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O sentido e os desafios da
sucessao mineira

O principal enigma das últimas eleições estaduais foi o paradoxo embutido num voto
que, no primeiro turno, manteve basicamente a mesma corre/ação de forças entre
esquerda e direita, mas, no segundo, efetivou um pronunciamento de sentido oposidonísla
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história e o folclore da
política mineira subli-
riharn invariavelmente
urna tradição de inten-
sas polarizações e pai-

xões eleitorais, sobretudo, nas dis-
putas que se processam nos muni-
cípios do interior - onde ainda se
fazem sentir com intensidade -, não
raro como heranças diretas dos ali-
nhamentos e filiações passados.
Contudo, esse desenho de
"politização" - carente de definições
ideológicas formalizadas, reflexões
programáticas e referências nos te-
mas fundamentais para a 'coisa pú-
blica" - ocorre no âmbito da
hegemonia passiva, especialmente
entranhada nas relações entre as ins-
tituições estatais e a sociedade civil.
Eis porque os engajamentos de mas-
sas, a reprodução da ideologia do-

minante e as conformações e prefe-
rências partidárias passam priori-
tariamente - salvo nos holsões avan-
çados e nas ocasiões mais propícias
à radicalização política - pela clien-
tela, pelos laços familiares e pelo
controle das prefeituras.

Tal lógica tem constrangido o
sufrágio a referenciar-se numa esca-
la de preferências muito bem defini-
da, de corte particularista, que vai
do terreno local, só depois passan-
do pelo estadual, até chegar, como
último critério, às questões de âmbi-
to e repercussão geral. O peso do
vínculo paroquial é tamanho que um
voto politizado em termos nacionais
- quando ao fim e ao cabo se impõe
por meio de vetores exteriores a tal
círculo vicioso - freqüentemente se
combina com a permanência da op-
ção localista, em muitos lugares bem
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mais crivei e estável do que impor-
tantes considerações pela maioria
ainda consideradas abstratas e dis-
tantes. Contudo, semelhantes proce-
dimentos fl() autorizam a conclusão
de que os eleitores mineiros sejam
politicamente vazios, ignorantes e
inconscientes, como diria um vere-
clicto pedante.

Sugerem apenas que seus valo-
res e aspirações se expressam a par-
tir de conteúdos, saberes e consci-
ências sensíveis, constituídos histó-
rica e socialmente no interior de la-
ços associados a um capitalismo tar-
dio, de relações oligárquicas de de-
pendência e de uma dominação "cor-
dial" - simbolizados pelo célebre "ta-
pinha nas costas', que não obstante
jamais renunciou à coerção -, já em
fase de decadência, mas ainda sufi-
cientemente severos e sistemáticos
para esquadrinhar e ocupar o espa-
ço político dos chamados grotões.
Por constituírem formas espontâ-
neas e rebaixadas, carentes até mes-
mo da limitada autonomia e inde-
pendência crítica permitidas pelo
conceito de cidadania burguesa, po-
dem ser, como têm sido, facilmente
manipulados pelos esquemas conser-
vadores e pelos ardis eleitoreiros, es-
pecialmente quando secundados
pelas hodiernas instituições privadas
de hegemonia, com destaque à
mídia. O contrário ocorre nos cen-
tros industrializados e portadores de
uma sociedade civil em fase mais
avançada de 'complexidade". Nes-
ses ambientes, os eleitores já con-
quistaram um grau razoável de in-
dependência, e a hegernonia do ca-
pital já precisa transitar para formas
distintas e ditas "modernas".

