas. E uma manobra par-
lamentar e palaciana, legitima-

da pelo Congresso, que tem auto-
ridade para reformar a Consti-
tuição. Mas isso mexe com uma
coisa extremamente grave que é
a estrutura do poder, as regras da
sucessão, o equilíbrio ético que
sustenta uma estrutura de poder
desigual, mas que tem de apare-
cer socialmente comojusta e legí-
tima e nunca parecer iníqua, como
uma manobra a serviço de pes-
soas e a serviço do grupo
palaciano. Passada a reeleição, a
minha previsão é a de que os
efeitos sociais perversos, tanto do
plano de estabilização quanto no
plano da globalização, vão conti-
nuar crescendo.

RL - Não há como resolver esse
impasse?
Giroletti Podemos ter uma solu-
ção eleitoral, e Belo Horizonte
deu um exemplo interessante.
Belo Horizonte pode se tornar um
laboratório nacional porque aqui
nós tivemos uma experiência elei-
toral extremamente significati-
va, única no Brasil. Nós conse-
guimos isolar politicamente, elei-
toralmente, o candidato do PSDB,
que foi o único candidato que do
primeiro para o segundo turno
perdeu voto no Brasil. E conse-
guimos reunir ao redor do candi-
dato Célio de Castro todas as for-
ças políticas que se opunham ao
projeto neoliberal. A quantidade
de votos que Célio recebeu trans-
cende a capacidade dos partidos
que o apoiaram e transcende até
o carisma do próprio candidato.
Nesse sentido, Belo Horizonte si-
naliza o que poderá acontecer em
termos eleitorais, caso passe a
medida da reeleição. A sociedade
também reage com instinto de
preservação. A manobra eleito-
ral da reeleição pode ser um tiro
pela culatra, se provocar o
surgimento de um candidatouni-
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tário que expresse todas as forças
políticas contrárias ao projeto
neoliberal. A eleição presidencial
poderá ser transformada em elei-
ção plebiscitária, da oposição da
sociedade contra o regime civil de
um grupo que representa um de-
terminado projeto político e que
queira se perpetuar no poder. Esta
seria, na minha análise um pouco
otimista, a possibilidade de ação
das forças de oposição ao projeto
neoliberal. Se nós olharmos a ali-
ança que está se estruturando
nacionalmente contra a priva-
tização da Vale do Rio Doce ou
eventualmente a favor da
privatização, mas com a pulveri-
zação das ações da Vale, dela tam-
bém pode surgir um processo de
aliança política das mais diver-
sas cores, do ponto de vista do
arco-íris ideológico, que sinaliza
para um projeto de defesa da eco-
nomia nacional, de defesa do
subsolo, de defesa do emprego e
de uma visão estratégica de se
criar um projeto de desenvolvi-
mento contrariamente ao projeto
neoliberal globalizante. Aí vale a
pena perguntar: crescimento eco-
nômico, desenvolvimento, para
quê e para quem? Tem sentido
promovermos um desenvolvimen-
to auto-sustentado, que preserve
a natureza e que crie melhores
condições de vida? Nesses mo-
mentos é que a sociedade pode
reagir com instinto de defesa;
nesses momentos, a sociedade
tem sido mais lúcida que os polí-
ticos.

RL Quem representaria melhor,
no País, o projeto neoliberal?
Giroletu Eu digo o seguinte:
Fernando Henrique tem sido mais
realista que o rei. Tem sido mais
realista na promoção do projeto
neoliberal que o próprio PFL, do
que o próprio PTB. Fernando

Henrique tem sido instrumento
do PFL para implementar o pro-
jeto neoliberail. Governo nenhum
deixou de dar, por exemplo, au-
mento para o funcionalismo. Go-
verno nenhum desrespeitou os
limites da importância de uma
universidade pública federal. Ele
não tem respeito nenhum pela
universidade pública. Governo
nenhum levou a política das
privatizações às últimas conse-
qüências, como no caso da Vale do
Rio Doce, uma empresa eficiente
e dona do subsolo nacional. O
projeto da globalização tem aber-
to escancaradamente questões
vitais relacionadas à segurança
nacional, à continuidade de uma
nacionalidade, como país in-
dependente, e até à questão das
aspirações legítimas do Brasil de
ser um país desenvolvido. Nes-
se sentido, Fernando Henrique
tem sido muito mais realista,
muito mais ousado do que o PFL
teria sido na condução desse go-
verno.

