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APRESENTAÇÃO
Contraponto necessário

Os graves problemas econômicos e sociais enfrentados hoje
pelo Brasil, assim como pela maioria dos países subdesenvolvidos
e em desenvolvimento, provêm, em grande parte, da relação desi-
gual de forças entre as nações ricas e pobres, decorrente de pro-
cessos históricos de dominação e exploração.

Tais problemas vêm-se acentuando nos últimos tem-
pos como reflexo da expansão do pensamento neoliberal e do pro-
cesso de globalização da economia, ambos facilitadores da manu-
tenção das desigualdades entre os países, e da imposição dos inte-
resses dos mais fortes sobre os mais fracos.

As conseqüências dessa ordem mundial ditada pelas
grandes potências manifestam-se sob forma de endivida mentos
crescentes e impagáveis, aceitação de receitas de organismos corno
o Fundo Monetário Internacional, perda da soberania, políticas
recessivas que conduzem à redução da capacidade produtiva, ao
desemprego, à deterioração dos índices sociais.

Diante desse quadro de poucas perspectivas para as
populações empobrecidas e de escasso poder de barganha para os
respectivos governos, vêm surgindo, em dezenas de países, movi-
mentos sociais que visam estabelecer um contraponto às políticas
neoliberais e globalizantes, em busca de um mundo mais justo,
mais equilibrado, com mais oportunidades para todos.

Um desses movimentos é o Fórum Social Mundial,
que se reuniu pela primeira vez em janeiro de 2001, em Porto Ale-
gre, concomitantemente ao Fórum Econômico Mundial, realizado
em Davos, na Suíça, cujas discussões refletem o pensamento pre-
dominante no mundo capitalista. Decidiu-se, no encontro de Porto
Alegre, manter o Fórum Social todo ano, paralelamente ao Fórum
Econômico, e criar Fóruns Sociais Regionais, destinados a difundir
e fortalecer as idéias alternativas ao modelo neoliberal.

As palestras reproduzidas nesta publicação contêm a
essência de um desses fóruns regionais: o "II Fórum Minas por
um Outro Mundo: Uma Outra América é Possível - Com Soberania
e Integração", promovido pela Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2002, em



parceria com as entidades que integram o Comitê Mineiro do Fórum
Social Mundial.

O tema predominante das exposições, a constitui-
ção da Alca - Área de Livre Comércio das Américas, reflete as
preocupações dos movimentos sociais com os possíveis efeitos
nocivos desse organismo, que, se vier a ser efetivado nos mol-
des até agora propostos, poderá aprofundar as desigualdades re-
gionais e as dificuldades por que passam quase todos os países
latino-ame rica nos.

Com a realização do Fórum e com este documento, a
Assembléia Legislativa de Minas cumpre seu papel de dar espaço
ao debate das grandes questões contemporôneas, principalmente
aquelas que dizem respeito ao fortalecimento da democracia e ao
desenvolvimento dos países que lutam contra problemas sociais
crônicos, como o Brasil.

Deputado Antônio Júlio

Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais
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ABERTURA

A recente decsão rio over no r	o e iss!nar flOvO acm -
do com o FMI, visto por grande parte dos politicos e economistas
como única saída para evitar o descontrole do câmbio e das contas
públicas nacionais, é demonstração de como nossa economia está
atrelada a mecanismos externos de financiamento, às agências que
estabelecem o grau de confiabilidade para investimentos no País e
à volatilidade do capital financeiro.

Esse atrela mento, decorrente de uma série de razões histó-
ricas, internas e externas, está presente na maior parte dos países
em desenvolvimento, como o Brasil, e é uma das características
da economia globalizada, que sujeita os países endividados a so-
bressaltos e crises, como as que ocorreram no México, na Coréia,
na Rússia e na Argentina.

Não foi por mera cortesia nem conveniência política momen-
tânea que o Presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu ante-
ontem, em Brasília, os quatro candidatos à Presidência da Repúbli-
ca que lideram as pesquisas. A preocupação com a instabilidade
conjuntural e a consciência de que não estamos imunes às turbu-
lências das relações globalizadas se sobrepõem a divergências ideo-
lógicas e a estratégias político-partidárias.

Por trás da instabilidade dos países endividados está uma
equação matemática aparentemente simples: para pagar as con-
tas e mantê-las sob controle e para ter reservas destinadas aos
programas de desenvolvimento, é preciso arrecadar mais do que
se gasta. Para isso é necessário, entre Outros fatores, exportar
mais do que se importa, aumentar a produção, gerar empregos.

Tais considerações, que dizem respeito à política econômica
em seu contexto global, estão intimamente relacionadas com o
terna central de discussão neste Fórum técnico: as condições e os
interesses que envolvem a constituição da Alca.

Proposta pelos Estados Unidos durante a 1 Cúpula de Che-
fes de Estado e de Governo das Américas, realizada em Miami, em
1994, a Alca tem como objetivo instituir o livre comércio entre as
34 nações do continente americano, exceto Cuba. Em reunião pos-
terior, ocorrida em Belo Horizonte, em 1997, foi definido o ano de
2005 como prazo limite para entrada em vigor do acordo destinado
a institucionalizá-la.
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Em tese, o acordo podercr ser benéfico para todos os paises
envolvidos, iiri vez que, removidas as restrições atuais a circula-
ção de produtos e mercador ias no continente, todas as economias
seriam estimuladas, com o aumento das exportações, das impor-
tações, dos níveis de produção e de emprego, diante das possibili-
dades abertas por enorme e diversificado mercado. Na pratica, con-
tudo, o acordo pode não ser tão bom para todos os participantes.
Movimentos políticos, sociais e de trabalhadores alertam que,
embora fosse extremamente favorável aos interesses dos Esta-
dos Unidos, seria prejudicial aos demais países, especialmente ao
Brasil, aprofundando as desigualdades e os problemas já existen-
tes nas economias peritericas

Em primeiro lugar, dizem os chocos da Alca, o livre comércio
de produtos e serviços favoreceria apenas as empresas mais com-
petitivas, detentoras de tecnologia mais avançada o de maior capa-
cidade de investimentos, ou seja, os grandes conglomerados sob
controle dos norte-americanos.

Com esses grupos, muitos deles multinacionais, a maioria
das empresas brasileiras, especialmente as pequenas e medias,
não teria chance de concorrer e perderia boa parte do mercado,
dentro e fora do Pais. A consequõncia da desigualdade estabelecida,
afirmam os opositores do acordo, seria a redução da produção e do
nível de ernpi egos, com o conseqüente agravamento dos proble-
mas económicos e sociais que já enfrentamos

Uma segunda contestação ao estabelecimento da Alca e que
o livre comercio proposto estaria restrito à circulação de mercado-
nas e capitais, excluindo a livre circulação de pessoas. Com  isso,
dizem os criticos do acordo, persistiria a politica de discriminação
das populações latino-americanas e a exploração da mão-de-obra
mais barata nos países pobres.

Enumeram-se ainda outras preocupações com a constitui-
ção da Área de Livre Comercio, como a obrigatoriedade de abertu-
ra de licitações a grupos estrangeiros, no ãmbito dos governos fe-
deral, estadual e municipal, em detrimento das políticas de apoio a
indústria nacional; a eliminação de compensações aos países de-
tentores do matérias-primas, COO as plantas medicinais, em de-
corrência do estabelecimento de direitos de propriedade intelectu-
al; e a possibilidade de se aumentarem as tensões e os prejuízos
no mercado financeiro, pela liberdade de circulação de capitais
c'speculativos externos.
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Estaria, enfim, ameaçada a própria soberania nacional, dian-
te de uma crescente perda de mecanismos de proteção ao setor
produtivo e aos recursos naturais brasileiros.

Tais preocupações, assim como diversas outras considera-
ções a respeito da Alca e dos blocos econômicos, serão detalha-
das e aprofundadas no decorrer das exposições e dos debates des-
te encontro.

Agradecemos às autoridades presentes, aos palestrantes,
aos debatedores, aos participantes e a todas as pessoas e institui-
ções que apoiaram este Fórum e contribuíram para sua realização.

Estamos certos de que as idéias e opiniões aqui apresenta-
das irão incentivar reflexões sobre o assunto em discussão, que é
de fundamental importância para o futuro do País, principalmente
por acreditar e apostar que estamos, na verdade, preparando o III
Fórum Social Mundial, que acontecerá em janeiro de 2003, em Por-
to Alegre. Que este Fórum também sirva de aprofundamento, dis-
cussão e preparação para o plebiscito que acontecerá do dia 1 9 ao
dia 7 de setembro.
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Deputado Rogério Correia

UflIi de repieser	 I.H HJ

Mundial, em Porto Alegre. Sou auto; dos requerimentos para que
esta Casa se fizesse representar nesse Forum por uma delegação
de deputados: além de mim, estiveram também presentes os de-
putados Ivo José Edson Rezende, Geraldo Rezende e Adelmo Car-
neiro Leão. Portanto, a Assembléia Legislativa participou, de forma
oficial, do Fórum Social de Porto Alegre, O (l O foi importante para
percebermos a dimensão desse evento. Foi nossa a sugestão de
realizar este Fórum aqui, em Minas Gerais Nós, da Bancada do PT,
assinamos o requerimento solicitando ao presidente desta Casa que
a Assembleia, juntamente às entidades organizadoras, pudesse as-
sumir a iniciativa deste Fórum. E uma honra participar desta etapa.

Em Porto Alegre, entre outras atividades, fiz questão de parti-
cipar do debate da dívida externa. Foi uma discussão muita rica,
com urna apresentação detalhada sobre a necessidade de se fazer
a auditoria da dívida, de acordo com a Constituição. Torna-se ne-
cessario detalhar a divida externa, pois o povo brasileiro tem o di-
reito de saber quem a contraiu, qual o seu valor e quanto se deve
de luros A grande mídia comemora, luiltainente com o governo
federal, um suposto empréstimo do US$ 34 bilhões, como se fos-
se a saída da crise econômica que Vivemos.

O Brasil conseguiu US$ 34 bilhoes emprestados do FMI.
Viva o F M P E o que dizem as emissoras poderosas, como se fosse
um grande achado. Algumas perguntas serão feitas pelos
debatedores, mas, minimamente, qualquer brasileiro deve fazê-las.
Quanto se pagará de juros? Provavelmente, muito Quem pagará
os US$ 34 bilhões e os respectivos juros? Essa pergunta leva-nos a
unia reflexão profunda. Certamente será o povo brasileiro. Onde
seta investido o empréstimo? Seta que algum centavo irá para a
educação e a saúde publicas, para a reforma agràiia, para moradias
popiilares, para projetos de renda ritinima, para o Bolsa-Escola?
Algum centavo será investido na areu social, ou esse dinheiro vira
apelas para acalmar um mercado que ostI nervoso, para matar a
sede do lucro dos banqueiros internacioiiais? Essa é outra pergun-
ta que o povo brasileiro deve fazei.

Com esse novo empréstimo, toda a discussão que fizemos
no Fõium Social Mundial sobre a necessidade de que essa dívida
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seja questionada, passe por uma auditoria e seja submetida a um
plebiscito provocará o surgimento de uma consciência muito gran-
de no povo brasileiro, para começar, de fato, a romper com a políti-
ca do FMI e com o capital financeiro internacional. Espero que essa
consciência venha mais cedo do que pensamos, pois o processo
eleitoral, este ano, certamente nos ajudará a caminhar no sentido
da independência real do País.

Parabenizamos a todos por este Fórum e agradecemos a
sua participação. Vamos realizar um grande trabalho e começar a
mudar os rumos do País.
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Maurício Borges Lemos
Secretário Municipal de Governo, Planejamento

e Coordenação Geral de Belo Horizonte

Ha um aspecto muito impol tanto se pensarmos em abertura
do comercio, e isso pode ser analisado em termos do Brasil, pais
continental, que realizou sua abertura comercial desde que se tor-
nui i independente e, de forma mais clara e acentuada, a partir de
1930. Essa abertura trouxe grandes (Iosequilibrios regionais: te-
nios regioes brasileiras deprimidas e migrações maciças de traba-
lhadores em estado de exclusão e marginalização social nos cen-
tros urbanos das regiões mais ricas.

Isso nos mostra como, dentro de um pais, a 'abertura co-
mercial", senão vier acompanhada de medidas muito efetivas para
evitar o desequilíbrio, pode caminhar para uma política de terra ar-
rasada. Como o Brasil é uma federação, assegura a transferência
de recursos das regiões mais ricas para as mais pobres. Entretan-
to, vemos muitas deficiências, sendo a principal o fato de até hoje
não termos conseguido efetivar política consistente de reforma
açjiária, com estrutura e recursos capazes de provocar o desenvol-
vimento e o equilíbrio social e econômico enl re as regiões. A au-
sência da reforma agrária patenteia a ausência de política regional e
social, além da existência de política desequilibrada de desenvolvi-
mento económico.

Se ainda não conseguimos atenuar, de forma razoável, os
desequilíbrios de nossa federaçao e de nossa abertura interna, ima-
ginem como trabalharemos no âmbito de reunião de países, tendo
como centro o império americano.

Precisamos estar conscientes, firmes. A questão da AIca é
perigosa se pensarmos que até hoje não conseguimos integrar este
pais. Temos de integrar o Pais, transfoimã-lo, criar um grande mer-
cado interno para, depois, pensarmos em qualquer coisa que pos-
su liaduzir melhora, maior abertura do coniÓicio com os países
ricos Mas, antes disso, temos de tiaballiii muito, trabalhar duro,
sermos responsáveis. A discussão da Aba é muito pertinente, e
espero que produza um bom resultado, com a conscientização de
todos sobre a gravidade dessa discussão.
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Dirlene Marques
Representante do Comitê Mineiro

do Fórum Social Mundial

Quando o Comitê Mineiro assumiu a organização da Cam-
panha Continental contra a Alca em Minas Gerais, sabíamos que
só conseguiríamos ter sucesso se sensibilizássemos a militância.
Hoje, tendo-os presentes, temos a certeza de que conseguiremos
participantes suficientes para levar a nossa campanha à sociedade.

Saúdo nossos palestrantes, que, apesar de todas as tarefas
políticas e profissionais, dispuseram-se a dar sua valiosa contribui-
ção. Saúdo, também, o deputado Ivo José, que acatou a solicita-
ção dos colegas, a partir do pedido do Comitê Mineiro do Fórum
Social Mundial, para a realização deste evento.

Dizemos a todos da nossa responsabilidade, não só para com
o povo brasileiro, mas também para com todo o povo das Améri-
cas. Esse é o tamanho da responsabilidade que pesa sobre a nossa
mobilização. Sabemos que sem o Brasil não existe Alca. Os povos
empobrecidos das Américas e do Caribe participam da mobilização
continental contra a Alca, mas com os olhos voltados para o que
acontece no Brasil.

O resultado do modelo de crescimento neoliberal imposto
pelo FMI está visível na crise que atinge toda a América Latina,
provocando fragilidade externa e desajustes estruturais internos,
eliminando o crescimento econômico, intensificando a concentra-
ção de renda, exacerbando o individualismo, elevando a violência a
índices inimagináveis, transformando os trabalhadores, que têm
hoje um meio de sobrevivência, em privilegiados. E o governo dos
Estados Unidos, para manter a submissão, alimenta a crise e esta-
belece o medo. A ousadia deles é tão grande que se sentem no
direito de cobrar dos candidatos de oposição à Presidência a conti-
nuidade do modelo e o compromisso com a Alca. E por quê? Por-
que a Alca não é uma questão econômica, uma questão de livre
comércio. A Alca é a perda de nossa soberania. E nada é mais
terrível que a perda da soberania. Significa a perda da auto-estima,
a perda do orgulho, a perda da referência do povo brasileiro.

Temos consciência de que uma recusa do Brasil em conti-
nuar participando do processo da Alca provocará uma reação dos
Estados Unidos, pois eles não estão brincando. Temos assistido às
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diversas medidas adotadas pela equipe do governo Bush, apoiado
pelas elites de seu país, para assegurar o dorninio do grande he-
misfério das Américas. E urna pressão do FMI, como está sendo
feita na Argentina, no Brasil, no Uruguai e em todo o continente. E
o fast track. E a ocupação militar, como na Col6rnbia. E o golpe
militar, corno na Venezuela. Buscam assim intensificar a pressão
diplomática, econômica e militar sobre as Américas, a fim de que
dobremos nossos joelhos e admitamos o nosso estatuto colonial.

Hoje, a Alca é vital para o interesse estratégico norte-ameri-
cano, porque, de um lado, com o crescimento da União Européia,
tentam recuperar a hegemonia mundial, fortalecendo-se na plena
ocupação da América Latina. Isso explica a pressa pela criação da
Alca e a corrosão dos nossos sistemas nacionais, mediante a ação
irracional do FMI. De outro lado, buscam garantir o controle sobre a
riqueza deste século, que está na América Latina -a nossa Amazô-
nia - e o controle sobre o movimento popular. Dai a necessidade de
se fortalecerem militarmente, transformando a Base Aérea de
Alcântara em uma base dos Estados Unidos em pleno território
brasileiro.

Mas, se a pequenina e orgulhosa Cuba tem conseguido
manter-se, de forma digna, e enfrentar todo o poderio dos Estados
Unidos, por que o Brasil, que é um pais continental, com recursos
naturais, com um grande povo, com conhecimentos tecnológicos
e uma grande história não pode fazê-lo? Trata-se de um pais que
tem tudo, menos uma elite que estime seu povo e que com ele se
identifique. O Brasil tem o dever histórico de resistir a essa anexa-
ção. Não se trata apenas de opção econômica. Trata-se também de
buscar, na soberania comum e fraterna de povos irmãos, a afirma-
ção de nosso caráter, a expressão de nosso brio.

Se o presidente que for eleito estiver comprometido com os
anseios da população e quiser - como todos eles têm dito - reto-
mar o desenvolvimento económico independente, assegurar a cri-
ação de empregos e recuperar as políticas do Estado, deve assu-
mir publicamente o compromisso prévio de recusar a participação
do Brasil nesse acordo que os Estados Unidos estão impondo em
seu próprio e exclusivo interesse. E, apoiado na força da mobilização
dos movimentos sociais, da Igreja, do MST, do movimento sindical
e de todos nós aqui presentes, fazer um projeto que impeça o avanço
dessa politica, que seja baseado na solidariedade e busque a
integração entre os povos.
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Em nome do Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, da-
mos as boas-vindas a todos vocês e esperamos que este encontro
seja um estimulo a mais para que todos se organizem em um co-
mitê contra a Alca e possamos fazer um plebiscito com milhões de
participantes. Dessa forma, daremos um passo à frente para pre-
servar o direito soberano de que os países das Américas tenham
uma política de desenvolvimento, o que uma futura Alca viria impe-
dir definitiva e legalmente.
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AMÉRICA SOBERANA:
É POSSÍVEL COM A ALCA?