Semelhantes considerações inici-
ais ajudam na reflexão sobre o prin-
cipal enigma das últimas eleições
estaduais: o paradoxo embutido num
voto que, no primeiro turno, mante-
ve basicamente a mesma correlação
de forças entre esquerda e direita,
mas, no segundo, efetivou um pro-
nunciamento de sentido oposicionis-

ta. Fazendo uma abstração sobre as
extremas diferenciações e comple-
xidades existentes no universo vo-
tante, foi como se, no geral, os elei-
tores manifestassem descontenta-
mento com a situação do País e de
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Minas, porém reivindicassem mudan-
ças no interior cio quadro existente,
sem grandes inflexões e, sobretudo,
sem traumas. Entretanto, essa astú-
cia pragmática, sabidamente ineficaz
em termos de processo eman-
cipatório, foi, considerados o relevo
do Estado na Federação e a dimen-
são tática, o agente de uma das prin-
cipais derrotas sofridas pelo gover-
no federal em todo o Brasil. Pode-
se dizer que a parcela do povo mi-
neiro que se manifestou por meio
do voto válido vislumbrou, ao seu
modo e no seu atual nível de com-
preensão, as coordenadas maiores
do dissenso político e se moveu le-
vando-as em conta.

Sabe-se que as últimas eleições
foram marcadas pela disputa entre
basicamente dois projetos
conflitantes. Num póio, a proposta
continuísta apresentada pelo arco
dos partidos conservadores - com
destaque para o PSDB, o PFL e o
PPB - em torno cio Planalto e
encabeçada pela Presidência da Re-
pública, propugnando a manutenção
e o aprofundamento da receita
neoliberal. No outro pólo, a candi-
datura Lula, pela União do Povo
Muda Brasil - PT, PDT, PSB, PC do
13 e PCB -, expressando as opiniões
dos partidos de oposição, dos movi-
mentos sociais e demais setores po-
pulares insatisfeitos com os rumos
do País e interessados na constru-
ção de um novo caminho. As demais
candidaturas se revelaram inex-
pressivas. Mesmo a de Giro Gomes
- de maior presença durante a cam-
panha e na votação dos chamados
"nanicos" - fracassou não apenas em
seu objetivo de ocupar o lugar de
principal oponente eleitoral à reelei-
ção de Fernando Henrique, mas tam-
bém em sua segunda prioridade: a
pretensão de, se derrotado, afirmar-
se como a mais proeminente perso-
nalidade da oposição e, desban-
cando o papel desempenhado pelo
PT, tangê-la para uma postura de
adaptação crítica, mais apropriada
para quem deseje ou se contente em
operar nas franjas do projeto domi-
nante e limitar-se a fazer-lhe ressal-
vas tangenciais.

Semelhante equacionamento da
disputa expressou, com as necessá-
rias mediações e particularidades, os
problemas fundamentais e canden-
tes que marcam o cenário político
mundial: a crise de longo curso do
capitalismo, com suas irrupções
cíclicas na esfera financeira e suas
repercussões políticas, e o declínio
da reação neoliberal ao capitalismo
de Estado e ao keynesianismo, des-
velando o rastro de mazelas econô-
mico-sociais deixado pelo apogeu do
pensamento único. Não se trata,
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como querem caracterizar as autori-
dades federais, de simples vetores
externos que transformariam suas
responsabilidades numa justificativa
de vítimas capazes de resistir heroi-
camente, mas de universais concre-
tos: são internacionais porque ope-
ram em todo o mundo, inclusive no
Brasil, o que irrecusavelmente remete
a observação e a análise para o com-
portamento e as políticas dos agen-
tes internos que às suas premissas e
lógicas se associaram com armas e
bagagem.

A questão principal e fenomeni-
camente perceptível para os eleito-
res mineiros - como de resto para o
conjunto da população brasileira nos
demais Estados cia Federação - era
a de optar entre manter e legitimar o
caminho trilhado pelas chapas ma-
joritárias oficiais ou sufragar candi-
daturas mais ou menos pronuncia-
damente identificadas como de opo-
sição ou, no mínimo, discrepantes
cia homofonia que ecoava de
Brasília, do Palácio da Liberdade e
das instituições privadas de
hegemonia. A concessão de apenas
2.665.475 votos no universo de
11.815.183 eleitores no primeiro tur-
no, vale dizer, pífios 22,55%, aproxi-
madamente só dois em cada nove, e
a eleição de Itamar Franco com
1.271.194 votos de frente no segun-
do - isto é, nada menos do que
15.24%, percentagem muito grande
para os padrões de Minas Gerais -
foi uma resposta inequívoca, ainda
que extremamente moderada e am-
bígua.