RI - E quem representaria um
projeto alternativo?
Giroetti - Esse é o outro lado da
moeda, e nós não temos um proje-
to alternativo ao projeto
neoliberal. Essa é a debilidade da
esquerda, dos setores trabalhis-
tas, dos setores de centro e dos
setores mais à direita. Mas é pos-
sível que se forme uma aliança
heterogênea, como foi o próprio
PMDB e, antes, o MDB. E possí-
vel aliar forças conservadoras e
até a extrema esquerda em defe-
sa de um projeto nacional, de uma
economia nacional, de uma re-
partição mais justa do progresso
econômico, em defesa do empre-
go, do trabalho, da ética na políti-
ca, enfim, todos esses movimen-
tos que estão sendo conduzidos
parceladamente por essa socie-
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dade. Eles podem ser, numa
grande engenharia de habilida-
de política, articulados para ca-
nalizar o nome de um ou dois
candidatos que possam expres-
sar a bandeira multicolorida dos
vários segmentos das forças so-
ciais que hoje estão desunidas e
desalojadas do poder.

RL - A questão da Vale pode ser
emblemática a esse respeito?
Giroletti - A defesa da Vale pode
ser mais um dos embriões para
somar na construção dessa en-
genharia política nacional, para
criar uma alternativa de poder a
Fernando Henrique e ao projeto
neoliberal. A eleição do Célio de
Castro também teve esse cará-
ter emblemático. E por isso que
insisto que Belo Horizonte pode-
rá ser olhada como um laborató-
rio, onde foi gerada essa nova
reengenharia política unitária.
Como, num certo sentido, o
Tan credo representou, num dado
momento, a bandeira unificadora
de todas as forças contra o regi-
me militar. Pode ser que a res-
posta venha de Minas Gerais, de
novo.

RL - Não faltam lideranças para
dar um rosto a essa alternativa?
Giroletti Podemos especular.
Há lideranças regionais como
Maluf e o governador Mário Co-
vas, em São Paulo, lideranças
ligadas ao PT no Rio Grande do
Sul, lideranças expressivas como
Jaime Lerner, em Curitiba, o
Célio de Castro, o ex-presidente
Itamar Franco, lideranças como
Brizola, Miguel Arraes, o Lula, o
Zé Dirceu, e todos os movimen-
tos da sociedade civil ligados à
Igreja Católica, os movimentos
da ética na política, movimentos
nas áreas militares. Temos vári-
os exemplos que podem sinali-
zar para esse projeto vitorioso

'A tese da
reeleição levou
à paralisia do

governo
Fernando

Henrique, e a
incerteza da sua

reeleição
mantém a

mesma
paralisia,

fazendo concluir
que seu governo
acabou em 96

da reeleição, como podem si-
nalizar para uma derrota de
Fernando Henrique, mesmo que
passe a reeleição, o que signi-
fica a derrota do projeto neoli-
beral.

RL - Teríamos então dois cenári-
os para 1997: o da vitória da
reeleição e o do surgimento desse
movimento de oposição.
Giroletti -- O favoritismo de
Fernando Henrique é de tal or-
dem que pode levar, ainda no
primeiro turno, ao surgimento
de uma candidatura unitária.

RL - Mas, ainda que aprovada,
a reeleição de Fernando
Henrique não está assegurada.
E só uma possibilidade.

Giroletti - Não. A tese da ree-
leição levou à paralisia do gover-
no Fernando Henrique e a incer-
teza da sua reeleição mantém a
paralisia. Na verdade, o gover-
no Fernando Henrique acabou
em 96. Nenhuma grande deci-
são vai ser tomada, em nível
nacional, pelo governo. E tudo
estará sujeito à aprovação da
medida da reeleição e, depois, à
própria eleição presidencial.

RL Como ficarão as outras
questões, as reformas política,
eleitoral e partidária, e a ques-
tão da Previdência?
Giroletti Essas reformas são
necessárias, mas sobretudo as
reformas políticas ficam
maquiadas, porque, na agenda
política, elas não estavam se-
querem discussão. Era um tema
para ser tratado a partir deste
ano, de 1997. Agora, a discussão
de uma reforma política estará
afetada pela questão da reelei-
ção. Não se discute com neutra-
lidade as regras; mudam-se as
regras em função de pessoas e
de grupos.
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