João Pedro Stédile
Coordenador Nacional do Movimento dos

Trabalhadores Sem Terra - MST

Tenho andado por este Brasil afoni o posso dar o meu teste-
munho de que são raras as Casas Legislativas que têm a ousadia
de criar oportunidades como esta. Portanto, sr, presidente, quero
que V. Lxa, leve os nossos cumprimentos a todos os deputados
desta Casa.

Alegra-me a iniciativa do Forum Social Mineiro, que abraçou
a campanha contra a Alca como parte de suas atividades perma-
nentes e em preparação ao Fórum de Porto Alegre. A confluência
das ideias que temos discutido em Porto Alegre tem tudo a ver
com a necessidade de o povo brasileiro debater esse tema, que
põe em ogo os destinos do nosso povo e do nosso país.

O grande numero de participantes revela, por si só, a impor-
tância do tema. Estão presentes companheiros de vários segmen-
tos sociais, de várias correntes políticas. O que nos une é o fato de,
acima de tudo, sermos brasileiros e estarmos aqui para defender o
nosso povo.

Quero compartilhar coni todos as reflexões que temos feito
na campanha nacional contra a Alca De acordo com a programa-
ção do Forum, virão aqui outros especialistas, comprometidos com
a causa do povo brasileiro, que, por certo, irão analisar com muito
mais profundidade a situação do Brasil e os dilemas que enfrenta-
mos neste momento.

Apioveito a oportunidade para discutir o significado da Alca,
o que ha por trás dela, bem como o plano dos que qi.ieroiYi
impleiiiontã--la.

Afinal, por que os Estados Unidos estão tão interessados
nela? Evidentemente, esse debate, amanha e depois, trará mais
elementos para entendermos o quanto a Alca pode afetar o desti-
no do Brasil neste momento de crise e como os Estados Unidos
pr drii se aproveitar da nossa crise para chaniagear e por a corda
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no pescoço do nosso povo. Esse debate adquire significado ainda
maior, porque a Alca vem ganhando força nos últimos meses, dian-
te do agravamento da crise econômica e social do Brasil e da crise
da economia norte-americana. E, num quadro de crise, as forças
econômicas procuram se articular para encontrar saídas para que o
capital continue se acumulando, para que continuem ganhando
dinheiro.

Se analisarmos, com cuidado, o que significa a Alca, pode-
mos ver, pelas declarações, pelos documentos e pelo contexto em
que foi proposta, que, na verdade, não é um acordo de comércio.
Nisso os americanos foram honestos. No início, em 1994, quando
implantaram o Nafta, acordo que junta o México, os Estados Uni-
dos e o Canadá, imediatamente Clinton lançou a idéia de um acor-
do comercial para todas as Américas. De fato, naquele ano, o nome
era acordo de comércio.

Depois, com o passar dos anos e com o agravamento da
crise norte-americana, mudaram o nome: hoje, é a chamada Área
de Livre Comércio das Américas. Essa mudança de nome é muito
emblemática e reveladora, porque, nos últimos anos, houve reor-
ganização nos próprios objetivos.

Resumidamente, a Alca representa o plano das 200 maiores
empresas ou corporações norte-americanas, o qual o governo Bush
tenta implementar em nosso continente, a fim de garantir dois ob-
jetivos estratégicos: primeiramente, manter o poder do império
econômico e militar dos Estados Unidos, que vêm sendo testados
em sua hegemonia; em segundo lugar, utilizar-se dessa força
hegemônica em nosso continente para implantar um plano de ação
que ajude as empresas a tomar conta do nosso território, da nossa
economia e, assim, recuperar a taxa de lucro, aumentar a explora-
ção sobre os povos da América, recuperando, enfim, o capitalismo
norte-americano e as condições para competir com os concorren-
tes da Europa e da Ásia, que também são empresas imperialistas.

O verdadeiro objetivo da Alca é esse. Não é o de estabele-
cer acordo comercial, em que as duas partes tenham ganhos e
vantagens. A Alca faz parte de um plano maior, cujo objetivo cen-
tral é manter o império em funcionamento e, em segundo lugar,
resolver a crise norte-americana. Nos últimos 20 anos, o capitalis-
mo norte-americano teve desenvolvimento fantástico, porque se
aproveitaram da queda dos países do Leste, que - por mais críticas
que tenhamos àqueles processos socialistas - representavam rm
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barreira ao processo de exploração do capital em todos os países do
mundo.

Sempre havia a ameaça da possibilidade do socialismo. Em
segundo lugar, aproveitaram-se da revolução tecnológica das déca-
das de 80 e 90, que aumentoLi muito a produtividade do trabalho e
fez com que as taxas de lucro das grandes corporações aumentas-
sem muito. O capitalismo norte-americano viveu, portanto, duas
décadas em gigantesco processo de acumulação. Quando parecia
que a história terminaria no capitalismo - chegaram a contratar al-
guns filósofos de plantão, funcionários do Pentágono, para escre-
ver livros para enganar as universidades do Sul, usando argumen-
tos científicos de que o imperialismo era indestrutível e que o
capitalismo era o fim da história -, quando tudo parecia a favor
deles, o velho Marx, de novo, tinha razão.

Pelas próprias contradições da acumulação de capital na-
queles 20 anos, surge, nos Estados Unidos, justo no centro do
capitalismo mundial, nova crise, que se manifesta, mais ou menos,
nos últimos três anos, Todos os economistas do mundo concor-
dam que há crise no centro da economia americana. As polêmicas
existentes são sobre a natureza cia crise. Alguns dizem que é cíclica,
outros que é prolongada, e há estudiosos que chegam a advertir
que pode ser do tipo estrutural do capitalismo, que pode levar a
quebradeira igual à da década de 20, CUJO resultado seria uma guer-
ia interimperialista.

Não há dúvidas sobre a existência da crise. A polêmica pode
ser sobre o seu grau. Diante dessa situação de crise, os represen-
tantes daquelas 200 corporações norte-americanas, juntamente com
o governo norte-americano, procuraram implementar um plano es-
tratégico para sair da crise. Têm os seus fóruns, como é o econô-
mico, que se reúne em Davos, ao qual nos contrapomos - é um
Fórum que une as multinacionais da Europa e da Ásia. Nos Estados
Unidos, tém espaços ri -)ais restritos onde fazem esses debates,
como nós. Nesses espaços, elaboraram um plano estrategico pata
sair da crise e manter a hegenionia norte-americana. Esse plano
está elaborado em três niveis, diLie abordarei de maneira sucinta. O
primeiro, de curto prazo: os Estados Unidos decidiram que, para
sair da crise, é preciso reinvestir na indústria bélica. Por quê?

Porque a indústria bélica produz mercadoria Sul generis, fei-
ta para se destruir. Quando uma fábrica produz bomba, arma, já a
faz para ser destruída, porque, ao ser destruída, libera forças e abre
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mercado para novas mercadorias e, assim, o capitalismo se revigo-
ra. Mas qual é o mercado da indústria bélica? A morte, a guerra.
Imbuídos da necessidade de utilizar a indústria bélica - que tem a
característica perversa de destruir capital acumulado - os Estados
Unidos passaram, por razões econômicas, a estimular guerras re-
gionais para sair de sua crise.

Recentemente, os jornais revelaram que a invasão do Afe-
ganistão foi planejada durante o governo Clinton. Portanto, apenas
se utilizaram do episódio dos atentados de 11 de setembro - do
qual, aliás, já tinham conhecimento, mas que não impediram - para
justificar, para as opiniões públicas americana e internacional, que a
guerra era inevitável, e escolheram os pobres coitados dos afegãos;
bombardearam até montanhas, com a desculpa - imaginem - de
que Bin Laden poderia estar lá dentro. Mas o objetivo principal,
além do controle da Ásia Maior, era gastar e testar armas e criar
mercados para as empresas.

E as 200 grandes corporações norte-americanas têm seu
departamento de indústria bélica, mesmo as mais inofensivas, como
a IBM, que fornece computadores para os aviões bombardeiros. A
Monsanto, que tanto nos incomoda na agricultura, e quer nos em-
purrar goela abaixo cimento e outras coisas mais, tem um departa-
mento de indústria bélica que garante o seu lucro produzindo bom-
bas desfolhantes para serem usadas contra povos indígenas da
Colômbia.

Esse é o lado mais perverso da guerra, e foi por essa razão
que Bush conseguiu convencer a opinião pública americana, po-
dendo, assim, desviar US$ 400 bilhões de verbas sociais para a
indústria bélica no ano passado e US$ 355 bilhões neste ano. Isso
é o que estão fazendo em curto prazo. Terminaram a guerra do
Afeganistão, começaram a da Palestina, que não vai perdurar por
muito tempo, avisaram que a próxima é com o Iraque, e começa-
ram outra com a Colômbia, onde os Estados Unidos estão gastan-
do US$ 2 bilhões por ano em armas.

A sua segunda estratégia, de médio prazo, é transformar o
território que vai da Patagônia, no Sul, ao Alasca, em uma zona de
livre atuação dessas 200 empresas. Sobre isso, falarei em seguida,
mas quero terminar o raciocínio, falando da terceira medida que
estão tomando, de longo prazo, para as próximas duas décadas,
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que é preparar suas empresas para as áreas de biotecnologia e de
transformação de materiais.

Na concepção deles, o capitalismo se desenvolveu durante
o século XX em torno das indústrias automobilistica e aeronáutica,
mas as duas estão quebradas. E todos os cientistas econõmicos
estão dizendo que o capitalismo vai se revigorar no século XXI, ao
recondicionar suas empresas em torno da biotecnologia e da trans-
formaçao de materiais. Assim, estão investindo muito em laborató-
rios, para criar outras variedades de vegetais, outras raças de ani-
mais e outros remédios - é a chamada "biopiratai ia" -, e na trans-
torinaçao rios materiais, para obter materiais desconhecidos de nossa
sociedade.

Particularmente nessa estratégia de longo prazo, é funda-
mental o controle do estoque da biodiversidade; ou seja, quanto
mais tiverem acesso a diferentes tipos de vegetais e animais, mai-
ores as alternativas em laboratório para criarem remedios, plantas,
sementes e para ganharem dinheiro

Então, em um plano estratégico de longo prazo, é funda-
mental para os Estados Unidos controlarem a Amazónia, que é o
maior estoque de biodiversidacie vegetal e animal do nosso plane-
ta Para isso, é muito sintomático cine nos últimos cinco anos - só
nos últimos cinco anos - os Estados Unidos tenham instalado ba-
ses militares ao redor de toda a Amazõnia. Criaram bases militares
no Paraguai, ria Bolívia, no Equador, na Colõmbia. Não consegui-
ram convencer Chavez, então as instalaram em Aruba e Curaçau.

Só faltava a região leste da Amazónia Por isso, voltaram-se
para a base de Alcãntara. Ai dos ingênuos que pensam que a Base
do Alcântara não tem nada a ver com a Alca. Ela é a porta de que
precisam para militarizar a Amazónia e instalar equipamentos de
acesso e controle da nossa biodiversidade Mais do que ter relação
com a Alca, e a forma prática de já colocarem a bota deles em
nosso territorio para exercerem o controle, concretamente, já que
o Brasil, como acabei de relatar, é um dos poucos que ainda esta
barrando a possibilidade de uma base militar aqui.

No entanto, o governo Fernando Henrique assinou a entre-
ga da Base de Alcântara sem ninguúi u saber. Só soubemos quan-
do chegou à Câmara e os deputados a denunciaram. Além do
mais, os termos da transferência da Base de Alcântara para o go-
verno americano são uma afronta à inteligência do povo brasileiro e
um atestado de burrice dos nossos diplomatas Parece que a diplo-
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macia brasileira só aprende a servir cafezinho para americano. Se o
novo governo for realmente de oposição, tem de rever o currículo
do Itamaraty, para, pelo menos, preparar diplomatas honestos, que
não tenham contas em dólar. Depois podemos debater com maior
profundidade.

Quero comentar brevemente o que significa a Alca, do pon-
to de vista prático, para o nosso país. A Alca é a necessidade de o
capital americano colocar uma espécie de cerca ao redor de todo o
nosso continente e transformá-lo em uma área cativa, onde só os
americanos possam mandar. Essa área cativa das empresas ame-
ricanas está transformando os seus objetivos em várias espécies
de acordos, que estão sendo negociados em nove grupos de trabalho.

Para se ter uma idéia do grau de importância que os Estados
Unidos deram a esses grupos de trabalho, o Pentágono designou
6.722 funcionários para trabalhar dia e noite. Já o governo brasileiro
deslocou 63 funcionários do terceiro escalão, uns gurizinhos re-
cém-formados do ltamaraty, que vão para lá treinar o inglês. E o
que se discute nesses nove grupos? Primeiro, em relação ao terri-
tório, querem ter livre acesso à nossa biodiversidade, às nossas
riquezas naturais e querem ter o direito de propriedade privada da
água. Nós, do MST, já estamos indignados com esse negócio de
propriedade privada da terra, e agora vêm os americanos,
quererendo privatizar a água também! Amanhã vão tentar colocar
cerca no Sol, tal a ganância deles. E verdade! E pensam que é para
daqui a 20 anos? Não, amigos. Nas novas licitações de constru-
ções de hidrelétricas - que estão sendo feitas pelo governo Fernando
Henrique - já se incluem cláusulas relativas à propriedade privada
da água. É uma entrega vergonhosa de um bem da natureza que
Deus criou para todos. E lembrem-se de que o território brasileiro
detém 25% da água potável do planeta.

Aliada à ganância pelo território e pela biodiversidade está a
lei de patentes, lá aprovada no Congresso brasileiro, que permite
propriedade privada de seres vivos. Na Amazônia, existe um tipo
de sapo, pequeno, sui generis, que é uma bomba em 3 cm 7 . Tem
um veneno potentíssimo. Esse sapinho já foi privatizado por uma
empresa norte-americana. Tomara que o engulam.

Além do território, os acordos tratam da área comercial e,
ainda assim, é uma vergonha: os jornais publicaram um estudo da
Fiesp que revela que, implantada a Alca, o Brasil vai perder
US$1 bilhão por ano. A própria Fiesp diz que a indústria flF :,
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perder tudo isso. Do outro lado, como não poderia deixar de ser, a
Fiesp deles também publicou um estudo esta semana dizendo que
estão ansiosos para que se crie logo a Alca, porque acham que o
volume de vendas para a América Latina passará, de um ano para o
outro, de US$90 bilhões para US$ 200 bilhões. E, se aumentarem
a venda de mercadorias para o Brasil, obviamente a indústria e o
comércio brasileiros venderão menos.

Na área de tecnologia, parte do acordo garante todos os di-
reitos de transferência de royalries. O Brasil já está pagando, a
titulo de royalties, US$ 1 bilhão por ano só para a Microsoft. Se
déssemos dinheiro aos nossos universitários, faríamos muitos pro-
gramas nacionais e, o que é melhor, em português.

Há um capitulo sobre os serviços públicos em que se exige a
privatizacão, o direito da entrada do capital estrangeiro, até na cole-
ta de lixo. Outro diz respeito á agricultura e, se ocorrer, nós, do
campo, teremos de fazer guerra, porque querem implementar se-
mentes transgénicas e o controle total da agricultura.

Outro capitulo refere-se à educação e à cultura e exige aber-
tura do ensino superior ao capital estrangeiro. Corremos o risco de
começar a ter "Universidade S A.", com ações na bolsa, o que
distorce completamente o sentido da educação, que não é comércio.

Há tamberu um capitulo relacionado com os direitos sociais,
em que querem i (baixar a moeda, querem dolarizar, com direito a
investimento em qualquer área.

Por fim, há um capítulo sobre o orçamento público, que exi-
ge que todas as Prefeituras e Assembleias Legislativas e todos os
organismos públicos façam concorrência internacional de qualquer
compra acima de US$ 50 mil. E, se alguem resmungar, o tribunal
não será o Forum de Belo Horizonte, mas um tribunal em Nova
101 que. Quem quiser reclamar que vá Ia e se defenda em inglès,
1. sse tribunal já e;tã funcionando para o México e para o Canadá, o
que é um acinte a todo o ordenamento jurídico internacional.

Esses eram os elementos que pretendia compartilhar. No
debate, poderemos aprofundá-los.
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Frei Gilvander Luís Moreira
Vigário da Igreja do Carmo e

Assessor de Movimentos Sociais

Joao Pedro Stédile ajudou-nos a conhemr (wi POUCO melhor
os nossos maiores inimigos. Conhecer o inimigo Ó fundamental na
luta. Resta-me falar de outro pólo da questão.

Diante da agressão descabida e monumental do império do
Tio Sam e das multinacionais, levantamos o grito: 'Soberania, sim!
Submissão, não!". As vezes nos acusam de estar na luta, sem ter
muita clareza sobre o porquê de estar lutando. Cabe-me comparti-
lhar com vocês um pouco do que queremos entender por lutar por
soberania.

Qual a importância de gritar alto e em bom som "Soberania,
sim! submissão, não"!? Por que fazer ecoar por todos os cantos
do Brasil que soberania não se negocia? O que é soberania? Qual a
importância de sermos soberanos? Que tipo de soberania defen-
demos? Que soberania queremos construir? Convido-os a uma
rápida viagem histórica sobre o assunto soberania.

Falar de soberania é, talvez, um dos maiores desafios e uma
das mais difíceis e controversas tarefas na atualidade. Como pro-
curaremos demonstrar a seguir, o conceito de soberania foi criado
inicialmente para justificar o poder ilimitado dos monarcas nos Es-
tados absolutistas e, contrariamente, é, na atualidade, a base para
a pré-compreensão da inclusão social, da legitimação do exercício
do poder que sirva de garantia para a autodeterminação dos povos,
para a realização dos direitos fundamentais do homem, dos direi-
tos humanos, em cada estado-nação. Desta forma, acreditamos
que só poderemos desempenhar bem a nossa tarefa, neste II Fórum
Social Mineiro, se colocarmos de forma clara que tipo de soberania
queremos construir.

Para enfrentar esse desafio, vamos começar buscando a
gênese do conceito de soberania. Apoiados em estudos do jurista
Dalmo Dalari, de forma bem resumida, podemos constatar que, na
antigüidade, desde a época mais remota até o fim do Império Ro-
mano, não se encontra noção que se assemelhe à soberania.