As candidaturas
mineiras e o imaginário
popular

Não seria correto afirmar que, ao
recusar com um sonoro "não" a "cha-
a branca", o povo mineiro tenha

realizado uma apropriação intelec-
tual completa do que estava em jogo
na disputa política nacional. Toda-

via, é irrecusável que sua sensibili-
dade captou, nos níveis mais varia-
dos, inclusive na esfera intuitiva, a
situação cio País, seus reflexos locais
e a racionalidade presente nas dis-
putas, fazendo, a partir dessa com-
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preensão e com base nos seus pró-
prios e atuais valores, uma escolha
compatível com a mesma inclinação
oposicionista que, nacionalmente,
prevaleceu no segundo turno. Um
elogio de corte populista, frisando
ter visto na voz do povo a voz de
Deus, exageraria a consciência e a
conseqüência oposicionista dos elei-
tores. Todavia, erraria muito mais o
desdém diante do pronunciamento
das maiorias, tal como já tem sido
tradicionalmente manifestado pela
direita elitista e pela proverbial de-
cepção de candidatos derrotados.

A capacidade de discernimento
do povo mineiro teve à sua disposi-
ção elementos de sobra para julgar

e operar. Sentiu as abundantes re-
percussões das políticas do governo
central, viu a umbilical ligação em
termos de idéias e práticas entre os
Palácios da Liberdade e do Planalto,
assistiu ao deplorável espetáculo
intervencionista oferecido pelos
articuladores de Brasília na Conven-
ção Nacional do PMDB e à violenta
liostilidade a Itamar Franco na mes-
ma ocasião, acompanhou os esfor-
ços hercúleos e sem princípios dos
emissários presidenciais para
condicionar a escolha dos candida-
tos em Minas, ouviu, pelo programa
eleitoral, o apoio exclusivo de
Fernando Henrique ao candidato
peessedebista e pôde comparar os
discursos dos três principais candi-
datos e decodificá-los: o continuísmo
servil de Eduardo Azeredo, a nova
alternativa representada por Patrus
Ananias e o oposicionismo pontual
de Itamar Franco. Conseguiu, a par-
tir daí, perceber a internalização das
determinações nacionais no Estado,
associá-las aos problemas locais,
personalizá-las nos postulantes e, fi-
nalmente, considerá-las como
parâmetros de avaliação e escolha.

O posicionamento sensível,
quando avaliado à luz das formula-
ções políticas e das diferenças na
base social dos projetos em disputa
no primeiro turno, adquire um im-
portante significado. A coligação
Construindo o Futuro de Minas -
formada principalmente pelos PSDB,
PFL e PPB e cujo candidato foi Eduar-
do Azeredo - assumiu uma filiaçào
absolutamente neoliberal, foi susten-
tada pelos partidos mais conserva-
dores do espectro político, inclusive
os principais participantes do antigo
condomínio pró-regime militar,
apoiou-se na oligarquia político-agrá-
ria tradicional e expressou os inte-
resses dos conglomerados
monopolista-financeiros, internacio-
nais e associados, e do grande capi-
tal territorializado nos latifúndios.

A coligação Minas Levanta sua
Voz - encabeçada por itamar Fran-
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co - assumiu uma postura incerta e
ambilátera diante dos grandes pro-
blemas nacionais, com demarcações
pontuais diante da política neoliberal
e o endosso de algumas poucas re-
formas de interesse popular no qua-
dro de uma predominância conser-
vadora, foi basicamente sustentada
pela máquina do PMDB no interior
e pela projeção pessoal do seu can-
didato, apoiou-se em parcelas da
oligarquia política tradicional, que se
dividiu, expressou os interesses dos
setores da burguesia urbana e rural
descontentes com a política econô-
mica vigente e recebeu, "massi-
vamente", os votos populares dese-
josos de protestar timidamente, no
âmbito do que julgaram ser estabili-
dade e segurança na ordem e sem
riscos.

