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INDICADOR - Quais os pontos essenciais da sua tese MORATÓ-
RIA UNILATERAL, SAIbA PARA A CRISE, apresentada nes-
te Congresso? Qual o papel de uma moratória unilateral para a
saída da atual crise econômica brasileira?

ODILON GUEDES PINTO JR. - O que a moratória unilateral
tem de essencial é que resolve o problema fundamental que está
levando o país à recessão e ao desemprego: a dívida externa. Á medida
que o entrave do endividamento externo for retirado, o pais terá con-
dições de aplicar um programa econômico alternativo, capaz de re-
tomar o nível de crescimento econômico e o nível de emprego.

A moratória deve ser unilateral no sentido de ser uma medida
soberana do Estado brasileiro.

A nossa tese - minha e do colega Carlos Carvalho - mostra que,
a partir da moratória unilateral, são possi'veis algumas medidas bási-
cas: retomar o desenvolvimento através dos investimentos na área
dos serviços públicos, da realização de uma reforma agrária, da mudan-
ça do perfil de consumo energético, do investimento na indústria
da construção civil e no saneamento básico e da elevação do salá-
rio-mínimo real.

A questão básica é a seguinte: a moratória, isoladamente, não
resolve o problema do país - terá que vir acoplada a um novo progra-
ma econômico e social. Da( não ser viável a decretação da moratória
unilateral pelo governo que ai' está. Neste sentido, acho que a campa-
nha por eleições diretas, procedidas por ampla liberdade de organi-
zação partidária e de propaganda eleitoral, é muito importante.
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INDICADOR - Como você vê a possibilidade de retaliações
contra o Brasil, por parte dos credores internacionais, no caso
da decretação da moratória unilateral?

ODI LON GUEDES PINTO JR. - A nossa tese leva em conta que
o Brasil sofreria retaliações internacionais. Mas o Brasil não é um pe-
queno país atrasado. E uma nação que ocupa uma posição geo-poli' -
tica extremamente importante, tendo limites com quase todos os pa(-
ses da América do Sul. Tem uma vasta população, que é um mercado
interno muito grande. E um país que possui uma base industrial
quase completa e uma agricultura que pode ser explorada profunda-
mente. Produz, inclusive, alguns produtos minerais de importância
estratégica para os países desenvolvidos. Portanto, possui uma série
de trunfos que poderá jogar posteriormente. Temos condições de en-
frentar essas possíveis retaliações.

INDICADOR - A decretação de uma marató ria é uma questão
de política econômica nacional, ou seja, trata-se de uma medida
a ser tomada pelo poder central. Haverá algum papel para as As-
sembléias Legislativas estaduai no esforço para se obter a decre-
tação da moratória unilateral?

ODILON GUEDES PINTO JR. - A decretação de uma morató-
ria, da forma que eu a vejo, só seria possível através de uma forte pres-
são de massas; fundamentalmente, da pressão dos trabalhadores. Nes-
te sentido, é preciso utilizar todos os canais possíveis e levar esta dis-
cussão para o meio da população, conscientizar as lideranças, para que
se desencadeie um grande movimento de massas em defesa da mora-
tória unilateral. Deve ser um movimento acoplado à luta pelas eleições
diretas para Presidente da República. Aí as Assembléias Legislativas
têm um papel muito importante a jogar, pois os deputados têm liga-
ção com seu eleitorado, têm trabalhos de base e vínculos com diversos
setores da sociedade, podendo ativar estes canais para realizar deba-
tes, convidar lideranças para discutir esta questão, enfim ajudar a
mobilização de massas para se conseguir a moratória unilateral.

228