Em Aristóteles, no livro "A Política", apontam-se as peculia-
ridades da cidade, sobretudo aquelas que a diferenciam da socie
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dado familiar, afirmando-se, então, a idéia de superioridade da cida-
de-estado por ser dotada de autarquia. Essa expressao, entretan-
to, não indica supremacia de poder, significando apenas que ela era
auto-suficiente, capaz de suprir as próprias necessidades. Em Roma,
capital do Império Romano, não se chega a nenhuma noção que se
possa considerar semelhante ou análoga à soberania.

A primeira obra teórica a desenvolver o conceito de sobera-
nia foi "Les Six Livros de Ia Republique", de Jean Bodin, em 1576,
ao introduzir o principio da soberania para justificar o poder de Luiz
XIV na França, que dizia: "O Estado sou eu"; contudo, a maior
contribuição no conceito de soberania, em uma concepção laica e
contratualista, foi proporcionada por Hobbes, em sua obra "De
Cive", de 1642, na qual se renegou a tese de que o soberano fosse
de instituição divina.

No seculo XVIII, em 1762, Rousseau publica "O Contrato
Social", dando grande ênfase ao conceito de soberania e já transfe-
rindo a sua titularidade da pessoa do governante para o povo De-
monstra que a soberania é inalienável e indivisível. O poder sobera-
no, em Rousseau, não ultrapassa nem pode transgredir os limites
das convenções gerais. A regra básica da limitação é a de que o
soberano não pode sobrecarregar os cidadãos de coisas inúteis á
comunidade e tampouco pode exigi-Ias, devendo, finalmente, fa-
zer exigências iguais a todos os súditos. Com Rousseau, nasce a
ideia de soberania popular, exercida prior i'iariamente pela democra-
cia direta.

No combate da burqi.iesia contra o monarquia absoluta, que
teve seu ponto alto na Revuliiçào Francesa, a idéia de soberania
popular iria exercer grande influência, caminhando no sentido da
sobeianta nacional Dessa foir'ia, soberania nacional é a soberania
popular, instituida na ordem constitucional

É no começo do século XIX que ganha corpo a noção de
soberania como conceito eminentemente político E poder de deci-
são e de ação, de autodeteiminacão d.' uro povo e de afirmação
perante os demais Estados, sobretudo porque interessava às gran-
des potências do inicio do sciiIo XIX, empenhadas em conquistas
terr;luiiais, Sustentar sua imunidade a qualquer limitação jurídica.

Na pi ruinur a metade do seculo XX, os ideologias liberais, so-
cial-democratas e democratas cristãs priorizaram, na dernocroca
capitalista, as liberdades publicas, sob a egide da soberania popu-
lar, ii ias relegaram a igualdade ao plano formal, ou soja, a igualdade
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apenas nos textos das leis. A igualdade de oportunidades para to-
dos esteve apenas nos planos, como normas programáticas, sem-
pre adiadas na prática. Por outro lado, os marxistas-leninistas e os
nacional-socialistas, sob os pilares da soberania nacional, sonega-
ram as liberdades públicas, degenerando no stalinismo, no nazis-
mo e no fascismo.

A instalação da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União
Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, enfatizou o conflito ideoló-
gico, incrementando a corrida armamentista e fazendo supor o e-
Figo iminente de batalhas nucleares globais, hipoteticamente capa-
zes de devastar toda a humanidade.

Lembro-me de, quando criança, em Arinos, trabalhando no
cabo da enxada, ouvir dizer da Guerra Fria, entre Estados Unidos e
Rússia. "Há tantas bombas que, se apertarem um botão, acabam
com o mundo inteiro, num segundo". E criou-se essa síndrome.

Entre as décadas de 50 e 70, os Estados desenvolvidos do
Primeiro Mundo viveram uma era de ouro, enfatizando sua sobera-
nia popular no chamado we/fare state - o Estado do bem-estar
social - e os Estados subdesenvolvidos, ainda relegando sua sobe-
rania ao plano formal, eram cenários de tensões sociais permanen-
tes em face da ameaça comunista, sujeitos a conflitos regionalizados.

As políticas neoliberais, nas eras Thatcher, na Inglaterra, e
Reagan, nos Estados Unidos, reduziram o Estado do bem-estar
social a um mero Estado assistencial em um mundo capitalista,
com desemprego em massa e empobrecimento dos Estados de-
senvolvidos, que passaram a conviver com uma subclasse, com a
miséria absoluta e a fome nos Estados periféricos.

O fenômeno da globalização, a partir da década de 70, ins-
taurou o predomínio dos interesses econômicos nas relações inter-
nacionais e criou o mito do Estado mínimo, no plano interno. A
geopolítica atual apresenta sociedades complexas, e os países mais
ricos impõem aos subdesenvolvidos uma economia de mercado,
interligando os diferentes Estados, a qual está acima de todos os
outros componentes das relações internacionais.

Neste momento, devemos estar mais atentos em relação à
proposta da Alca. Convém recordar o grande Eric Hobsbawm, que
dizia: "A característica mais impressionante do século XX é a ten-
são entre o processo de globalização - cada vez mais acelerado, a
uma progressão geométrica - e a incapacidade das instituições
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publicas e da sociedade civil em resistir à fúria deste grande dragão,
que consiste na idolatria do mercado e do capital, do mercado
mundializado e oligopolizado".

A globalização contemporânea, o surgimento de novos Esta-
dos-Nações, o rearranjo das nações em organismos como a União
Europeia e tantas lutas e movimentos separatistas e político-religi-
osos tem criado mais dificuldades para definirmos o que e uma
nação e o que poderia ser a soberania nacional.

Nesse ponto, temos a seguinte colocação: soberania, sim;
submissão, não. Mas queremos uma soberania nacionalista? Con-
vem recordarmos Antônio Cândido: "Se entendermos por naciona-
lismo a exclusão das fontes estrangeiras, caímos no provincianismo;
mas, se entendermos como cautela contra a fascinação provincia-
na por essas fontes, estaremos certos.

Se o nacionalismo for aversão contra outros países, mesmo
imperialistas, será um erro desumanizador; mas, se for a valoriza-
ção dos nossos interesses e componentes, na sua pluralidade, alem
da defesa contra a dominação por parte (lesses países, será uni
bem Se entendermos por nacionalismo o desconhecimento das
nossas raizes europeias, africanas e indigenas, nao será bom"

E importante compreendermos que uma das características
da soberania é o nacionalismo, mas um nacionalismo que conside
ra a profunda diversidade cultural, pois somos um povo crivado não
só de raças, mas também de culturas. A soberania que defende-
nios não nega a integração dos povos para o desenvolvimento

Cristóvão Buarque, ex-governador do Brasília, definiu, com
muita niestria, a soberania que defendemos, que não é xenófoba,
não teme o que e estrangeiro e não e medrosa no tocante a rela-
cionar-se com os valores internacionais. Ao ser questionado sobre
a internacionalização da Amazónia, disse: "Tudo o que tem impor-
tância para a humanidade deve ser internacionalizado.

Se a Amazónia, sob urna ética humanista, deve ser interna-
cionalizada, internacionalizemos tarnbeni as reservas de petróleo
do niundo inteiro. Da mesma forma, o capital financeiro dos paises
ricos deveria ser internacionalizado. Queimar a Amazónia é tão gra-
ve quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos
especuladores globais.

Não podemos deixar gire as reservas financeiras sirvam para
qlieiiiiar países inteiros na volúpia da especulação. Se os EUA que-
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rem internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos
dos brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares
do império do Tio Sam. Até porque eles já demonstraram que são
capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milha-
res de vezes maior que as lamentáveis queimadas feitas nas flo-
restas do Brasil. Internacionalizemos as crianças, tratando-as, to-
das elas, não importando o pais onde nasceram, como patrimônio
que merece cuidados do mundo inteiro'.

A soberania pela qual lutamos não é xenófoba, não exclui a
participação dos valores internacionais.

Como pode e deve ser entendida a soberania hoje? Ao
adentrarmos o estudo do texto constitucional, devemos ter em
mente que o golpe militar de 1964 impôs, naquele momento, a
concepção de soberania nacional acoplada ao Estado unitário, ao
mesmo tempo em que diluiu a soberania popular e o federalismo
brasileiro, e exacerbou o poder do chefe do Executivo. Essa con-
cepção permanece desde a ditadura militar:

a) ao editar abusivamente medidas provisórias, desrespeita
o principio democrático da independência dos Poderes, usurpando
a competência do Poder Legislativo;

b)ao imporá sociedade brasileira uma legislação que limita a
Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Declaração de Cons-
titucionalidade perante o STF, limita o acesso das pessoas à justiça
contra os abusos do poder do Estado e invade a competência do
Poder Judiciário, espaço indispensável na garantia dos direitos de-
mocráticos fundamentais;

c) ao comprar votos no Congresso Nacional para aprovar a
emenda da reeleição e permanecer no cargo, desrespeita todos os
brasileiros, propiciando a permanência de determinados grupos nos
principais cargos de comando, o que atenta contra o princípio repu-
blicano da alternância do poder.

A Constituição de 1988, já no Titulo 1, reconstruiu o conceito
de soberania, afirmando a forma republicana de governo, o Estado
Federal descentralizado e o modelo do Estado Democrático de Di-
reito com os seus fundamentos: a soberania, a cidadania, a digni-
dade do ser humano, os valores sociais do trabalho e da livre iniciati-
va e o pluralismo político.
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Como princípios que orientam a soberania devemos ressal-
tar: o da soberania popular, ao considerar o povo origem de todo o
poder e o responsavei e titular do exercício desse poder, mediante
a eleição de representantes ou diretamente, nos termos da Consti-
tuição; o da independência nacional nas relações internacionais; e
o da soberania nacional como marco ideológico na ordem económica.

Nossa soberania é desrespeitada quando se realizam políti-
cas que pi ivilegiam grandes grupos económicos nacionais, ou o
que o pior, megainvestidores internacionais, como é o caso da libe-
ação da cobrança da CPMF para os investidores em bolsas de

valores, em prejuízo de todo o restante cia população, que tem que
pagar CPMF compu(soriamente, mas que nao recebe investimen-
to nas áreas sociais.

Ser uni soberano implica respeitar os direitos humanos,
que no atual desenvolvimento do Estado só podem ser entendidos
de forma indivisível, como os direitos individuais, sociais, políticos
e económicos, não apenas permitindo a garantia formal desses
mesmos direitos e sua efetividade no exercicio da cidadania ativa e
no direito ao voto, mas também propiciando a cada cidadão a par-
cela de riqueza do Estado.

A soberania brasileira deve e tem cio ser respeitada nas rola-
çoes internacionais. Todas as ações dovoião sempre ser norteadas
pelos princípios da independência nacional, pela prevalência dos
direitos humanos, autodeterminação dos povos, nao-intervenção,
igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacifica dos
conflitos, repúdio ao terrorismo de Estado e a qualquer Outro tipo
de terrorismo, aversão ao racismo, cooperação entre os povos para
o desenvolvimento da humanidade e concessão de asilo político.

Precisamos conquistar soberania, mas soberania no plural e
de fornia integral Isso requer:

a) Soberania política: implica cortar os tentáculos que nos
prendem aos ditames da elite política mundial.

b) Soberania económica: Temos o direito e o dever de co-
mandar as rédeas da nossa economia. Não podemos aceitar, ser-
vilmente, plantar e comercializar o que o impeRo do To Sani nos
impinge. Por que não investir na agrici ltuin familiar, privilegiando a
piodução do grãos, como feijão, arroz, ti iqo, o garantir que todo
brasileiro tenha o direito de fazei tiós refeições ao dia?

cl Soberania alimentar: conceito assimilado e difundido pela
'	Rnpesina. Significa a luta para que cada país, cada povo, cada
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nação, tenha autonomia para decidir o que produzir, como produzir,
como distribuir, como garantir, proteger e incrementar a alimenta-
ção de seu povo.

Portanto, soberania alimentar implica relação política de Es-
tado para Estado. Opõe-se fundamentalmente à instrumentalização
do mercado de alimentos em razão e a partir dos interesses das
grandes indústrias de alimentos e das nações que querem impor
seus produtos ao mundo inteiro, ainda que sejam o "lixo alimen-
tar". Soberania e segurança alimentar são questões de segurança
nacional de qualquer país. Em um mundo "globocolonizado" os
pobres exportam alimentos puros e importam alimentos
transgênicos. A Organização Mundial do Comércio imperial violen-
ta todos os dias a soberania alimentar dos países empobrecidos.

d) Soberania na agricultura para os pequenos produtores ru-
rais. A chamada revolução verde e a atual agricultura que incorpora
os últimos avanços da tecnologia têm sido devastadoras.

e) Soberania cultural. Não podemos mais continuar sendo
colonizados pela cultura das multinacionais. E hora de valorizarmos
as mais diversas expressões da cultura brasileira, tremendamente
rica. Basta de enlatados! Não aceitamos ser reduzidos a meros
consumidores! Queremos cultura que venha das mais legítimas
raízes do Brasil: dos negros, dos indígenas, do povo camponês,
das mais diversas regiões brasileiras.

f) Soberania no trato com nossas dívidas externa e interna.
O pagamento dessas dívidas deve estar condicionado à defesa dos
direitos humanos e dos direitos fundamentais dos povos, que têm
sido violentamente desrespeitados pelos governos que circunscre-
vem suas ações aos interesses de pequenos grupos. Urge criar
um código financeiro internacional e estabelecer um tribunal de
dívida independente. Estamos dando um passo fundamental nes-
sa direção com a realização da auditoria cidadã da dívida, a fim de
se obter pleno conhecimento da natureza do endividamento - qual
parte é legitima e qual é ilegítima? Somos prisioneiros e reféns da
divida externa, que nos massacra. Além de grave ofensa à nossa
soberania, os recursos sangrados pela dívida estão fazendo muita
falta no combate à miséria e à violência assustadoras; estão impe-
dindo os investimentos necessários em saúde, educação, segu-
rança, reforma agrária, geração de empregos; estão atingindo a
dignidade do nosso povo.

g) Soberania da Amazônia: implica administrar com autono-
mia suas riquezas, sua biodiversidade, as fontes de água potável e,
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acima de tudo, respeitar a vida do povo que ali vive. Com  relação à
cessão da Base de Alcãntara aos EUA convém recordar o que nos
diz o grande jurista alemão Rudolf Von bering: "O povo que deixa
impunemente roubar uma légua quadrada de terreno vera em bre-
ve serem roubadas todas as outras, ate que nada mais lhe fique a
pertencer e deixe de existir corno Estado, - e um tal povo não
merece melhor sorte'.

Por isso, não podemos permitir que o império do Tio Sam
finque suas patas em Alcántara. Pata construir uma soberania nacio-
nal democrática e popular, deixo aberla a discussão sobre a pro-
posta de convocação de Assembléia Nacional Constituinte.

Comprometidos com a soberania, queremos continuara cons-
trução da Nação, rompendo com a dependência externa, e permitir
ao Brasil urna autonomia decisória, fundamentada no principio da
democracia, do respeito às diferenças, com a inclusão e participa-
ção ativa de todos os brasileiros e brasileiras.

Enfim, queremos soberania em que a República seja reali-
dade e não teoria. Um dos principais recursos da República e a
aliei nãncia no poder, repito, que não tem acontecido no Brasil nos
ultimos 502 anos. Basta de sermos governados por uma elite ex-
ploradora, que não ama o povo e se deleita em representar a elite
miei nacional do Brasil. Nesses termos, devemos gritar alto e em
boiii som: soberania, sim; submissão, não,

32



A DESORDEM INTERNACIONAL E A
DESCONTRUÇÃO DA SOBERANIA
LATINO-AMERICANA E CARIBENHA

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
Itamara ty

Agradeço a oportunidade de abordar o tema da desordem
internacional e da desconstrução da soberania latino-americana. Para
compreendermos a nova desordem internacional, seria interessan-
te observarmos o que era a expectativa da nova ordem mundial
que foi anunciada ao final da Guerra do Golfo. Foi uma época de
utopias, cujas razões eram, em primeiro lugar, o fato de a então
União Soviética ter aderido ao capitalismo e à democracia. Esse foi
um fato extraordinário, foi o fim da competição Leste-Oeste, da
competição entre os sistemas capitalista e comunista.

Em seguida, vem a desintegração da União Soviética, o
surgimento da Rússia como uma potência média e a nova política
da República Popular da China, de abertura aos capitais estrangei-
ros e ao comércio internacional. Tudo isso gerava um novo clima
político internacional. No campo militar, temos a vitória esmagado-
ra dos Estados Unidos sobre o Iraque, na Guerra do Golfo. A vitória
custou US$ 60 bilhões, 80% dos quais foram financiados pelo Ja-
pão, pelo Kuwait e pela Arábia Saudita. Isto é, uma operação militar
que saiu relativamente barata para quem a empreendeu.

Depois, havia a utopia da nova tecnologia da informação, os
avanços da informática, das telecomunicações, o início da Internet,
enfim, tudo isso era o início de uma nova era. Depois, houve a
hegemonia de um pensamento neoliberal, o fim do Estado, do
autoritarismo, o fim da intervenção do Estado na economia e na
sociedade, com o que as normas econômicas, sociais e até mes-
mo as políticas se regulariam automaticamente.

Havia uma hegemonia do pensamento neoliberal não só no
centro do sistema internacional, mas também, cada vez mais, em
direção à periferia desse sistema. As conseqüências previstas para
esses novos fenômenos eram, de um lado, o fim dos conflitos
internacionais. Não havia mais conflitos entre os Estados Unidos e
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a União Sovietica. Como todos os conflitos tinham a sua origem na
atividade comunista, então, não haveria mais conflito em nenhum
lugar do mundo. Eles serram todos resolvidos. Essa era a conse-
qüência prevista.

Ao mesmo tempo, não havendo mais o perigo do conflito
entre os Estados Unidos e a União Soviética ou, se quiserem, en-
tre o mundo ocidental, o mundo livre, e o império do mal, também
não havei ia mais necessidade de armas. Assim, os países se de-
sarmariani e utilizariam os recursos para o desenvolvimento eco-
nomico dos paises pobres, subdesenvolvidos, penfóricos e tam-
bõn (Ias suas populações internas. Por vxeriiplo, a população ne-
gra nos Estados Unidos. Os recursos gigantescos permitiriam re-
solver o problema das desigualdades sociais.

Também as novas tecnologias permitiriam uma nova era, uma
era de emprego, de prosperidade para todos, de lazer. Há até um
sociólogo que faz livros sobre a economia do lazer. Talvez seja o
lazer dos desempregados, porque, não havendo emprego, eles
podem utilizar as horas vagas para suas atividades de lazer. Há
toda uma visão utópica: teremos uma tecnologia tão avançada que
haverá uma automação, uma robotização, mais tempo, mais lazer
O enipreqo para todos.