E, finalmente, a coligação Minas
para Todos - P1'. PSB, PDT, PC do
B, PCB e PV, apresentando a candi-
datura de Patrus Ananias - assumiu
uma plataforma antineoliberal ampla
e voltada para as prioridades Soci-
ais, apoiou-se nos movimentos soci-
ais organizados e representou obje-
tivamente os interesses dos trabalha-
dores, da pequena burguesia urba-
na e rural e dos empresários margi-
nalizados pelo circuito oligopolista,
expressos por uma adesão à esquer-
da, circunscrita aos eleitores socia-
listas, democrático-radicais e partidá-
rios de reformas sociais mais OU

menos profundas.
Grosso modo, no primeiro turno,

a situação burguesa-oligárquica
nucleária da reação política e o cam-
po democrático-popular nucleário da
resistência antineoliberal foram der-
rotados pela oposição burguesa-
oligárquica periférica à forma de
hegemonia vigente, no quadro de
uma espontânea, pragmática e am-
bígua inflexào de massas da direita
ao centro, catalisada por uma insa-
tisfação difusa e pelo provinciano e
já canônico tema "o papel de Minas".
Mesmo assim, no interior dessa con-
figuração, a esquerda saiu fortalecida

com seus inéditos 16,13% dos votos
válidos, ampliando suas condições
de interlocuçào com as grandes mai-
orias, aumentando sua capacidade
de mobilização político-social em
prol dos interesses populares e
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credenciando-se como real alterna-
tiva estadual de governo.

Sem a menor sombra de dúvida,
a maior e mais contundente derrota
coube aos tucanos e a seus aliados,
que perderam o controle do apare-
lho governamental indispensável à
continuidade do seu crescimento fi-
siológico, sofreram um claro rechaço
político e foram condenados ao
mesmo isolamento que pretendiam
impor à esquerda, sobretudo na elei-
ção para o Senado e após o sinto-
mático recuo de Hélio Garcia, com
sérias conseqüências para suas pre-
tensões futuras. Ao mesmo tempo,
fracassaram, emhlematicamente, as
tentativas de constituição de espa-

ços revolucionários à margem da
disputa real em curso e da tática de
unidade democrática e antineoli-
beral.

O segundo turno acentuou e
politizou mais ainda essa tendência.
A diferença entre os dois adversá-
rios, que havia sido de apenas
415.421 votos, subiu para 1.271.194,
mesmo com a diminuição do com-
parecimento de 80,12 para 76,09%
dos eleitores. E que, do universo
inicial dos votos em branco, que
caíram de 13,75 para 1,27%; dos nu-
los, que caíram de 7,49 para 6,191X6;
e dos endereçados à coligação Mi-
nas para Todos, que subiram para
1.122.007 - totalizando 2.512.540,
excluindo os que se abstiveram -,
66,46% se dirigiram a itamar Franco
e apenas os restantes 33,54% a Eduar-
do Azeredo. Ou seja, uma propor-
ção de dois para um, o que revela o
aprofundamento da polarização po-
lítica, a retração na recusa aos can-
didatos por meio dos votos brancos-
nulos e a preferência dos eleitores à
esquerda pela derrota do
continuísmo, apesar da enorme re-
jeição do senso comum à composi-
ção da chapa vitoriosa, especialmen-
te à figura do candidato à vice-
governança.

A bancarrota da candidatura ofi-
cial, além de pronunciada, foi tam-
bém abrangente e homogênea. des-
velando uma inclinação universal,
independentemente das heterogê-
neas correlações de forças munici-
pais entre os partidos. Basta notar
que sua derrota ocorreu em todas as
dez rnacrorregiões do Estado, mes-
mo na Central, no Rio Doce e no
Sul, onde havia sido majoritária no
primeiro turno. A mesma inclinação
ocorreu tendencialmente nas
microrregiões. No conjunto das 66
existentes, as seis únicas exceções
foram Grão-Mogol, Januária, Poços
de Caldas, Sete Lagoas e Varginha,
onde o bloco continuísta já havia
saído majoritário no primeiro turno,
e Belo Horizonte - onde a esquerda
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é tradicionalmente forte, participan-
do em duas administrações conse-
cutivas -, caso específico em que os
votos da coligação Minas para To-
dos e OS que abandonaram o con-
junto brancos-nulos se dividiram pra-
ticamente ao meio.

Essa diáspora na Capital, que tem
sido o principal centro difusor de
idéias e atitudes avançadas, sugere
não apenas o estabelecimento tem-
porário de uma grande confusão
política, como também a existência
de urna singular interseção
inorgânica com a hegemonia vigen-
te por meio de uma certa promiscui-
dade com os valores da "moder-
nidade" e do "progressisrno
neoliberal. Somadas ao frenesi com
que alguns setores correram em
apoio às candidaturas burguesas-
oligárquicas e em busca de espaços
no novo governo, desvelam a carên-
cia de estabilidade política e de um
corte ideológico mais nítido.

A situação emersa das
urnas

Tal quadro define, por meio de
urna conjuntura multifária e de um
abalo na mesmice, um novo perío-
do na política estadual, mais rico e
dinâmico. Todavia, o voto propor-
cional não apresentou flutuação al-
guma digna de nota. Sugere, pois,
que a mudança política na esfera go-
vernamental coincidiu com uma es-
tabilidade notável do perfil maiori-
tariamente conservador no eleitora-
do e na correlação de forças entre
os partidos e alianças, o que é com-
patível com a vantagem obtida por
Fernando Henrique sobre Lula. A
renovação ficou basicamente circuns-
crita ao interior dos campos ideoló-
gicos. Portanto, foi ratificada, em
Minas Gerais, a hegernonia da clas-
se dominante pelo poderio econô-
mico, pela máquina estatal, pelas ins-
tituições privadas de hegemonia,
pela reprodução espontânea dos

valores vigentes, pelos laços de cli-
entela e pelo espírito paroquial. A
composição da bancada mineira à
Câmara Federal o ilustra: dos 53 de-
putados, 311 são de direita e dos par-
tidos automaticamente alinhados
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com o governo central, os dez elei-
tos pela coligação encabeçada pelo
PMDB tendem a reproduzir os mes-
mos comportamentos e indecisões
nacionais desse partido e apenas
nove são cia coligação à esquerda.
Trata-se, portanto, de uma mudança
muito pequena em termos de con-
teúdo político.

A mesma tendência à cristaliza-
ção de bancadas ocorreu na Assem-
bléia Legislativa. De 1994 para 1998,
o número de parlamentares subiu de
71 para 77. No bloco dos partidos
mais consistentes à direita, e
desconsiderando o proverbial
inchaço adesista de meia-legislatura,
o PFL e o PPB. alicerces mais tradi-

cionalmente oligárquicos e implan-
tados nos grotões, retraíram-se, res-
pectivarnente, de 9 para 7 e de 11
para 8, enquanto o PSDB e o 1113
cresceram, também respectivamen-
te, de 8 para 14 e de 4 para 5. Ao
todo, tal bloco se manteve estável
com 45% das cadeiras. Porém, ago-
ra, ao contrário da situação anterior,
passou de sujeito à incômoda con-
dição de objeto do assédio fisioló-
gico.

Por sua vez, o PMDB minguou
de 13 para 9 cadeiras, variação que
talvez seja a mais significativa de to-
das. Todavia, o flOVO governo pos-
sui um largo espaço para ampliação
de sua base de apoio em direção aos
15 deputados dos pequenos parti-
dos e outros setores inconsistentes.
Já o PT, o PSB e o PDT, nacional-
mente aliados na oposição ao Pla-
nalto, cresceram de 16 para 18 ca-
deiras - uma pequena oscilação de
22,54 para 23,38%—, mas detêm ago-
ra menor capacidade de ação diante
da retração do número de parlamen-
tares mais sólidos politicamente no
interior de um universo extremamen-
te instável. Caso consigam manter-
se unidos - o que não será fácil -'
distantes da bancada de oposição
conservadora-neoliberal e indepen-
cientes perante o Poder Executivo,
possuirão condições de ser o fiel da
balança nas questões chaves para o
povo mineiro e projetar-se diante da
sociedade civil como polo de atra-
ção e mobilização. Mas, para tanto,
precisam ter coluna vertebral e fle-
xibilidade, ou seja, afiar os princí-
pios e sofisticar a tática.