Una outra conseqüóncia: os paisos da periferia seriam mo-
dernizados, sairiam da sua situaçao de sociedades arcaicas, primi-
tivas, violentas, desorganizadas, confliluosas para uma era de
modernidade, por meio tambem do fenômeno da globalização, a
partir do qual s- criaria Lima economia unica no mundo e - quem
sabe? - ate um governo mundial. Os instrumentos para isso seri-
am, numa nova ordem mundial, o Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas, para resolver os conflitos, no qual a Rússia e a China
colaborariam com os países ocidentais; a execução dos acordos de
não-proliferação e de desarmamento, quer dizer, não só os países
que não tivessem armas adeririam aos acordos de não-proliferação
de armas nucleares, quimicas e biológicas como também os pai-
sos altamente armados. Estes se desarmariam também, nesse
1)1 OCOSSO.

Na área da desregulamentaçao, era a rodada uruguaia de
necjociaçao comercial, de abertura de mercados e assim por dian-
te. Além dos paises subdesenvolvidos, além da renegociação da
divida externa dos paises que tinham estranguladas as suas econo-
nui', através do Plano Brady, haveria a abertura de suas econo-
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mias aos capitais internacionais, que viriam salvá-los e organizar
neles, por exemplo, os setores de energia e de saneamento bási-
co, além de imprimir modernidade e eficiência aos negócios e trans-
formar esses países, inclusive o Brasil, em plataformas de exportação.

Sociólogos modernos e políticos se uniriam para criar um
novo caminho para o desenvolvimento chamado terceira via, que
congregava políticos de vários países.

Acontece que essas idéias eram utopias. A realidade atual,
que se poderia chamar não de nova ordem mundial, mas de nova
desordem mundial, mostra que aquelas conseqüências previstas
não se realizaram. De um lado, o que era símbolo da expansão
econômica nos Estados Unidos, subitamente, desfez-se antes da
crise de 11 de setembro. Os problemas econômicos nos Estados
Unidos, como a redução do crescimento e as dificuldades, come-
çam muito antes da crise. Depois, aquelas novas tecnologias trou-
xeram desemprego estrutural elevado, não só na periferia do siste-
ma, mas também no centro, principalmente em países europeus e
na própria continuidade da estagnação no Japão. Na área militar,
ocorre a proliferação dos conflitos regionais na Chechênia, na
Cachemira, na Colômbia e assim por diante. Acabou o comunismo,
e continuaram os conflitos.

Depois ocorreu algo importante, que foi uma extraordinária
concentração de poder econômico, tecnológico, militar e político
no centro do sistema. A diferença entre os países do centro e os
subdesenvolvidos aumentou enormemente nesse período, tanto
em poder econômico quanto militar, tecnológico e ideológico.

Ê interessante notar que a propagação das políticas neoliberais
trouxe consigo não só a desarticulação dos Estados, pela
desregulamentação, inclusive no centro do sistema, como extraor-
dinária corrupção, não só na periferia. Os casos mais extraordinári-
os de corrupção se verificaram recentemente na Bolsa de Valores
dos Estados Unidos. São empresas cujos executivos se
mancomunaram com as auditoras e com as corretoras de títulos;
atribuíram-se elevadíssimos salários, na casa de centenas de mi-
lhões de dólares. Ao mesmo tempo, forçaram a subida das ações e
venderam-nas, quebrando 90 milhões de pequenos e médios in-
vestidores, enganados nesse processo. Algumas dessas
megacompanhias têm negócios no Brasil. Uma delas comprou a
Embratel, a outra tem negócios na área de energia, e assim por
diante.
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A corrupção se verificou em muitos países. Há urna série de
casos de grande interesse na América do Sul, alguns bem próxi-
mos, num fenómeno interessante, o que é natural, porque a
desregulamentação e a ausência de fiscalização levam à possibili-
dade de grandes negócios, que se realizaram. Foi a
desregulamentação na Bolsa de Valores dos Estados Unidos que
permitiu essas operações fraudulentas.

Finalmente, além dessa concentração de poder, fracassa-
ram as políticas neoliberais na periferia do sistema econômico e
político mundial. Essas políticas fracassaram em toda a América do
Sul, o que nos interessa mais de perto.

Houve enorme concentração de riqueza. O salário médio real
dos trabalhadores sofreu mais um mês de queda, e o desemprego
continua elevado e expandindo-se. Essa concentração de riqueza é
natural com a desregulamentação. Há o desemprego permanente,
a não-criação de novos empregos, uma desarticulação da infra-es-
trutura nos países, desarticulação e desmoralização das institui-
ções. Não só são desarticuladas pelos chamados programas de
ajuste estrutural, como também passam a ser desmoralizadas aos
olhos da população, o que é extraordinariamente grave.

Nos próximos 20 anos, a população da Alemanha vai dimi-
nuir, assim corno as da Itália e da Espanha. Em geral, a população
dos países desenvolvidos vai diminuir, com exceção dos Estados
Unidos. Conseqüentemente, concentra-se mais riqueza e mais
poder nas mãos de menor percentagem da população mundial. O
que ocorre na periferia? Menos poder, menos riqueza, mais de-

semprego em relação à percentagem maior da população. E ne-
cessário, então, que o centro do sistema consolide seus privilégios
e essa situação de desigualdade. Ao rriesrïio tempo, no centro do
sistema internacional, criam-se outros pólos de poder: ao lado dos
Estados Unidos, a União Européia, a China - o Japão continua sen-
do a segunda potência mundial -, a Russia e a índia, que se torna
potência nuclear.

Há países que, potencialmente, poderiam figurar entre es-
ses povos, como é ocaso do Brasil. Enfim, o provimento é multipolar.
De um lado, afeta a administração do sistema internacional, assim
como causa grande preocupação da potência hegemônica, que li-
dera a administração desse sistema global, numa espécie de coo-
domínio, de que participam os Estados Unidos, a Inglaterra, a Fran-
ça, i Rússia, a Alemanha e o Japão, que administram esse sistema
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internacional. Há grande preocupação da potência hegemõnica com
os novos pólos e com os movimentos de protesto na periferia,
tendo em vista a situação de instabilidade, como desemprego, po-
breza, exclusão e violência. Há um processo para que as socieda-
des tomem cada vez mais consciência de que foram aquelas políti-
cas neoliberais de abertura, desregulamentação e adesão às políti-
cas centrais que ocasionaram suas dificuldades. Na América do
Sul, é crescente a consciência de que as prïvatizações foram nega-
tivas. Essa pesquisa foi publicada há alguns dias na "Folha de S.
Paulo". Com essa consciência crescente, surgiram constantes
movimentos de protesto contra a situação.

No centro do sistema, preocupa-se em manter os privilégios
e o funcionamento do sistema, conter os outros pólos de podei e
reprimir a periferia. Manter os privilégios é urna estratégia natural
de quem os tem. Acontece que o governo atual do presidente Bush
sobe ao poder com características completamente diferentes da-
quelas da administração desse condomínio. Logo no início, antes
do 11 de setembro, o novo governo republicano já havia declarado
que não aderiria ao Protocolo de Kyoto, de controle de emissões
de gases de estufa, que não aderiria ao Tribunal Penal Internacio-
nal, que, de forma geral, tomaria medidas unilaterais quando jul-
gasse conveniente aos interesses da sociedade americana.

Já era um governo com novas características, extremamen-
te preocupantes para os outros membros do próprio condomínio,
porque a hegemonia não pode ser exercida permanentemente pela
força. E preciso que seja exercida pela persuasão. Quando passa a
abandonar o direito de se exercer pela força, gera ainda maior re-
sistência e preocupação, tendo em vista a desigualdade entre o
centro e a periferia do sistema internacional. Cria-se uma nova ten-
dência ao unilateralismo nas ações internacionais, desprezo pelos
tratados internacional e geral, a disposição de usar a força como
elemento de solução e de afirmação, e um certo fundamentalismo
político-religioso, isto é, o centro do sistema julga-se sempre certo.
"Quem não está conosco está contra nós". Essa é uma afirmação
pública. Outra afirmação interessante é: "Por que nos odeiam se
somos tão bons ? ". Essa afirmação faz parte de um discurso após
o 11 de setembro. "Por que invejam os nossos valores e as nossas
realizações?".

Há uma compreensão no mundo de que de um lado existe
uma sociedade perfeitamente democrática, avançada, que gera
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novas tecnologias, é generosa, e de outro lado existem agrupamen-
tos, países ingratos, que não reconhecem a superioridade dos nos-
sos valores, e temos, de alguma forma, de modernizar, fazer com
que eles se convençam disso E algo extremamente preocupante,
que cria uma enorme instabilidade internacional. Os países euro-
pelis, as lideranças dos outros países centrais e até as elites perifé-
ricas reconhecem isso.

Recentemente, o primeiro editorial do jornal "O Estado de S.
Paulo "trazia o seguinte titulo: " Bush não inspira confiança". As
elites periféricas sabem que esse tipo de política não é sustentável
em longo prazo, afeta os próprios mecanismos de persuasão ideo-
lógica, de cooptação que existem no mundo

Naturalmente, com os episódios trágicos de 11 de seiem-
bro, essa situação agravou-se, porque os Estados Unidos defini-
ram como inimigo o terrorismo internacional. Mas é um inimigo
difuso, não se sabe onde ele está. Pode estar no Norte do Iraque,
em Miami, em Cuba, em rodas as partes. Sendo o inimigo difuso e
terrível, pode e deve ser atacado de qualquer forma, a qualquer
momento, sem obediência às regras do sister'na internacional, do
direito internacional.

Isso gera uma enorme instabilidade, o que também serve de
piotexto para que outros países classifiquem como terroristas seus
inimigos. Então, digamos, na Ásia, a India considera que os movi-
mentos paquistaneses são terroristas e permite uma ação militar
sem limites, porque a guerra contra o terrorismo, como foi dito,
não toni limites, não obedece às convenções internacionais sobre
direitos humanos. E totalmente livre de qualquer restrição e permi-
te também a restrição aos direitos civis dentro dos Estados Uni-
dos, o que tem ocorrido seguidamente para grande preocupação
dos movimentos sociais daquele pais Isso gera uma instabilidade
extraordinária no sistema internacional, por uma razão interessan-
te: é preciso que, no centro do sistema internacional, a principal
potência projete, em primeiro lugar, a imagem de ser uma perfeita
clerr'iocracia, exemplo para o mundo.

Os acontecimentos da eleição da Flómida colocaram em duvi-
da OS resultados das eleições presidenciais, que hoje estão ressur-
ginclo. Na rpoca, houve decisão do Tribunal Superior, que interrom-
peu a Contagem de votos e deLi posse a uni dos candidatos. Isso
bole está sendo novamente contestado. A imagem de perfeita de-
'crn:ia é essencial para o funcionamento do sistema, para que,

38



na periferia, as elites que servem ao sistema possam apresentar às
suas populações que somos liderados por um país melhor que o
nosso.

Segundo, é preciso que haja uma imagem de extraordinária
eficiência, que era o crescimento da economia americana. Verifica-
mos que grande parte desse crescimento era gerado por lucros
fictícios, pela manipulação dos balanços das empresas e do merca-
do, aquela euforia econômica era devida, em parte, à fraude.

Depois, era preciso que o centro do sistema projetasse uma
imagem de honestidade empresarial e de eficiência. Ontem, um
dos principais executivos da Enron, como saiu na televisão para
quem quis ver, confessou ter manipulado balanços, e vai devolver
a modesta quantia de US$ 11 milhões.

Uma das partes do processo ideológico é dizer para a perife-
ria que somos corruptos, o que significa que os outros são hones-
tos. Então, temos de ter vergonha de nós mesmos. Temos de nos
envergonhar e submeter-nos a essa liderança, porque ela é hones-
ta, é melhor, mais democrática. Os vínculos entre as principais au-
toridades e o sistema de manipulação de balanços existem e estão
sendo investigados. Há enorme preocupação, até nos Estados
Unidos, das elites mais esclarecidas com as conseqüências desse
tipo de estratégia governamental de violação da imagem.

Uma imagem que precisa ser projetada é que o centro do
sistema é a favor da lei e da ordem. Se é a favor da lei e da ordem,
significa que obedece aos tratados assinados, á sua própria legisla-
ção interna. Outra imagem é que o centro do sistema é o principal
defensor dos direitos humanos não só dentro do País, como fora
dele, e não é a isso que estamos assistindo. Isso abala a imagem
necessária a esse condomínio hegemônico, porque mantém um
processo de dominação que vem desde a época das grandes nave-
gações: a idéia de que o centro é superior e, por isso, tem direitos
superiores aos dos povos periféricos.

Não é só um problema de grande instabilidade. Há, por exem-
plo, no momento, a ameaça de um ataque preventivo ao Iraque, a
partir da presunção de que este teria armas de destruição em mas-
sa e as usaria. A partir dessa premissa, seria feita uma guerra pre-
ventiva, o que contraria todo o direito internacional, contraria fron-
talmente a carta das Nações Unidas, tudo o que se conhece de
direito internacional, de tratados internacionais. E gravíssimo, por-
que ninguém sabe o que pode decorrer de uma intervenção cm

39



larga escala no Iraque. Quais serão as repercussões nos outros pa-
íses da região, na Europa, e assim por diante?

A estratégia americana em relação ao conflito entre palesti-
nos, árabes e israelenses é altamente desestabilizadora, ao contrá-
rio da situação anterior, na qual se tentava chegar a um acordo de
paz que respeitasse resoluções das Nações Unidas, que determi-
nava ao Estado de Israel que devolvesse os territórios ocupados.
São decisões como essa que determinaram ao Iraque a devolução
do Kuwait, razão da intervenção.

Isso aos olhos dos palestinos e árabes é duplo padrão de
comportamento, inadmissível. E a política antiterrorista permite ao
governo israelense executar uma série de medidas: se o indivíduo
tem um parente que é suspeito de ser terrorista, pode ter a sua
casa arrasada. Ele não é terrorista, é parente de um suspeito de ser
terrorista, mas uni bulclõzer arrasa sua casa. Isso cria uma instabi-
lidade extraordinária, de longo prazo, nas populações.

Essa nova desordem caracteiiza-se, por um lado, pelo
surgimento de novos pólos de poder no mundo, que é um sistema
multipolar, e, por outro lado, pela adoção de urna política nova, urna
nova estratégia americana de imposição da vontade pela força e de
um certo desprezo pelos tratados internacionais de toda ordem. Ao
mesmo tempo, é uma tentativa de consagrar esses privilégios do
centro do sistema. No caso da América do Sul, qual estratégia se
verifica na prática?

Em primeiro lugar, é uma estratégia de natureza militar. Os
países não podem ter armas de destruição em massa. Isto é, al-
guns países não podem, outros podem. Os países que podem tém
o direito de desenvolvê-las e do torná-las ainda mais eficientes. Os
outros não podem.

Outra estratégia é manter toda a rede de bases militares
existentes no mundo, apesar de não havei um pais como a União
Soviética que coloque em risco o outro lado. Mas as bases são
mantidas. Será que as bases da Otan são bases dos exércitos dos
países do tratado para conter a União Soviética? Mas a ex-União
Soviética já aderiu. A União Soviética não existe mais.

Se as bases são da Otan, não são bases americanas. Por
que não há soldados europeus em território aniericailo? Deveria
haver. Deveria haver soldados americanos em território europeu e
soldados europeus em território americano. Essa base de acordos
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e bases militares no mundo serve para manter o sistema de privilé-
gios que levou ao agravamento das diferenças de renda entre os
países.

O último relatório do Banco Mundial revela quanto cresceu
essa diferença de renda: "A renda dos 20 países mais ricos já é 37
vezes maior que a dos 20 países mais pobres. Naturalmente que
há os países mais pobres, mas há os mais ricos. Os que são mais
ricos beneficiam-se desse sistema político e econômico internacio-
nal e militar, que é para garantir a sobrevivência desse sistema'.

No caso da política econômica para a América do Sul, qual é
o objetivo? O objetivo é manter a atual estratégia econômica. Po-
demos observar, no noticiário, que há várias iniciativas nesse senti-
do. Primeiro, conseguir dos candidatos que se comprometam com
o acordo com o FMI, que, aliás, não está pronto. Quando um dos
candidatos pediu o texto, foi dada a resposta de que ele não estava
pronto. Está-se pedindo compromisso com um acordo que não está
pronto; mas que consiste basicamente em manter a mesma polí-
tica econômica. Essa é uma possibilidade.

A segunda é eleger qualquer candidato que mantenha a mes-
ma política econômica. A terceira estratégia é criar agências regu-
ladoras que sejam "técnicas", entre aspas, com mandato. Criou-
se uma plêiade de agências reguladoras e um movimento profun-
damente antidemocrático e pseudotécnico, para garantir que uma
determinada visão de política econômica atravessasse um manda-
to e entrasse pelo outro, por causa do mandato dos seus diretores.

Em relação à política de petróleo, há uma nova diretoria, por-
que a anterior deixou de ser competente e o seu mandato, que era
de quatro anos, de repente, foi reduzido na prática. Foi nomeado
outro diretor, cujo mandato entra pelo próximo mandato governa-
mental do presidente da República. O presidente, eleito pelo voto
do povo, não poderá alterar a política de petróleo, porque lá está
uma diretoria designada por mandato. Sabemos quão eficiente é a
agência de energia elétrica em termos de planejamento e forneci-
mento de energia. Sabemos quão eficientes são as novas compa-
nhias telefônicas, bem como a Anatel.

Finalmente, temos outra possibilidade de manter as mes-
mas regras e os mesmos privilégios - são os tratados internacio-
nais. Um deles é o tratado que cria a Alca, estabelecendo uma
série de compromissos para os países-membros, o que, na prática,
corresponde a ter de manter a atual estratégia de política econõniicn
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São várias iniciativas em diversos campos, todas com o
mesmo objetivo: manter as estratégias de política económica que
vém sendo implementadas no Brasil, principalmente a partir de 1990,
na área política, garantir o alinhamento desses países da América
do Sul com a estratégia política americana, nos níveis internacional
e regional, e alinhar esses países na questão do narcotráfico.

Qual a estratégia para o narcotráfico ? Deixar o consumo livre
e reprimir os consumidores - não descriminalizar e combater a pro-
dução de qualquer forma. Essa é urna estratégia de ação militar
contia o narcolráfico, O que obviamente não tem a menor chance
de êxito. Aliás, tem sido um fracasso retunibante, desde que se
iniciou As plantações saem de um pais para outio. Li que estavam
testando novas plantações no Congo, na Geórgia e num pais da
Oceania. Mesmo que consigam extii par essas plantações, outras
surgirão, porque há uma demanda. Como há criminalização, os pre-
ços ficam mais altos, e o negócio torna-se extremamente lucrativo.

E preciso alinhar os países da União com as estratégias, no
caso do narcotráfico, do combate à guerrilha na Colàmbia e no caso
do ataque ao Iraque. Eventualmente, podem contribuir com algu-
mas tropas para reduzir o custo e o número de mortos dos países
do centro.

Essa é a estratégia. Acontece que o sistema é tão deses-
tabilizador que gera movimentos e piotestos não só nas popula-
ções que são prejudicadas mas também nas elites. Vemos o pri-
meiro mandatário dizer que o mundo enlouqueceu ou que nos es-
tão asfixiando. Há preocupação das próprias elites dos países peri-
féricos com a instabilidade do sistema internacional, tanto do pon-
to de vista económico, quanto social, militai e político, sem contar
o reaparecimento dos partidos nazistas e de extrema direita nos
países europeus, a violência, a criminalidade que se expande, usando
ate os meios mais modernos corno a Internet, além da degradação
do meio ambiente, principalmente nos países da periferia.

Essas são algumas reflexões sobre a nova desordem. Natu-
ralmente, essa estratégia, para os países da América do Sul,
coiiosponde à desconstrução da sol:eraiiia. Os países não podem
lei política económica, só podeni lei a política da desregu-
lamentação, da abertura, livre movirnenlação de capitais, total li-
berdade para os capitais estrangeiros.

Os países não podem ter armas. Poilanto, também não p0-

rinni tei uma parte importante da soberania e, naturalmente, por
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causa da própria fragilidade do seu Estado, não têm soberania para
se manter de forma adequada no cenário internacional. Esse é um
processo de reconstrução do sistema colonial. Vemos alguns paí-
ses independentes que hoje são administrados por equipes do FMI
na prática, ou que seguem aquela política, o que dá na mesnia
coisa.

Apenas o administrador é nacional. A política é estrangeira,
vem de fora. O administrador até parece ser nacional. Ele fala sem
sotaque a língua do país. Alguns têm sotaques ou hesitações típi-
cas de idiomas estrangeiros, apesar de aparentemente terem na-
cionalidade brasileira.

Esse é o sistema de volta ao passado. Estamos vivendo um
momento em que as organizações da sociedade e os movimentos
sociais rebelam-se e tomam a iniciativa de promover encontros
como este. Quero parabenizar os organizadores e todos os presen-
tes e agradecer à Assembléia Legislativa pela disposição de lutar
pela soberania do País.
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Ivana Monte Lima
Rede Praxis

Huo parte da Rede Praxis, que foi ci inda (w) Juiz de Fora
Somos uro grupo de pessoas que lutam por algumas bandeiras
especificas, entre elas, evidentemente, os assuntos da Alca e da
Base de Alcântara. A Base de Alcântara era um assunto tão relega-
do a segundo plano que nem o nome ficou como deveria. Na reali-
lado, cia se chania Centro de Lançamento de Alcântara, ou Base

do Lançamento. Hoje, virou Base do Alcântain. De corta maneira,
isso induz as pessoas a pensarem que se ti ata (.10 unia base militar.
Mas não eram os militares que estavam lã, é muito importante
dizer isso. Neste momento, deve haver umas 200 pessoas lá, mui-
tos civis e alguns da Aeronãutica, porque a base esta desativada.

Aproveitando o que o embaixador disse, ha muito tempo te-
nho notado, principalmente nas escolas, um grande desligamento
do sentido de nacionalidade no Pais, do seu valor, de suas qualida-
des. Desde que nasci, há 50 anos, ouço falarem do potencial do
Brasil. Tudo bem. Já se foram quase duas gerações, e o Pais reali-
zou muita coisa, mas acho que isso não tem sido traduzido em
palavras. As pessoas não estão convictas disso. Umas três sema-
nas antes de morrer, Antônio Carlos Jobini foi a um programa a
CPJO eu estava assistindo, justamente porque soubo que ele esta-
ria presente. Elo disse que urna das coisas qi o o r iaqoavarn PrO
liii idu noute era o POUCO orgulho que o brasilon o linha (:le suas coi-
uns, de suas realizações, de seus músicos, do sua culluia. Disse
que, para o biasileiro, o que estava lá fora tinha muito mais valor.

Percebemos que, infelizmente, há urna predominância, en-
tre os Jovens, da idéia de que o que e americano tom mais valor.
Sou do Rio de Janeiro e sei que nas grandes favelas ha uma luta
perene para adquirir os melhores ténis, as melhores pranchas de
surfe e roupas que signifiquem alguma coisa. Evidentemente, há
cima linguagem grupal, de tribo, mas é preciso fazer urna análise
Critica em relação a isso.

Cm 1974, quando foi criado o Centro cio Lançamento de
Alcântara, havia muita piada sobre ele. Por incrivel que pareça,
muitas vezes senti essa critica: "Imaginem! Estão mandando uns
lo(;uonuhos". E ainda morriam de rir poíque o nome do foguete era

44



Saci. Era evidente. Estávamos falando de algo dentro de nossa cul-
tura. A denominação era: Veículos de Lançamento de Satélites -
VLS. Isso era um avanço, uma coisa importantíssima. Na época, o
governo construiu aquela base em Alcântara - eram 520.000- pen-
sando um pouco mais à frente, justamente para que o Brasil, no
séc. XXI, tivesse a possibilidade de alcançar um desenvolvimento
tecnológico em telecomunicações. E o grande negócio deste século
é o lançamento de artefatos e satélites. Todos os países querem tê-
los.

Existem os chamados lançamentos de constelação de saté-
lites, de alturas e pesos diversos, com diversas funções científicas
e ambientais. Esse é o tema atual. Finalmente, as pessoas desper-
taram para a importância do meio ambiente. Todo mundo ficou sa-
bendo, na semana passada, que o Sul da Ásia estava coberto por
uma enorme nuvem de poluição muito parecida com aquela que
aparece em quase todos os invernos em São Paulo.

A nuvem de poluição parece uma coisa densa, cinza, agres-
siva. E todos sabemos como foi formada. Tanto que foram feitas
conferências para tratar do assunto, e o Protocolo de Kioto é o
resultado de uma delas. Os Estados Unidos, o Japão e o Canadá
recusaram-se a assiná-lo. Parece-me que, depois, o Japão voltou
atrás e assinou. Mas os Estados Unidos já deixaram claro que não
assinarão de jeito nenhum, porque não pensam, de maneira algu-
ma, que têm de prejudicar seu desenvolvimento por causa da emis-
são de gases poluentes. Pensam que precisam disso.

Minha atenção foi despertada para a Base de Alcântara na
reunião de uma oficina que estava programada para mais de 50
pessoas, e à qual compareceram apenas cinco. Quem falava so-
bre o assunto desculpou-se pela ausência das pessoas, mas não
sabia que eu, que era uma das cinco, já tinha levado o assunto para
mais de 500 pessoas em muito pouco tempo. No ano passado,
antes de 11 de setembro, eu já pesquisava o assunto, principal-
mente na Internet. Tive acesso a alguns sites, que foram retirados
imediatamente após os atentados. Um deles era um mapa das
principais bases de lançamento no mundo, descrevendo cada uma,
bem como sua capacidade.

Sou professora formada em História e Sociologia, mas já tra-
balhei muito em agências de publicidade e sei que o princípio bási-
co desse setor é o de que a informação não deve ser guardada,
mas passada adiante e distribuída, ou não é informação. T^ , m de
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ser unia coisa dinâmica. Já distribui esse mapa, que tinha guardado
em arquivo, para inúmeras pessoas. Elas nao imaginam poi que
Alcântara é tão importante entre as 26 bases uilernacionais.

Um dos grandes motivos do interesse no Centro de Lança-
mento de Alcântara é o fato de ele estar a 20 do Equador, e, para
cada foguete que é enviado com estes aitefatos cienlificos dai -
satélites meteorológicos, ambientais, de rastreamento ou sensoria-
mento - a rotação da Terra permite que haja uma economia de
30% de combustivel. Então, a primeira grande vantagem de
Alcântara é a enorme economia de combustivel, que chega a ser
25% do custo total de uni lançamento.

Todos esses dados, sem exceção, estão em um site da Rede
Praxis. Recomendo que pesquisem o site oficial do Centro de Lan-
çamento de Alcântara - CLA: www cla.aermrl.br . Nele ha fotogra-
fias, e vocês poderão ver o que e um centro de lançamento. Todos
conhecem as famosas fotos do Centro de Lançamento de Cabo
Kennedy, com aquelas plataformas imensas, com os foguetes apon-
tados para o céu, mas tambem temos a nossa. Ela e composta de
um centro de preparação e lançamento, com uni prédio de prepa-
ração da carga útil; unia plataforma VLS - Veiculo de Lançamento
de Satélite; um centro de controle avançado, que administra o lan-
çamento; e um lançador de porte media, que é outra plataforma
para enviar satélites ou artefatos de tonelagem maior. Estou falando isso
para depois explicar o porquê de tantos problemas com esses acordos.

A segunda parte e unia estação terrena de controle
meteorológico e uma estação de telemedidas e meteorologia. São
três blocos de prédios. E muito impressionante aquela plataforma.
e essa do Centro de Controle Avançado é uma verdadeira casamata,
onde as pessoas ficam para observar o lançamento

Os americanos estão propondo que somente eles tenham
acesso a toda essa parte. Da para se entender o que significa esse
acordo de salvaguarda tecnológica entre Brasil e Estados Unidos, e
que está causando toda essa celeuriia.

A Base de Alcântara propriamente dita, construida em 1984,
tinha 520 krii. No governo Colior, foram acrescidos mais 100 km e
hoje ela tem 620 kni Não tenho a mínima idéia do que são 620
km 2 . Algumas pessoas fizeram uns calculas e me mostraram que
isso equivale a 40 estádios de futebol de tamanho oficial

A maior parte dessa região está à beira-mar e tem a vanta-
gern de possibilitar o transporte pelo mar. Pelos planos america-
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nos, os contêineres viriam diretamente pelo mar e teriam acesso
imediato a Alcântara. Está no acordo que aqueles que transportam
os metais, os artefatos pesadíssimos, passariam incólumes pela
alfândega brasileira. Em troca, os americanos só entregariam uma
relação do que contêm esses contêineres. Essa proposta é um dos
itens que têm provocado muito problema. Eles querem que ne-
nhum brasileiro chegue a essa zona. Esses inúmeros contêineres
devem trazer todas as partes dos foguetes e os satélites para lan-
çamento. Agora, é problema nosso se um possível lançamento não
der certo e o projétil cair em território brasileiro ou em países vizi-
nhos. Consta do acordo que, se houver alguma explosão, nenhum
brasileiro deve chegar perto dos possíveis destroços. São os ame-
ricanos que irão sair procurando, não podemos fazer nada, nem
fotografar. Agora, se o Brasil tiver algum problema diplomático com
qualquer país vizinho, ou se acontecer alguma coisa com a popula-
ção, se cair um pedaço de satélite ou foguete na cabeça de al-
guém, isso é problema nosso.

Convido todos a lerem esse acordo, que contém 12 pági-
nas. Não tenho formação técnica para entender um acordo muito
sofisticado, mas esse não é. Se eu li, vocês também podem fazê-
lo. À medida que forem lendo o acordo, irão sentir uma reação
muito grande. É possível entendê-lo, pois é bem explícito.

Investiguei se os fatos são verdadeiros, se não está sendo
dada a eles uma conotação dramática, porque, quando ouvi a pri-
meira palestra a respeito, constatei que o palestrante estava muito
indignado. Depois que li o acordo, percebi que a indignação dele
era justa. A primeira pergunta que me ocorreu foi a seguinte: Quem
propôs esse acordo, o Brasil ou os Estados Unidos? Nunca conse-
gui descobrir isso.

Em uma das várias audiências públicas da Comissão de Re-
lações Exteriores da Câmara dos deputados, o ministro da Ciência
e Tecnologia, Celso Lafer, e o ministro das Relações Exteriores,
Ricardo Sardemberg, foram absolutamente enfáticos em tudo que
diziam. Não responderam a perguntas de quem quisesse obter al-
guma informação contrária ao acordo. Só falavam o que queriam,
que aquilo era definitivo, porque o acordo já havia sido assinado em
18/4/2000. Então, por que eles precisam do Congresso? Porque a
Constituição Federal determina que os acordos internacionais de-
vem ser ratificados pelo Congresso e, por isso, eles teriam de con-
vencer a todos. Não adiantaria terem assinado o acordo na calada
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da noite, sem que ninguém soubesse dele, pois ele precisava ser
ratificado pelo Congresso.

Ratificar é dizer sim ou não. Não são permitidas modifica-
ções ou cláusulas. Mas, nesse caso, pelo que li - não sou profunda
conhecedora desse assunto -, de acordo com o direito internacio-
nal, é possível propor modificações de cláusulas, porque, afinal,
esse é um acordo que está ferindo claramente a nossa soberania.
Foi o que o deputado Waldir Pires fez na primeira comissão indicada
para examinar os termos desse acordo. Tudo isso está no site
www.camara.gov.br. Todos os encaminhamentos, discursos e as
próprias audiências estão, muitas vezes, na íntegra. Nunca tinha
visto um assunto tão escondido corno esse. Isso me irTipressionou
profundamente. Quando soube que o acordo já havia sido assina-
do, fiquei chocada, porque estava acompanhando as negociações
desde abril de 2000, e achei que não fossem dar em nada.

Então, em abril, pouco após a assinatura do acordo pelo go-
verno brasileiro, li uma entrevista do ministro Ricardo Sardemberg
nas páginas amarelas da revista "Veja". Ele foi absolutamente en-
fático. Percebe-se, nas entrelinhas, que havia até uma certa irritação
com a possibilidade de não ter sido ratificado esse acordo, porque
ele iria deslanchar o programa espacial brasileiro de telecomunica-
ções, que dessa forma teria todas as possibilidades.

O jornalista que o estava entrevistando disse: "Mas, minis-
tro, existem cláusulas nesse acordo que dizem que o dinheiro vai
ser utilizado pelos americanos". A proposta seria, pelo que investi-
guei, de US$ 30 bilhões anuais para cinco lançamentos por ano.
Isso significa que, para o lançamento, os EUA trazem, em
contÔineres, parte de seus foguetes, a sua encomenda de satéli-
tes, o que vai ser lançado, nas tonelagens mais variadas. Tudo isso
é montado no centro de lançamento. Alguns meses depois, acon-
tece o lançamento e o pais pega tudo de novo e leva embora.

A Base de Alcântara é como um grande espaço para ser
alugado. Quando soube que havia essa possibilidade, pensei em
qual seria o negócio. E uma das cláusulas. E o jornalista continua:
"Mas, ministro, está escrito lã que o dinheiro que o Brasil vai rece-
ber pelo aluguel dessa base não poderá ser utilizado para o desen-
volvimento dessa tecnologia espacial, principalmente do VLS, Vei-
culo de Lançamento de Satélite. Foram construidos o "um" e o
"dois". Os americanos querem proibir que o dinheiro seja utilizado
nisso". O ministro respondeu: "Mas eles queriam proibir até a utili-
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zação, de agora em diante, do VLS', Lendo o tom desse documen-
to, percebe-se que aquelas cláusulas leoninas estavam lá, muito
bem, quando um dia foram propor o acordo.

Muita gente já chegou à conclusão de que os brasileiros é
que propuseram esse acordo. Nessa audiência que houve na Câ-
mara, justamente na época do Fórum Social Mundial, no início de
fevereiro, foi tratada a questão do armamento e da Base de
Alcântara. Ela era presidida pelo ministro da Defesa, Geraldo
Quintão. Os ministros da Aeronáutica, da Marinha e do Exército
estavam também presentes, sentados, meio à parte.

Estou antecipando uma pergunta feita em todas as pales-
tras: "E os militares?". Estamos acostumados a que façam algu-
ma coisa. Vocês não sabem como sou assediada por todo tipo de
militar por este Brasil afora. Eles querem saber como isso está,
qual o andamento. Não estou falando em nome de militares, estu-
dantes, partidos. Estou falando em nome dos brasileiros e para
brasileiros. Não falo em nome de categorias específicas.

O que me preocupou muito foi exatamente a presença física
dos dois ministros, numa ponta da mesa, sem falarem absoluta-
mente nada. O Waldir Pires, que já tinha negado e recomendado
que o Congresso não ratificasse esse tratado, perguntou-lhes dire-
tamente: "E os senhores, não gostariam de acrescentar alguma
coisa?". O ministro do Exército disse: "Estou aprendendo muito
com você hoje". E o ministro da Marinha: "Faço minhas as pala-
vras do colega. Também estou aprendendo muito com vocês hoje".
Eles estão completamente por fora do assunto. Não têm nenhuma
interferência nesse assunto, aparentemente, mas têm de tomar
conta da base, como técnicos que são.

Voltando a Alcântara, àqueles 620 km 2 , procurem no mapa e
terão uma idéia do que seja aquilo. Há a baía de São Marcos. A
capital do Maranhão, São Luís, está de um lado; do outro, está
essa área, com outras vantagens. Há pouquissimos ventos, pouca
população à volta. No início da criação desse centro de lançamen-
to, havia a população do local. Essa população data de uns 500
anos. Quase não havia mistura. A população, chamada quilombola,
constituía-se, basicamente, de negros. Eles viviam à parte. Se fos-
sem esperar alguma coisa do governo daquele Estado, estariam
exatamente na situação em que sempre estiveram; mas eram auto-
suficientes, viviam da pesca. Havia pouca agricultura, mas tinham
suas casas, viviam na região, tinham sua própria infra-estrutura,
tinham uma escola.



Por causa da construção do centro de lançamento, essa po-
pulação foi sumariarnente deslocada para o que o governo chama
de agrovilas. Esse nome ato que soa bem. São bem afastadas da
base. As casas são padronizadas, independentemente do tamanho
da família. A maior parte das famílias não cabe naquelas casas, e
não há espaço para agricultura. E é proibido crescer. São sete
agrovilas.

O governo, arbitrariamente, pegou agrupamentos diferentes
e colocou-os nessas agrovi las, misturando pessoas que moravam
luntas há muitos séculos. E uma das coisas mais injustas que exis-
tem. Tanto fizeram, apesar de todas as dificuldades, que um depu-
tado do Maranhão, Edison Lobão, levou isso para o Congresso. A
deputada Luiza Erundina foi lá dar uma olhada para ver o que esta-
va acontecendo. Ela é a única pessoa que levantou a voz por essa
população. E uma denúncia muito séria. Nada tem sido feito pm
eles. Desde 1084, estão nessa situação.