De qualquer modo, seja pela der-
rota acachapante do oponente, seja
pela grande margem de manobra que
tem diante de si na Assembléia, seja
pelo controle da máquina estatal, o
governo Itamar Franco é um dado
central e decisivo para a conforma-
ção da nova correlação de forças em
Minas Os inéditos atritos que vêm
perpassando a transição servem de
exemplo do que poderá suceder.
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Assim, além de outras questões
correlatas e menores, há certas mu-
danças significativas no presente,
com incidência tática nas disputas
políticas locais e nacionais. O Poder
Executivo deixa de ser uma correia
de transmissão direta e absoluta do
projeto neoliberal e dos ditados de
Brasília, passando a ser ocupado por
uma composição eclética, que lhe
imporá comportamentos mediados e
fortalecerá a negociação política. As
contradições internas à classe domi-
nante local, tanto na sociedade civil
quanto nas representações parlamen-
tares, tendem a conferir um maior
equilíbrio entre os diferentes cam-
pos políticos, impor mais atividade
às disputas e abrir novos espaços
para os movimentos sociais.

Ao mesmo tempo, evidenciou-se
a presença de um grande contingente
de massas disponível ao diálogo em
torno da resistência ao neolih-
eralismo e da luta pelos interesses
dos trabalhadores, composto espe-
cialmente de eleitores cia coligação
Minas para Todos e dos centenas de
milhares que preferiram sufragar ao
mesmo tempo, certamente flc) por
acaso, os nomes de Itamar e Lula. E,
finalmente, ao desagregar o reinado
tucano, que se pretendia estável e
longevo, e acentuar a decadência das
forças remanescentes cio esquema
ditatorial-militar, instaurou urna sa-
lutar indeterminação no caráter e nos
desdobramentos das próximas dis-
putas eleitorais, abrindo importantes
brechas para o campo democrático-
popular.

É evidente que nenhum governo
local pode furtar-se a uma relação
com a Presidência da República em
torno de questões administrativas de
interesse estadual. Todavia, mesmo
considerando a necessidade de as-
sim proceder por imposição da na-
tureza do mandato, o grande dilema
da gestão Itamar Franco será como
equacionar suas relações com
Brasília: fazer, nos limites sócio-po-
líticos da coligação que a elegeu e a

comporá, uma oposição moderada,
indecisa e pontual ao novo governo
Fernando Ilenrique, mas exigindo o
cumprimento de suas obrigações
relativas ao Estado como unidade da
Federação - no mínimo, mantendo

Nenhum governo
local pode furtar-
se a uma relação

com a Presidência
da República em

torno de questões
administrativas de
interesse estadual.
Todavia, o grande
dilema da gestão

Itamar Franco será
como equacionar
sua relações com

Brasília

altiva a "voz de Minas", corno dei-
xou claro o compromisso de cam-
panha -' ou enveredar pela trilha
desmoralizante do adesismo, já ex-
perimentada pelo antecessor, acei-
tando a submissão completa do
PMDB nacionalmente e abdicando
de seu próprio futuro político.

Cabe lembrar que, permanecen-
do irresoluta, essa questão constituirá
o grande paradoxo oficial. Mas
resolvê-la não será uma tarefa tran-
qüila. Pesarão, nas decisões e nos
rumos futuros do Palácio da Liber-
dade, a trajetória ambígua do titular
do mandato, a torre de Babel políti-
ca representada pelo campo que o
elegeu, por sua base de apoio e por

seu próprio partido, o endiviclamento
e a dependência financeira do Esta-
do, a concentração de recursos nas
mãos ávidas do Planalto e, princi-
palmente, o agravamento da crise do
capitalismo.

Qual deverá ser a "Voz
de Minas"?