Falei de Alcântara dentro do Maranhão, Não vou especificai
aqui o acordo. Vou esperar que o olhem. Não é possivel chegai
aqui e contar tudo para vocês. Faltou muita coisa no que falei. Cada
um de rios, palestrantes, traz o que pode para vocês, mas, sem
sua contribuição, sem irem lá para checar, não e possivel ter uma
ideia real da situação. Podem pensar que estou torcendo as coisas
ou exageiando Para se livrarem dessas dúvidas, tem de ler esse
tratado. E ele està à disposição.

Agora, vou colocar Alcântara dentro da América Latina. Por
que o Centro de Lançamento de Alcântara? Vocês não estão acre-
ditando que os americanos acham fantástico utilizar o Centro de
Lançamento de Alcántara por economia de combustível, não e?
[los têm a Base do Kouru, na Guiana Fiancesa. E a única que pode
competir, em condições de qualidade e vantagens, com Alcântara.
Só que lá a infra-estrutura está sendo mais desenvolvida.

Há uns meses, houve um incéndio numa fábrica de combus-
tível para foguetes na França. Ela foi transferida para a Guiana. Eles
tem, agora, a fábrica e o combLlstivel ali do lado [ rim transporte
por igosissirno. Ern vez de precisar ser transportado, poi mar ou por
via aérea, o combustível está ali do lado. Vai haver unia economia de
frete muito grande. Dali podem ser lancadas todas as encomendas

Os países fazem encomendas. Por exemplo, a China enco-
mendou à Ucrânia o lançamento de uni que gerou um
acordo assinado, em junho, entro Brasil e Ucrânia Ele foi assinado,
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mas há modificações de cláusulas também, porque já estava em
andamento o tratado Brasil-Estados Unidos. Como o Congresso
não se havia oposto, os ucranianos colocaram algumas cláusulas.

O deputado Waldir Pires achou melhor chamar a atenção
para isso e fez um voto à parte. Está tudo na Internet. Essa Base
de Kouru é muito interessante. Na realidade, os americanos têm
onde continuar operando. Por isso, a instalação da Base de Alcântara
não acontece por economia de combustível no lançamento. Apa-
rentemente, esse seria o motivo, mas os americanos sacodem, na
frente do governo, um chocalho, como se fôssemos índios. Paga-
mos por esses lançamentos. Podemos manter um tipo de contrato
permanente, porque é uma base para cinco lançamentos anuais. A
leitura disso é: nunca vão além de 0,0%.
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Deputado Anderson Adauto

F'eicebemos que divei sos paises (X)illCCdífl a discutii u ne-
cessidade de avançarmos quanto às perspectivas sobre um outro
mundo, com outras concepções. Fui presidente desta Casa quan-
do aconteceu o primeiro encontro na França, de onde se originou o
1 Fórum Social, com o objetivo de fazer um contraponto ao Fórum
Econômico, que acontecia todos os anos. Não só a Assembléia
Legislativa, mas todo o Estado de Minas, por intermédio das enti-
dades da sociedade civil, participou do Fórum em Porto Alegre.

No momento em que o Pais vai passar por mais uma eleição
presidencial, é muito importante a discussão desse tema, a partici-
pação de todos, principalmente dos jovens, ampla maioria neste
Plenário. Ternos de acreditar que a construção de um novo mundo
e possível. As coisas não podem acontecer conforme vém aconte-
cendo, sem que sejamos considerados pessoas, mas meros con-
sumidores. E não pode um personagem que não tem forma, que
não conhecemos, que é o chamado mercado, tentar subjugar uma
nação, como já subjugou a Argentina, como está prestes a fazer
com o Uruguai, e como pode também acontecer com nosso pais.

Muito importante a discussão desses temas. Tomara que, a
cada ano, mais pessoas estejam comprometidas com a constru-
ção de um novo mundo, Que a cada dia haja mais pessoas não
conformadas, que adquiram maior capacidade de resistir a esses
avanços. Não é justa a maneira corno o capitalismo atua sobre as
nações e sobre as pessoas. Isso não pode ser lógico. Temos do
trabalhar para que isso não aconteça.

Há 20 anos, o Brasil provocou uma virada. Vivíamos em
uma ditadura militar. Primeiro, o País viu os exageros da ditadura,
percebeu que ela estava exaurida, e fizemos a virada naquilo que
podíamos. Não podíamos votar para presidente da República, mas
o que podíamos fazer poi meio do voto, a sociedade brasileira
fez; teve inteligência e sensibilidade suficiente e acabou com a
ditadura militar.

Hoje, não tenho dúvida de que vivemos urna nova ditadura,
mais sutil, que é a econômica. Ternos a obrigação de lutar contra
ela. Não tenho dúvida de que, 20 anos depois de derrubar uma
ditadura militar, o povo brasileiro tem consciência da necessidade
rIo atuar contra a ditadura econômica que sufoca a maioria das
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famílias, praticamente todo o País. Tenho a maior confiança nesse
processo.

Acredito que teremos condições efetivas de avançar. Nes-
te novo milênio, em que as pessoas querem ser mais felizes, a
felicidade plena passa, naturalmente, por esse processo em que
estamos trabalhando, de não aceitar as atuais regras e tentar bus-
car alternativas. O que não pode é o mercado, esse ser invisível,
ter tanto poder e tanta influência sobre os seres humanos como
acontece hoje.
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ALCA: INTEGRAÇÃO OU ANEXAÇÃO
UMA OUTRA AMÉRICA E POSSIVEL

COM SOBERANIA E INTEGRAÇÃO

Dalmo de Abreu Dalari
Jurista e professor da Faculdade de Direito da USP

Queío cumprimentar a todos os participantes por esta de-
monstração de interesse. A presença de vocês é muito animadora
no que diz respeito ao fato de sermos brasileiros. E costume dizer
que somos um povo indiferente, desinteressado, e isso, muitas
vezes, tem sido usado como pretexto para não dar informações ao
povo brasileiro. A presença de vocês desmente a existência desse
desinteresse,

Quero também agradecer aos organizadoies a oportunidade
que me dão de dizer algumas palavras a respeito de um terna da
máxima importáncia para o povo brasileiro. A Alca e o acordo que
esta sendo proposto e significa Arca de Livre Comercio das Ame-
ricas. Será que a Alca é boa pnia o Brasil? O Brasil deve aderir ou
não à Alca? Já estamos suficientemente informados para tomai
decisões? O povo brasileiro está suficientemente informado?

Os acordos celebrados pelo Brasil tèm sido tremendamente
danosos para o povo brasileiro. Tomamos conhecimento desses
acordos através das conseqüèncias. Lembraria uma delas, que é o
nível de desemprego que existe hoje no Brasil. Isso e resultado dos
acordos e, como conseqüência deles, o Brasil adotou essa política
anti-social. E muito importante saber que acordo e esse que está
sendo proposto.

Minha formação e jurídica, os eminentes colegas são de
outras áreas, como economia e história, e certamente farão co-
mentários muito importantes sob sua perspectiva. Sou professor
de Direito, advogado, militante antigo dos direitos humanos e vou
privilegiar esse tipo de enfoque

Começo lembrando que a Constituição brasileira e de linha
democrática e humanista. Logo em seu início, fixa princípios. Na
situação atual do direito, a Constituição atua efetivamente como a

rtjrada de mais força, a lei mais eficaz. E importante dizer isso,
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porque há muito tempo existe o discurso da Constituição como lei
fundamental, a lei mais importante do País. Entretanto, na prática,
é a lei mais desrespeitada do País. O primeiro a desrespeitá-la e
agredi-Ia ostensivamente é o presidente da República. A tendência
majoritária, no mundo, é de que ela seja efetivamente uma lei, de
que tudo que está na Constituição seja respeitado.

A nossa Constituição estabelece princípios. O art. 4 9 diz quais
são os princípios das relações internacionais do Brasil - aos quais
as autoridades, o governo, as empresas e as pessoas devem obe-
decer -, e o primeiro deles é o da independência nacional. Qual-
quer ato que reduza a independência nacional é inconstitucional,
porque ela é um princípio constitucional expresso e uma obrigação
jurídica, uma obrigação para todos.

Como complemento dessa afirmação solene, mas não me-
nos importante, encontramos, no art. 1 1 da Constituição, a indica-
ção dos fundamentos da República brasileira. E também uma afir-
mação de princípios, e o primeiro fundamento da República brasi-
leira é a soberania nacional, que é um conceito antigo, muito discutido.

Em síntese, soberania tem dois significados: um deles é
exatamente o significado da independência. Quem é soberano é
independente, quem não é independente não é soberano. Como
segundo significado, se o Brasil é soberano, nenhuma regra pode
ser superior a uma regra criada pelo Brasil, e as regras jurídicas, as
regras de comportamento e de relacionamento social criadas no
Brasil, pelos brasileiros, devem estar acima de regras que venham
de fora. Isso significa soberania.

Outro princípio importante que deve ser lembrado é o princi-
pio da dignidade da pessoa humana. Qualquer decisão que afete a
dignidade da pessoa humana não pode ser aceita no Brasil, é juridi-
camente inconstitucional. Como, por exemplo, uma decisão que
acarrete o desemprego, é evidente que agride a dignidade da pes-
soa humana.

Vivo na cidade de São Paulo. Se paro meu carro num cruza-
mento, é comum aproximar-se alguém, pode ser um homem ou
mulher, geralmente de meia-idade, que estende a mão educa-
damente - e pede desculpas por estar pedindo -, porque está
desempregado há dois anos e não tem como atender às necessi-
dades da sua família. Transformaram o trabalhador em mendigo.
Isso é ou não uma agressão à dignidade da pessoa humana ? Em
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grande parte isso é assim no Brasil, em conseqüència de acordos
internacionais.

Aí vem aquela cantilena: precisamos honrar os nossos com-
promissos. Honrar o compromisso de fazer uma coisa desonrosa?
Que contradição é essa? Devo honrar aquilo que é digno, o que é
desonroso tenho de anular, tenho de contrariar, não posso satisfa-
zer. No entanto, vem aquela cantilena de honrar a divida e não dar
calote. Tudo isso e manipulação, e uso malicioso de palavras, para
que o brasileiro fique com vergonha de não pagar o agiota interna-
cional. Por ter vergonha de não honrar a divida, de não atender ao
agiota, o brasileiro manda o brasileiro ficar desempregado e virar
mendigo.

Tudo isso é parte da nossa realidade e contra a Constituição.
Outro aspecto importante a ser lembrado está ligado direta-

mente ao nosso tema de hoje, que é a discussão sobre a Alca. No
art. 4 da Constituição, o parágrafo único diz que o Brasil buscará
integração econômica, politica, social e cultural dos povos da Amé-
rica Latina, visando à formação de uma comunidade latino-ameri-
cana de nações. E uma determinação constitucional, e o Brasil,
especialmente através do seu governo, já deveria estar trabalhan-
do para isso.

Outra iniciativa é a Associação Latino-Americana de
lnteqraçac) -- Aladi -, que está na qoladeiia e, de vez em quando, é
lembrada pela iniprensa, L Lima tentativa de fazer essa integração,
mas nunca teve o apoio dos governos nem dos empresários. Mui-
tos empiesár os ›ao contei, poiquo o Brasil não tem interesse em
abrir suas fronteiras paia que paises da América Latina venham
vender os seus produtos. Dizem ter medo da competição das in-
dústrias argentina, uruguaia e paraguaia. Não interessa estimular
isso.

Foi exatamente esse tipo de argumento que colocou na ge-
ladeira o Mercosul, porque o Brasil nunca se esforçou para que ele
fosse realidade, porque teme a concorrência das indústrias latino-
americanas. Ora, como já ressaltou o embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães, um dos eminentes membros da diplomacia brasileira,
chega a ser ridiculo dizer que têm medo da concorrência da indús-
tria latino-americana, se, ao mesmo tempo, abrem as portas para a
concorrência da industria americana. Esta, sim, é que deveria as-
sustar e amedrontar, porque tem possibilidades de competir com
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uma enorme vantagem: pelo seu desenvolvimento extraordinário,
pela possibilidade de grande produção e produção mais barata, por
causa da mão-de-obra de países subdesenvolvidos. Por tudo isso,
deveríamos ter muito mais medo de abrir as fronteiras aos Estados
Unidos e ao Canadá do que aos nossos vizinhos latino-americanos.
No entanto, por uma razão misteriosa, ou nem tão misteriosa as-
sim, bloqueamos a Aladi, bloquearnos o Mercosul, e muita gente
quer abrir as comportas para a Alca.

Neste ponto, quero fazer algumas observações sobre a Alca.
O que é a Alca? Ela é boa ou não para o Brasil? Vale lembrar que o
que se pretende com eia - e é isso que está em seu nome - é
estabelecer uma área de livre comércio das Américas. Não haveria
fronteiras: entraria e sairia quem quisesse.

Quero fazer uma primeira advertência, baseada em fatos.
Ultimamente vocês têm visto, lido e ouvido falar muito sobre a
globalização. Dizem que o mundo está globalizado e que agora não
há mais fronteiras, que o comércio é feito em plano mundial. A
primeira questão que quero levantar, invadindo um pouquinho, mas
com muita prudência, a área do meu eminente amigo historiador, é
que, no período dos descobrimentos, já no fim do século XV e es-
cancaradamente no século XVI, Portugal, Veneza e Holanda já fazi-
am intenso comércio com a China. E Veneza era uma república de
comerciantes. O dodge de Veneza era um comerciante que gover-
nava a cidade, eleito pelos outros. A Holanda veio ao Brasil na Com-
panhia das Indias Ocidentais, mas, no mesmo momento, estava
também no Oriente: na China e na Indonésia com a Companhia
das Indias Orientais. E o comércio acontecia em nível mundial. O
que eu quero dizer é que essa famosíssima globalização é uma
novidade de pelo menos 500 anos, portanto muito antiga. Dizer
que isso é novo no mundo é uma tremenda enganação. E uma
cortina de fumaça para esconder outros objetivos.

Além disso, é bom lembrar também que, ao mesmo tempo
em que se fala nessa abertura e se diz que não há mais fronteiras,
se um trabalhador brasileiro, por exemplo, tentar entrar nos Esta-
dos Unidos, encontrará as fronteiras fechadíssimas. Não é só ali,
mas em todos os países desenvolvidos a restrição à circulação de
trabalhadores é tremenda. Poderiam, então, perguntar: mas agora
o mundo não está globalizado? Não caíram as fronteiras? Mas elas
só caíram para o que interessa, e não para o que não intm';
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E ainda há Outros aspectos importantes. A Alca é urna inicia-
tiva dos Estados Unidos. Estou argumentando com fatos que mos-
trarei em seguida. O fato de ela ser uma iniciativa dos Estados Uni-
dos a torna multo suspeita. No minimo, exige muita prudência. Por
quê? Lembro rapidamente alguns pontos. Em primeiro lugar, os Es-
tados Unidos, ultimamente mais do que nunca, têm-se revelado
verdadeiros inimigos de acordos internacionais que lhes tragam qual-
quer restrição, qualquer limitação. Poderia lembrar muitas coisas,
mas vou lembrar três.

Vocês sabem que existe uni importante acordo celebrado em
Kioto, no Japão, a respeito da proteção do meio ambiente, para que
a poluição do ar no mundo não aumente. O pais que mais polui, de
longe, sao os Estados Unidos. E eles se recusaram a participar dos
acoidos de Kioto. Por que razão? Porque elos seriam obrigados a
reduzir a poluição atmosférica e não querem fazê-lo. Tudo aquilo que
implica alguma restrição aos interesses americanos é rejeitado por
eles. Por isso, não participam desse tratado. Se o mundo está sen-
do envenenado, o problema é do mundo. E eles pensam que não
têm nada com isso.

Outro fato ocorreu recentemente na Africa do Sul, em uma
reunião internacional promovida para cuidar da questão do racismo.
Os Estados Unidos recusaram-se a participar e não foram a Durban.

A razão disso é que eles são racistas Nos Estados Unidos, é
muito comum o racismo contra os negros. Há poucos dias, a TV
americana mostrou um grupo de policiais, na California, chutando e
espancando brutalmente um negro. Ele não estava cornetenrio cri-
me, neiri se sabia a sua identidade, mas, poi sei negro, suspeitava-
se que fosso criminoso. Isso é ou não racismo?

O preconceito contra os latino-americanos nos Estados Uni-
dos é muito grande, especialmente em Nova lorque, que é o cen-
tro comercial mais rico do mundo e bastante procurado por imi-
grantes. Depois do famoso dia 11/9/2001, quando houve aquele
atentado terrorista, o preconceito contra os descendentes de ára-
bes tornou-se brutal.

Todos são suspeitos, até prova em contrário. Todo Mohamed
é criminoso, a menos que prove que não. Todos são criminosos até
prova em contrário. Por onde andam os acoidos internacionais?
Por onde andam a Carta cia ONU o os pactos de direitos hunianos?
Paia os Estados Unidos. eles não existem.
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Quero lembrar a atitude americana de rejeitar todos os acor-
dos internacionais que sejam a favor da humanidade. A última re-
cusa americana foi em aderir ao Tratado de Roma, que cria o Tribu-
nal Penal Internacional. No primeiro momento, para fazer um papel
bonito, chegaram a assinar o acordo, mas ele só vale depois de
ratificado e confirmado. Para isso, seria necessário que o Congres-
so confirmasse a adesão. Ele não confirmou, e, pior que isso, há
pouco tempo o presidente Bush retirou a assinatura americana.
Por quê? Porque o acordo exige o respeito à pessoa humana, ao
direito humano, às leis da guerra. E ele sabe, assim como seus
compatriotas, que estão agindo criminosamente perante o mundo,
praticando crimes contra a humanidade. Por isso, rejeitaram o Tra-
tado de Roma.

Os americanos pediram à ONU, de maneira coercitiva, que
fosse estabelecida a imunidade para os soldados americanos no
exterior, alegando que eles apenas garantiam a paz. Se algum de-
les se exceder, cometer algum ato violento ou praticar um crime,
não deverá ser punido por isso.

Ora, é com esse país que vamos negociar. Esse país não
tem o mínimo respeito pelo direito internacional, porque somente
age em função dos seus direitos econômicos. Há uma mistura,
muito conhecida dos brasileiros, que, na verdade, é a base de toda
a ação norte-americana: petróleo e armamento. Os Estados Uni-
dos vivem e agem em função disso, que, no fim, acaba sendo só o
interesse econômico. Por isso, os Estados Unidos não fazem acor-
do e, quando fazem, não o respeitam.

Há um dado que tem muito a ver com a Alca: os Estados
Unidos praticam o protecionismo escandaloso em favor dos seus
produtos. Agora mesmo o Brasil está lutando na Organização Mun-
dial do Comércio para derrubar o protecionismo que impede o aço
brasileiro de entrar, em condições de competir, nos Estados Unidos.

Minas sabe muito bem o que isso significa. A produção bra-
sileira de aço sofre uma taxação especial, uma sobrecarga tributá-
ria para que chegue muito mais cara, a fim de não competir com a
indústria norte-americana. E um protecionismo muito escancara-
do. Todos esses dados são objetivos, e chamo a atenção para isto:
é com esse país que vamos negociar. Vamos ser parceiros de um
país muito mais rico, muito mais forte e poderoso, que pratica a lei
do mais forte. E a única lei que respeitam, sempre em função dos
seus próprios interesses.
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Caminhando um pouco mais, perguntaria se a Alca trará ga-
nhos para o Brasil, se traía perdas ou traía ganhos e perdas. Vamos
analisar rapidamente alguns aspectos. Fala-se na possibilidade cio
que haja ganhos, porque serão abertos mercados para os produtos
brasileiros. Alguns setores cia indústria brasileira têm enorme en-
tusiasmo com a perspectiva de que sejam abertos os mercados
americanos ao Brasil. Isso, antes de tudo, ê uma grande ilusão,
porque são pouquíssimos os produtos brasileiros com possibilida-
de efetiva de competição no mercado norte-americano. Além dis-
so, os norte-americanos tem uma série de mecanismos que pode-
rao ser utilizados para bloquear a entrada rios nossos produtos,
apesar dos acordos, fazendo valer a sua soberania e prevalecerem
as suas regras internas, os seus interesses internos.

Lembro dois aspectos ïmportantes. Existe jã um acordo, que
é normalmente citado como Nafta. Natta é uma sigla que significa
Tratado Norte-Americano de Comércio, unindo Estados Unidos,
Canadá e México. Um ponto que tem sido ressaltado pelos analis-
tas desse sistema é que os três paises do Nafta reunidos repre-
sentam BB% do PIB de todas as Américas. Isso e absoluta priorida-
de para os Estados Unidos e demais países do Nafta. A Alca vina
como lima espécie cio apêndice.

Os norte-americanos consideram a Alca um Nafta ampliado,
mas, na verdade, seria um "sub-Nafta" O Nafta atende aos inte-
resses fundamentais dos Estados Unidos, que, certamente, nada
farão que reduza ou anule seu alcance Alem disso, foi recente-
mente aprovado no Congresso americano outro documento impor-
tante, o chamado Trade Promotion Authority ou fast track. O TPA é
uma autorização que o Congresso deu ao presidente da Republica
pala fazer negociações internacionais no plano comercial. Diz-se
que haverá maior liberdade: se o presidente já não depende do
Congresso, poderá negociar o que quiser. Bom para a Alca, porque
não haverá as barreiras que o Congresso americano costuma im-
por. Que ilusão' Quem, como eu, acompanhou a discussão do
Congresso americano e quem leu as docisoes finais sabe que o
Congresso deu ao presidente a oportunidade de negociar rapida-
mente, mas estabeleceu salvaguardas. Prestem atenção à palrvm
nha "salvaguardas". Significa "exceções"

O Congresso definiu uma série de produtos de especial inte-
resse para o mercado interno, para-a agricultura e para a industria
ncre-arnericana , que não podem ser objeto daquela negociação

60



Mais de 500 produtos formam a lista em relação à qual é impossível
a livre e rápida negociação sem o controle do Congresso. Recebem
proteção.

Salvaguardas e protecionismo são dois instrumentos de ga-
rantia da preferência para os produtos norte-americanos. Protecio-
nismo significa, por exemplo, criar barreiras alfandegárias, ou seja,
taxas elevadíssimas para os produtos brasileiros. O aço, os calça-
dos e outros produtos de boa qualidade que o Brasil tem para a
competição internacional são exemplos de itens barrados pelas
salvaguardas alfandegárias.

Tenho em mãos uma publicação de "O Estado de S. Paulo",
jornal conservador, ligado às áreas industriais. Chamo a atenção
para isso porque, quando ouvimos uma restrição desse tipo, logo
dizemos: "olha lá, é conversa de petista', mas, no dia em que "O
Estado de S. Paulo" for petista, saberemos que o mundo mudou.

A publicação de 14 de agosto reproduz trechos do relatório
recentíssimo feito pela Aladi. "A criação da Alca, planejada para
ocorrer até 2005, com a participação de 34 países, representa mais
ameaças que oportunidades para o Brasil". E chamo a atenção para
um detalhe: na Aladi, há grande participação de empresários. Não
se trata, portanto, de visão de partido da Oposição ou de um
antiamericano por princípio. São pessoas que têm interesse na
autenticidade e na liberdade, com respeito recíproco.

Continuando a citação: "O motivo é claro. A concorrência
dos produtos dos Estados Unidos e do Canadá, que entrariam nos
mercados dos países latino-americanos em condições de igualda-
de. A principal ameaça ao Brasil está no setor de manufaturados.
Máquinas e equipamentos, veículos, papel e celulose, produtos
químicos poderiam perder mercado para as exportações do Cana-
dá e Estados Unidos".

Essa área, portanto, oferece pouquíssima possibilidade de
ganho ao Brasil e enorme possibilidade de perda. Assim como se
abririam, com restrições, as fronteiras americanas para os produ-
tos brasileiros, as fronteiras brasileiras estariam escancaradas para
os produtos americanos, com maiores condições de competição.

Adiante, prossegue a Aladi: "Setenta e nove produtos brasi-
leiros poderiam se beneficiar do Acordo Hemisférico, entre eles
alimentos, café, frutas, açúcar, aço e calçados. A questão, porém,
é saber se, além da redução tarifária, os norte-americanos irão reti-
rar entraves, como barreiras fitossanitárias e salvaguardas'.
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E o que são as barreiras fitossanitarias, que os Estados Uni-
dos ja utilizaram muitas vezes, assim corno a França utilizou, no
início deste ano, para bloquear a entrada de produtos agrícolas do
Caribe? Criar barreiras fitossanitãiias significa alegar um risco para
a saúde e, com isso, impedir a entrada do produto agrícola estran-
geiro.

Vou exemplificar com algo bem concreto: como todos sa-
bem, a produção brasileira de suco de laranja é muito grande - o
Brasil é um importante exportador desse produto -. mas a produ-
ção de laranja do Estado da Florida também e muito importante
para a economia norte-americana. Pois bem, no momento em que
a entrada da laranja brasileira estiver ameaçando os lucros dos pro-
dutores da Florida, os Estados Unidos vão dizer, pura e simples-
mente, que a laranja brasileira é suspeita de ter alguma praga e
que, portanto, será melhor impedir que entre no Pais. Quer dizer, a
laranja será classificada na mesma categoria dos Mohameds - ali,
se alguém se chama Mohamed, deve ser terrorista; se a laranja e
brasileira, deve estar contaminada. Isso é barreira fitossanitária.

E claro que não vão dizer que não querem que a laranja bra-
sileira entre no País; ao contrário, dirao que gostariam muito, que
não têm nenhuma restrição, mas que é urna pena que a laranja
brasileira esteja sob suspeita e que, para garantir os laranjais ame-
ricanos e a saúde do povo an er cano, será melhor que, por en-
quanto, fique pioibida a entrada desse produto brasileiro. Isso não
é fantasia, e já foi feito muitas e muitas vezes.

Os precedentes nos autorizam a concluir que certamente
sera feito novamente, no momento em que houver uma ameaça
aos interesses económicos norte-americanos. E, portanto, extre-
mamente importante que ieneros nesse aspecto, que, repito,
foi lembrado pela Aladi, urna organização internacional que trabalha
pela integração americana.

Também lembraria, mais uma vez, da questão do aço, bas-
tante atual. Tenho em mãos publicações em que se fala no assun-
to. Nesta, por exemplo, do dia 14/8, diz-se que o Brasil continua, na
Organização Mundial do Comercio - OMC -, contra as barreiras
americanas ao aço, e os americanos insistem nas barreiras alfan-
deganas. nas salvaguardas. contrariando acordos internacionais e
acordos da própria OMC, de que participam o Brasil e os Estados
Iifl1rl()Ç
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Quero fazer outra referência, para que tenhamos ainda mais
dados concretos, e o faço com base em observações de um emi-
nente professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas,
além de árbitro da OMC, o professor Durval Noronha Goyos. Diz
ele: 'A partir de observações sobre o Nafta, o acordo de livre co-
mércio que vigora entre Estados Unidos, Canadá e México, é pos-
sível fazer previsões pouco animadoras para a advocacia e outros
serviços".

O professor Noronha está fazendo uma comparação de gran-
de interesse para nós, porque volta e meia há quem diga que o
Nafta foi bom para o México e que nós, brasileiros, seríamos "trou-
xas" de não entrar em acordo semelhante. Há muitos pontos para
serem observados, como a dependência do México em relação à
economia norte-americana, que é brutal, mas o professor, falando
nos serviços, observa: "Enquanto hoje os prestadores norte-ame-
ricanos podem entrar livremente no México, os mexicanos são
barrados por cotas fixadas pelos serviços de imigração". Especial-
mente depois dos acontecimentos terroristas, o aumento das bar-
reiras à entrada de imigrantes nos Estados Unidos foi brLital. Além
das famosas cotas, agora há uma extensão a regiões, religiões e
etnias sob suspeita. Então, como anda a disposição para a
integração, para o livre comércio? Não anda, na verdade; não há
essa disposição.

A última observação que quero fazer, ligada diretameite à
minha área, mas que interessa a todos nós, é uma advertência
feita por um eminente magistrado brasileiro, dr. Urbano Ruiz, presi-
dente da Associação dos Juízes para a Democracia. Ele chama a
nossa atenção para o fato de que, entre outras cláusulas da Alca,
está prevista, em primeiro lugar, uma participação menor, secundá-
ria, da justiça de cada país. Então, o Judiciário brasileiro teria menor
possibilidade de estar presente e de proteger os direitos dos brasi-
leiros, porque, aceito o acordo, a justiça perde várias competên-
cias. Além disso, o dr. Ruiz chama a atenção para o fato de que os
acordos da Alca prevêem que, em caso de conflitos ou desacordos
sobre a aplicação de cláusulas, a decisão deverá ser entregue fun-
damentalmente a comitês de arbitragem.

Estamos vendo isso no Brasil. Por coincidência, sou árbitro,
pertenço à Câmara de Arbitragem Argentino-Brasileira. Estou acom-
panhando essa questão, e é importante saber - não sei se em Belo
Horizonte isso está acontecendo - que existem em São Pnulo ürn-
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presas privadas que visam ao lucro e que adotaram o nome de
tribunal.

Existe uma empresa que se chama Tribunal de Arbitragem,
que atua na ãiea tiabalhista e que está agindo violentamente na
retirada de direitos dos trabalhadoies. Fazem a arbitragem e, atra-
vés dela, alegam que é melhor fazer o acordo, pois assim a pessoa
recebe depressa; senão, serão anos de espera. Trabalhadores es-
tão abrindo mão até de salários, além de outros direitos fundamen-
tais, que, pela Constituição, são ii renunciáveis. Isto é o que se quer
impor: a arhilidçjem. Então, especialmente na área trabalhista, as
perdas brasileirds seriam mais do que evidentes

Por todas essas razões - e muita coisa mais poderia ser
dita -, acho que a questão da Alca é extremamente grave e séria.
Podemos, sim, aceitar a discussão do assunto e vamos debater.
Mais uma vez, quero dizer que um acontecimento como este é de
enorme impol táncia, porque os brasileiros ficam mais informados,
mais motivados para que a decisão seja efetivamente aquela de
interesse do povo brasileiro.

Concluindo, quero ressaltar dois pontos. O primeiro e a ob-
servação - que também vem da Aladi - de que ganhar ou perder
com a Alca depende de negociações em áreas hoje pouco discuti-
das e por isso mesmo POUCO claras, ou seja, as de investimentos,
compras governamentais, serviços e propriedade intelectual. Ali
nal, o que é que se está propondo, o que se vai decidir? O Brasil vai
ganhar ou perder?

A ultima observação, que faço com muita franqueza, refe-
re-se às declarações de um personagem norte-americano muito
importante, John Williams, que e muitas vezes lembrado como o
pai do Consenso de Washington, que foi um acoido tremenda
monte danoso a toda a América Latina. Ele disso há pouco, em 12
de agosto, que tudo irá bem para o Brasil se os candidatos à
Presidéncia efetivamente garantirem o respeito ás atuais metas
fiscais.

Se fizerem isso, desaparoccrao os temores de que não irão
honrar os paqaiïiontos da divida. Traduzindo, estão querendo - e foi
isso que o presidente Fernando Henrique quis fazer que os candi-
datos à Presidência aceitem desde já esses acordos, essas imposi-
ções que são muito prejudiciais ao Brasil. Se for para os candidatos
chegarem à Presidência de mãos atadas, obrigados a respeitar tudo
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isso, qualquer um serve. É melhor, em vez de gastar dinheiro com
eleições, com campanha eleitoral, contratarmos um gerente, por-
que é SÓ para aplicar aquilo que já foi decidido. Então, para que a
campanha eleitoral, as discussões?

Concluindo, segundo meu entendimento, a Alca é urna tre-
menda ameaça à soberania brasileira e à dignidade do povo brasi-
leiro. Por essa razão, é possível aceitar a discussão, mas exigindo
muitas explicações, informações e, sobretudo, exigindo que ne-
nhuma decisão seja tomada antes que seja ouvido o povo brasilei-
ro. O povo brasileiro deve ser o senhor do seu próprio destino.
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Reinaldo Gonçalves
Professor de Economia da Universidade

Federal do Rio de Janeiro

A mini ,i 'r.tCívÇflCã0 S€:rd dv;(iida em ti c	)it. Na prci
ra, tentarei justificar por que devemos rejeitar a Alca. Não ha meio-
termo, é solução de canto: 011 'sim" ou "não. No plebiscito da
Semana da í3ãtna, na realidade, temos de dar três "nãos" rotundos,
redondos, ás perguntas apresentadas. Não 'as negociações, OflC) ao
tratado e não a Alcântara.

Demonstrarei primeiramente as razões, do ponto de vista
económico, pelas quais temos de dizer não ao projeto da Alca. A
segunda parte da minha intervenção será para discutir a rejeição da
Alça, do ponto de vista social. Qual o efeito que o projeto Alca teria,
caso implementado, sobre o cotidiano do cidadão? Razões econô
micas fundamentalmente se pendem a um Brasil com os chama-
rios "efeitos macroeconômicos", mas quero, em seguida, fazer
urna discussão das razões de natureza social Cada um de nós, no
nosso cotidiano, será afetado pela Alca. Ela não é uma abstração,
um macroprojoto de Brasil cujos efeitos ocorrerão em 2010 ou em
2020. Não. Eles terão impacto imediato no cotidiano. Quem se
forma neste ano, ou em 2003, 2004 vai para o mercado de trabalho
ou vai caminhar na rua. Isso vai ser determinado pelo projeto da
Alca, que temos de rejeitar sem deixar margem à ambigüidade

Finalmente, há a questao da dinâmica política e económica.
Quem são os ganhadores? No fundo, quem são os nossos adver-
sarios? Ha pessoas que defendem a Alca. Temos de entender por
que há individuos, classes e grupos na sociedade que defendem a
Alca. Partindo cio principio de que os americanos estão defenden-
do os interesses deles, os nossos inimigos estão aqui dentro. E
temos de reconhecê-los como inimigos e, apesar do principio cris-
tão de amor ao proximo, combatê-los implacavelmente

Por que a Alca tem de ser rejeitada do ponto de vista da
lógica e da economia? Por uma questão bem simples. Vocés sa-
bem que o Fernando Henrique e o pior presidente do Brasil cios
ultimos 100 anos. Isso não e uma opinião. A evidencia empírica e
histórica do Brasil mostra que, se considerarmos indicadores eco-
nõrnicos como inflação, crescimento, divida externa e interna,
vuNcrabilidade externa, vamos observar que o Brasil está andando
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para trás. Foram oito anos de desempenho medíocre. Não há regis-
tro, na história do Brasil, de Campos Sales, em 1898, até hoje, de
resultados econômicos tão medíocres quanto os do governo Fernando
Henrique, do ponto de vista de gestão macroeconômica, sem consi-
derar que os direitos sociais estão regredindo e os direitos civis,
retardados. Resultado: esse presidente medíocre colocou o País na
trajetória de instabilidade e crise que estamos vivendo. O que signi-
fica essa trajetória? Esse governo fez urna abertura, uma
liberalização, urna desregularnentação da economia brasileira que é
absolutamente incompatível com a nossa realidade. Fernando
Henrique acha que o Brasil é a Suíça ou os Estados Unidos.

Isso gerou um problema de vulnerabilidade externa. Temos
uma baixíssima capacidade de resistência a pressões, a fatores de
desestabilização e choques externos. O Brasil é um país frágil, dé-
bil, acocorado frente ao cenário internacional. Qualquer problema
externo num país da América Latina ou da Ásia afeta o Brasil. Isso
não causa impacto na Espanha, em Portugal, mas impacta no Bra-
sil. E o resultado de um projeto predatório, medíocre, que foi
implementado por Fernando Henrique Cardoso, pelas forças que o
apoiaram e o apóiam.

O resultado da vulnerabilidade externa são as crises cambi-
ais decorrentes. O dólar subiu ontem. Qual a tendência? O dólar
explodir. Numa semana sobe, noutra desce, com uma tendência
de crise cambial decorrente. Aí, vem a "lorotagem" do superávit
primário para desaquecer a economia e colocá-la em recessão para
economizar dólar. A balança comercial, neste ano, dará superávit.
Qual o resultado? As exportações não cresceram, mas as importa-
ções caíram 12%, porque o Brasil está andando para trás. A renda
disponível no Brasil caiu de 1998 para cá, e o desemprego aumen-
tou, com todas as suas conseqüências.

As crises cambiais decorrentes geram problemas: desem-
prego, recessão, falta de investimento, degradação da saúde e da
educação. O resultado dos programas económicos são as graves
conseqüências sociais, o esgarçamento do serviço social. O Brasil
está fragmentado, tensionado, esgarçado no seu plano social, com
a miséria, a violência, a perda de esperança e de perspectiva.
Estamos num momento ímpar dos últimos 100 anos.