A crise econômica que já vem
envolvendo progressivamente Minas
Gerais é parte integrante de um an-
tigo, amplo e profundo abalo na for-
mação econômico-social burguesa
em âmbito mundial. Não foi causa-
da por meros erros de governantes
ou por intervenções maléficas de
investidores, embora tais procedi-
mentos façam parte cio seu acervo
de absurdos. Contudo, há uma res-
ponsabilidade genérica, no caso dos
magnatas e ideólogos da sociabili-
dade vigente, e também urna espe-
cífica, no caso das forças políticas
que desarmaram o País perante o
capital financeiro e o conduzem à
bancarrota. No Brasil, os seus nomes
são projeto neoliberal e governo
Fernando Henrique, aos quais se
agregam as forças sociais e partidá-
rias que os promovem e sustentam.

Imersas no realismo cínico, as
políticas monetárias conservadoras
nos países dependentes vêm tentan-
do, sem êxito, evitar as fugas de ca-
pitais e as desvalorizações com a
quase exclusiva elevação dos juros.
Os efeitos desse procedimento são
invariavelmente os mesmos que hoje
ocorrem no Brasil e já estão desa-
bando sobre Minas Gerais:
descapitalização, alta no serviço da
dívida pública, rebaixamento da taxa
média de lucro nos setores produti-
vos, retração do mercado, recessão,
desemprego e quebra dos setores
não monopolistas, inviabilizando o
próprio desenvolvimento capitalista
no próximo período. É com tais pro-
blemas que, diante do irrevogável
comprometimento de uma Presidên-
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cia da República que renunciou à
política econômica e se compraz em
fazer exclusivamente o gerencia-
mento das bolsas e dos empréstimos,
o governo Itamar Franco irá defron-
tar-se.

O último pacote só vem reafir-
mar a sucessão de golpes que o País
vem sofrendo desde a implantação
de um tipo de estabilização monetá-
ria que, de fato, desestabiliza a eco-
nomia e asfixia as unidades federa-
tivas. Embrulhado sob a égide do
consenso com o FMI, o imprecisa-
mente denominado Programa de
Estabilidade Fiscal vai, na verdade.
muito além das estritas arrecadação
e fiscalização de tributos. A eleva-
ção das alíquotas da CPMF e do
Cofins, projetada também para o FEF,
visa centralizar o controle dos recur-
sos nas mãos da Presidência da Re-
pública e sonegar o repasse legal às
unidades federativas e aos municí-
pios, fazendo assim com que os au-
mentos fiquem restritos às modali-
dades imunes à repartição obrigató-
ria e contornando, artificiosamente,
o conteúdo e a forma das relações
democráticas entre as diferentes es-
feras estatais estabelecidas constitu-
cionalmente em 1988. Está em mar-
cha um plano de federalização dos
impostos.

Como se não bastasse, Minas tam-
bém será atingida pelos novos cor-
tes incidentes nas parcas verbas des-
tinadas aos serviços redistributivos
e socialmente prioritários, a exem-
pio da saúde e da educação, como
ficou evidenciado na inconfidência
do ministro José Serra. Além disso,
as recentes providências confiscam
uma parte dos salários já congela-
dos do conjunto dos trabalhadores
inativos dos serviços públicos, por
meio de uma taxa previdenciária de
11%, o mesmo acontecendo com os
funcionários ativos de vencimentos
intermediários, por meio da reten-
ção extraordinária de 20% sobre o
piso de R$ 1,2 mil, assim promoven-
do um corte ilegal generalizado e

fugindo à responsabilidade de atin-
gir especificamente as remunerações
da alta burocracia.

Tudo isso, diz-se, para viabilizar
uma propalada economia de R$ 28
bilhões, dos quais Minas Gerais não
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verá um centavo sequer. Trata-se de
mais uma quimera que se esvairá
pelos ralos da queda na arrecada-
ção, das enormes dívidas externas e
internas, dos juros astronômicos e da
sobre-valorização cambial. Destino
idêntico terão as dezenas de bilhões
de dólares do FMI, que somente
reconstituirão as reservas em curto
prazo, mas agravarão permanente-
mente a dependência e o atraso do
País, já que o dinheiro é uma rela-
ção social e não uma coisa. Os úni-
cos beneficiários dessa brutal trans-
ferência de renda, sugada dos Esta-
dos, Municípios, setores produtivos
e classes populares, serão o Poder
Executivo Central e, por meio de sua

ação perdulária e servil, o capital fi-
nanceiro nacional e, sobretudo, o
internacional.

Eis a lógica cultivada e mantida
pelas forças que, negando-se a en-
frentar as reais causas da crise, opta-
ram por geri-Ia segundo a ótica e os
interesses dos grandes cartéis e mag-
natas, conduzindo assim, inexora-
velmente e com frieza tecnocrática,
a Nação e Minas Gerais a uma das
mais graves tragédias sócio-políticas
de sua história: desagregação cio
pacto federativo, insolvência dos
governos estaduais e municipais,
sucateamento dos serviços públicos,
arrocho salarial, recessão, queda na
arrecadação, inibição de financia-
mentos, diminuição dos investimen-
tos, desinclustria-lização, retração nos
repasses federais, cortes de verbas,
desemprego crescente e empobreci-
mento das classes populares, com
todas as conseqüências daí advindas.

Portanto, os constrangimentos na
área econômico-financeira, a falên-
cia dos serviços públicos e o drama
social, principais problemas impos-
tos à nova gestão, são, por origem e
desenvolvimento, condicionados
pelas respostas que os sacerdotes da
religião cio mercado e a política
neoliberal vêm imprimindo à crise e
por seus efeitos deletérios gerais e
em todos os terrenos. Contrariamente
ao governo anterior, cujo titular se
jactava de ser "o agente do desen-
volvimento" - como se a sociedade
política criasse a sociedade civil e
ainda se resumisse ao desejo abso-
lutamente determinante e messiânico
de um só indivíduo -, Itamar Franco
realizará sua administração num pe-
ríodo de vacas magras, limite cuja
ultrapassagem está muito além de
ilusões porventura alimentadas por
qualquer megalomania ou volun-
tarismo local.

Nessas condições, não poderá fi-
car, um minuto sequer, com o olhar
fixo no umbigo. Sabe-se que medi-
das no âmbito exclusivamente esta-
dual, nos limites da jurisdição e do
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alcance do Palácio da Liberdade e
da economia mineira, jamais conse-
guirão resolver uma questão de or-
dem eminentemente nacional e in-
ternacional, que só poderá ser en-
frentada por um governo central
dotado de um projeto e de urna von-
tade política interessados e capazes
de fazê-lo. Tal sujeito não existe e o
preenchimento dessa lacuna é
inviável em curto prazo, pelo me-
nos nos marcos do continuísmo. Ao
contrário, o que há são pressões e
retaliações políticas, corno nos recen-
tes cortes nas verbas para Minas an-
teriormente previstas para serem
inseridas no Orçamento cia União.

Eis porque a nova gestão estadual
está irremediavelmente condenada a
sair do regionalismo para participar
dos grandes debates nacionais e dos
tapetes dos gabinetes para dialogar
com a sociedade civil, sob pena de
sofrer desgastes incontornáveis e, a
seguir, naufragar.

Mas existe, nas irrecorríveis rela-
ções que o governador Itamar Fran-
co terá que, por "(lever de ofício",
encetar com Brasília, o risco fáustico
que sempre o acompanhou. Muito
além de uma fornada de pão-de-
queijo, o presidente lhe exigirá a
alma. Como Mefistófeles, dir-lhe-á:
"Então já pode/ no pacto concha-

var-se". E tentará empurrá-lo contra
os que lhe confiaram as esperanças.
A única alternativa ao possível e con-
denável caminho de confrontar os
interesses e aspirações das maiorias
é realizar as reformas com as quais
se comprometeu durante a campa-
nha e associar-se aos governos esta-
duais de oposição na crítica e na re-
sistência à política do Planalto.
Talvez esse acabe sendo, mais ain-
da do que ter um dia participado na
oposição ao regime militar e ocupa-
do a Presidência da República, o
maior desafio da polêmica vida po-
lítica desse ilustre cidadão de juiz
de Fora.

LIliãd

Eleitores aguardam a vez de escolher candidatos
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