No Brasil, havia uma tradição: toda vez que o pai olhava para
o filho, ele tinha a certeza de que o seu filho estaria melhor que ele.
Hoje, quando olhamos nos olhos dos nossos filhos, ternos '(,do
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de que o futuro deles seja pior do que o presente. Isto é, a próxima
geração estará em situação pior do que a atual Isso é um legado
da elite predatória, criminosa, irresponsável e incompetente que
temos, que ë representada por Fernando Henrique Cardoso. Isso
não é uma observação normativa, é evidência, é a história de hoje,
lamentavelmente. Problema social gera tensiorrarnento na política
Por que hoje há essas traições permanentes ? Por que, em passa-
do recente, dois presidentes do Senado foram expelidos? Eles eram
merubios da classe mais reacionária e conservadora do Pais. Te-
mos unia lraiçào atrás da outra. O próprio governo faz isso. Esse
tensionamento na política significa o quó 7 Risco crescente de crise.

No Brasil, o risco de crise institucional cresce exponen-
cialmente. Em outras palavras, com relação à trajetória, há urna
abertura, urna desregulamentação, urna liberalização irresponsável
e incompativel com a realidade brasileira. A vulnerabilidade externa
é o passo seguinte. Em seguida, problemas econômicos
gravissirnos, resultado do esgarçamento do serviço social,
tensionamento na política e risco crescente de crises institucionais.
Essa trajetória é a africanização do Brasil e da América Latina. De-
talhe tecnico: Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador, Colõmbia,
Venezuela, Peru estão nessa trajetória. E alguns deles, se não a
totalidade dos países que mencionei, chegaram a uma crise
instil i icional.

Segundo, não somos mais inteligentes, espertos ou bonitos
que os Argentinos; eles têm nível de renda, educação e quatro
Prêmios Nobel, e estão numa profunda crise institucional. A última
bomba de efeito retardado desse presidente é o potencial extraor-
dinario de crise institucional. Tem de haver urna ruptura para esse
modelo. E a Alca? Simplesmente significa maior abertura,
liberalização e desregulamentacão, significa acelerar, aprofundar e
ampliar a raiz fundamental do nosso processo de africanizacão.
Mesmo que os americanos decidam dar uma colher de chá para
esses cucarachos que somos nós, na visão deles, abrindo o merca-
do para nós, para o aço, para a soja, mesmo que façam isso, a Alca
transcende a questão de acesso ao mercado.

Na lógica do americano, a questão rio venda de mercadorias
é a coisa menos importante; o fundamental para eles e a questão
da proteção de seus investimentos e a venda de serviços. E isso
que querem. Significa mais liberalização e menos regulamentação

Li	iL capitais e para suas empresas, maior abertura para a
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entrada e saída de seus capitais e maior garantia para suas propri-
edades intelectuais. E isso que querem. Por isso, temos de rejei-
tar a Alca.

Mesmo que dêem melhores condições de acesso aos nos-
sos produtos lá fora, não vale a pena. A questão de acesso a mer-
cado de produtos, de bens físicos tangíveis e armazenáveis é a
coisa menos importante. A menos que reduzam as barreiras
tarifárias e não tarifárias a zero, a Alca não vale a pena para o Brasil,
porque transcende a lógica do comércio internacional de bens. Ela
tem uma lógica de investimento, financeira, de serviços, de propri-
edade intelectual e de proteção ao emprego que é contrária aos
interesses brasileiros em curto, médio e longo prazos. Por isso,
temos de rejeitar a Alca.

A Alca produz ainda impactos sociais altamente negativos.
Vamos ilustrar, falando sobre o desemprego. O aprofundamento
da abertura econômica significará o que aconteceu no Canadá, quan-
do fizeram o Nafta com os americanos. Estamos falando sobre o
Canadá, não é Argentina, Colômbia ou Brasil. Os americanos fize-
ram o Nafta para a reestruturação produtiva, porque estavam per-
dendo competitividade nos anos 80. Na ocasião, fizeram essa
reestruturação no quintal preferencial deles: o Canadá. Um ano
depois do Nafta, 25% dos empregos na indústria canadense desa-
pareceram. Estamos falando em indústria canadense, e não na in-
dústria decadente de São Paulo. Lá, como têm um país rico, há
rede de proteção, o que não existe no Brasil. Então, o desemprego
será a primeira coisa que entrará nos dois dígitos.

Outra questão é a desnacionalização da economia brasileira,
com todas as implicações econômicas que isso traz, em termos de
vulnerabilidade, reestruturação de emprego, perda de soberania,
etc.; precariedade das relações de trabalho, que aconteceu no Mé-
xico, com o Nafta; enfraquecimento das organizações sindicais,
pois com o desemprego e a flexibilização, as organizações sindi-
cais perdem força; destruição da agricultura familiar, com o avanço
dos agrobusiness, exportadores de cornmodities.

A idade Alca significará um retorno do Brasil a uma econo-
mia primária exportadora, o que já está acontecendo. O Brasil volta
ao século XIX, ao século XVIII, ao século XVII. Queremos a abertu-
ra no mercado norte-americano para exportar o quê? Açúcar, miné-
rio de ferro, aço plano, recurso natural por excelência. No Brasil, a
Alca significa um processo de "reprimarização" do comércio (-,to-
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nor brasileiro, que, por sinal, já está acontecendo. Isso tem de ser
rejeitado.

Perda de renda, pobreza, é outro aspecto importante. O Bra-
sil se transformará em uma plataforma de exportação, sem valor
agregado, e verá o aumento da pobreza, da perda do renda e da
intornalização da produção

Expulsão de populações rurais, trabalhadores e população
ndigena: com a expansão do agrobusinesse da mineração, no caso
do projeto da Alca, o Brasil, no fundo, virara uma economia cada
vez mais complementar á economia americana. Não será substitu-
ta, volta o Brasil das plantations, dos encraves e da disputa de terra
para produzir commodities para exportar para os Estados Unidos.
[ a garantia de que o Brasil será um quintal fornecedor de mate-
i ias primas.

Degradação do meio ambiente: o agronegócio, o
agiobusiness, de que este governo tanto se orgulha, desenvolve
efeitos sobre o ambiente. As empresas de transgénicos norte-ame-
ricanas "nadarão de braçadas" na economia brasileira.

Desigualdade regional de renda e riqueza, em razão da redu-
ção do nível de emprego e da queda de renda: a violência e o tráfico
de drogas aumentarão, porque a mercantilização, o desemprego, a
queda de investimento, a redução do aparelho repressivo do Esta-
do e o enfraquecimento das contas públicas significam que o apa-
relho repressivo retrocede, assim corno o nível de emprego, e.
portanto, aumenta o nível de violência, do tráfico de drogas, do
tráfico de armas. E o processo de africarrização do Brasil.

Vamos falar sobre a emigração. Ha dez anos, havia um mi-
hão de brasileiros fora do nosso pais. Hoje, são dois milhões, O
Brasil está expulsando seus cidadãos, que tÓrn de sair para manter
o nível de dignidade. O resultado é a fragilização dos laços familia-
res e comunitãrios. Com a emigração, a expiilsau das pessoas das
áreas rurais, a migração interna acelerada, tornos uma fragilização
das comunidades e das famílias, além da insegurança, incerteza e
desesperança diante da instabilidade econômica. Finalmente, a
emigração aumenta o risco de ruptura institucional em razão dos
problemas sociais, económicos e do tensronamento dos proces-
sos, das estruturas e das relações públicas.

Sob o ponto de vista social, a Alca tem de ser rejeitada in
totii,n. Não há mero-termo. [ zero ou um. E problema binário: se a

70



aceitarmos, nós nos africanizaremos e terminaremos em uma bru-
tal crise institucional em curto prazo. Podemos rejeitá-la, romper o
modelo e procurar novo caminho.

Se a Alca é tão ruim, por que existem defensores? Vamos
começar pelo empresário, este animal em extinção no Brasil. Os
empresários são os menos tontos. A pesquisa com eles é curiosa:
ao perguntarmos se estão preparados para a Alca, 80% responde-
ram que sim; mas, se perguntarmos se os outros empresários es-
tão preparados, 80% responderam que não. Obviamente, existe
um problema de falácia de composição, pois estão mentindo ao
dizer que estão preparados para a Alca.

Quem ganhará com a Alca? O setor exportador, porque irá
defender a redução das barreiras. Por isso, esse setor está defen-
dendo a Alca. A burguesia industrial decadente também ganhará.
Com a Alca, os investimentos norte-americanos no Brasil ficarão
mais protegidos. Conseqüentemente, as empresas brasileiras te-
rão um valor mais elevado. Aí, venderão suas empresas para os
americanos e deixarão por lá o dinheiro. A Alca significa maior valo-
rização do capital dessa burguesia industrial decadente, que está
vendendo suas empresas, mandando seu capital e seus filhos para
fora do País. Façam uma pesquisa na Av. Paulista. Cem por cento
dos empresários são a favor da Alca, porque venderão suas empre-
sas, que seriam mais valorizadas.

Também ganharão os barões da privatização: esses
"empresariozinhos", por meio do tráfico de influência e acesso ao
dinheiro fácil, conseguiram comprar empresas estatais, multiplican-
do, assim, o seu capital. Com melhor proteção do investimento,
captarão recursos, comprarão empresas, irão revendê-las com lu-
cro e depois mandarão o dinheiro para fora. Dessa forma agirão
esses baronetes da privatização.

O latifúndio improdutivo também ganhará, porque as terras
brasileiras, com a Alca, funcionarão como reserva de valor. O maior
latifundiário da Argentina é o Soros, que tem milhões de hectares.
Sabem por quê? Reserva de valor. Com recursos de 200, 300 ou
400 milhões, podem ser comprados milhares de hectares no Bra-
sil, que depois serão deixados como reserva de valor. Esse latifun-
diário improdutivo e essa oligarquia predatória brasileira - assenta-
da em milhões de hectares - venderão suas terras para o capital
internacional. Isso será um grande problema na época de se fazer
reforma agrária.
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As multinacionais americanas e européias tanibem ganha
rão. A Volkswagen será beneficiada com a diminuição da restrrç;io
do acesso ao mercado americano. A Fiat tambem ganhara. Os
Bancos, não só os americanos, tambem ganharão muito por causa
das melhores condições de entrada e sairia de capital. Os grandes
meios de comunicação também irão ganhar, porque estão quebra-
dos. Agora, a legislação brasileira foi alterada, permitindo a compra
pelo capital estrangeiro. Por que justamente agora? Porque estão
doidos para vender e venderão 30% do capital, mandando o dinhei-
ro para fora. Por isso, os grandes meios de comunicação são favo-
ráveis a Alca: venderão 30s, de suas ações, de suas cotas, para o
capital norte-americano.

Finalmente, o governo brasileiro é a favor da Alca, porque o
Brasil está quebrado, esta muito pior dc) que imagirain os Bancos
internacionais, que conhecem pouco da nossa realidade. Sabemos
que o Brasil está pior do que imaginam O resultado é o governo
desesperado, procurando dolares. Ontem e hoje, vendeu dólares.
O governo Fernando Henrique precisa (:10 dólares. Se em novem-
bro a reserva internacional do Brasil chegar a zero, haverá crise de
governa bilidade. Se o dólar acabar, não teremos trigo. Também não
teremos petróleo e não poderemos sair de casa. A radiopatrulha
não sairá da delegacia. Isso provoca crise institucional.

Por isso eles fizeram esse "acordirrho" com o Fundo Mone-
tário. Em sintese, o governo Fernando Henrique é o principal de-
fensor. do dólar. Argumento eles querem mais que os proprios ame-
ricanos. Portanto, os americinos são adversários. Nosso inimigos;
são: o governo brasileiro de Fernando Henrique Cardoso; os meios
de comunicação: os Bancos; o agrobusiness; o latifundio; a bur-
guesia industrial decadente Esses são os donos do poder que te-
mos de combatei, os nossos inimigos numero 1. Não e pouca coi-
sa. Esse é o bloco histórico que temos de derrotar. Esses são os
nossos inimigos. Os americanos estão defendendo seus interes-
ses. Os donos do poder estão defendendo seus interesses particu-
lares, privados, contra o interesse do POVO brasileiro. Pior do que
agir contra meu interesse, estão vendendo o futuro do Brasil, estão
vendendo o futui o de meus filhos, por ISSO não podemos perdoá-
los. Podemos ar ria-los, mas temos de reconhecé-los como inimi-
gos. derrotá-:os e persegui-los implacavelmente. Não ha perdão
quando nosso futuro fica comprometido, quando o risco é grande.
Perdemos dignidade, felicidade e liberdade com a crise institucional.
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Em outras palavras, o que essa elite predatória está fazendo é colo-
car-nos em risco de perder o sentido da vida. Isso nós não pode-
mos, em hipótese alguma, perdoar nem permitir que ocorra. Por
isso temos de dizer um não rotundo às negociações de Alcântara,
um não rotundo ao tratado da Alca.
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Valério Arcary
Historiador

Acho que não ha controvérsia sobre estar o Brasil diante de
unia encruzilhada histórica. E rim dos aspectos dessa encruzilhada
é a questão da Alca. Nós nos habituamos á ideia de que o Brasil
esta em crise. Essa idéia ficou vulgarizada, porem há crises e "cri-
ses'. A situação que coube à nossa geração é uma situação ex-
cepcional. E uma encruzilhada histórica com toda a sua gravidade.
Ha uma bifurcação de caminho que se coloca diante da nossa geração.

De um lado, o Brasil pode regredir à condição de colónia,
sofrendo todas as conseqüências económicas, sociais, politicas e
n'ulitaies

'
de outro lado, o Brasil e a América Latina podem ser os

pi otagonistas de uni processo histórico inédito em nosso
suhcontinente. Pode ser que na América Latina esteja começando
uma segunda vaga da luta pela descolonização, de uma luta revo-
lucionária. Talvez esse processo já tenha começado. Como sempre,
na história, os acontecimentos são apreendidos com um certo atraso.

A crise de institucronalidade já foi aberta, As Instituições, a
forma dos regimes politicos e a forma de se organizarem as rela-
ções de poder na sociedade latino-americana estão profundamen-
te abaladas. Estamos assistindo a acontecimentos únicos ria histó-
ria. O acontecimento mais uiiportante na América Latina, para Lis-
tiai OS desafios que estão sendo impostos ao Brasil, foi o segUinte:
no primeiro semestre, o alto comando das Forças Armadas da
Venezuela aplicou uni golpe para destituir o governo eleito de
Chavez. Isso faz parte da rotina latino-americana. Sabemos que,
quando certos interesses são contrariados, mesmo que
limitadamente, um dos recursos seria apelar para as Forças Arma-
das, como uma guarda pretoriana da ordem, que impõe a disciplina
no pais. A embaixada americana foi o centro da conspiração.

O que é extraordinái lo e inédito, que a geração do professor
Dalari não viu, foi o seguinte: o povo pobre das favelas do Caracas
- mais de dois milhões e meio de pessoas - começou a descer às
10 horas da manhã. O golpe tinha acontecido durante a madrugada
da sexta-feira para o sábado. No inicio, não eram mais do que 400
a porta do palácio, mas, às 18 horas, havia mais de dois milhões de
pessoas. E as Forças Armadas não tinham mais o controle de 80%

1.	ide.
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A imprensa tenta reduzir esse episódio, dizendo que os mili-
tares leais a Chávez derrotaram a área golpista. Isso não tem ne-
nhuma relação com a realidade. Trata-se de uma ficção do jornalis-
mo internacional. Na Venezuela, existia urna pequena fração de
oficiais golpistas, uma minúscula fração de oficiais leais a Chávez e
uma gigantesca maioria das Forças Armadas completamente em
cima do muro, sem saber o que fazer. Porém, depois das 3 horas
da tarde, essa maioria dos oficiais das Forças Armadas deu-se con-
ta de que havia começado uma insurreição operário-popular.

O problema agora não seria mais a preservação da ditadura
ou a restauração do governo eleito. O problema seria como con-
vencer dois milhões e meio de pessoas furiosas a voltarem aos
morros. Esse era o desejo da classe dominante da Venezuela. Que-
riam que fossem da casa para o trabalho e vice-versa. Mas, naque-
le sábado, aquela multidão, mudando o caminho, disse: "Com li-
cença, não vamos trabalhar. Não aceitamos o golpe militar".

A maioria dos oficiais foi buscar o Chávez, que já tinha entre-
gado o Estado. Estavam discutindo onde exilá-lo, se seria no Méxi-
co, em Cuba, ou na Espanha. Discutiam uma alternativa. Nessas
circunstâncias, a maioria dos oficiais neutros das Forças Armadas
procurou o Chávez e disse-lhe: "Como você sabe, não morremos
de amor pelo seu governo. Temos muitas tensões, mas a única
pessoa que, neste momento, pode convencer essa multidão a sair
das ruas é você. Então, devolvemos-lhe o poder".

A Embaixada Americana viveu o vexame do século. Esse foi
o maior vexame diplomático de que me recordo nesses últimos 30
anos. Mesmo a fuga final do Vietnã não foi tão patética. A Embaixa-
da Americana teve de explicar o porquê da articulação do golpe e
do reconhecimento, em 24 horas, do governo golpista. O Fundo
Monetário, até agora, não liberou nem um centavo da renovação
do empréstimo para a Argentina em sua situação de colapso. Ale-
gremente anunciou que, diante da nova realidade muito favorável
da Venezuela, estava plenamente disposto a apresentar um plano
de emergência e novos empréstimos para este pais. Os golpistas
tinham 2 horas de posse e já contavam com a garantia do Fundo
Monetário de que teriam o seu apoio sólido.

Faço essa referência porque estamos diante de aconteci-
mentos novos. A história estuda o passado e pode iluminar o futu-
ro. Quando estamos diante de encruzilhadas graves, como essa
em que vivem a América Latina e o Brasil, é bom procurar referên-
cias históricas.
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O que vemos atualmente não é novidade. Já existiram duas
vagas de colonização no mundo, anteriores a essa que se iniciou na
decada de 90. A primeira foi a da expansão marítima, á qual o pro-
fessor Dalan se referiu. A Europa assumiu o domínio marítimo e
obteve uma liderança sobre o comércio mundial, pela primeira vez
na história. Esse foi um dos desenlaces históricos possíveis. Lem-
brem-se de que, durante milênios, a Europa esteve acossada pela
Africa e pela Ásia, e não o contrário, devido à maior densidade
demográfica desses dois continentes. Houve o horror europeu di-
ante das vagas das invasões asiáticas, dos hunos, dos mongóis e
do Islã.

Porém, no século XVI, pela primeira vez, surpreendentemen-
te, a Europa inverte a correlação de forças históricas que havia
mantido com a África e a Ásia e conquista o domirno dos mares.
Mas, nesse momento, essa vaga de colonização, em cite se esta-
beleceram feitorias, foi comercial, Ainda assim, as relações comer-
ciais eram deficitárias para a Europa. A China comprava muito pou-
co da Europa. Ela recolhia a prata que a Europa trazia para levar as
mercadorias de luxo.

No final do século XIX, assistimos a uma segunda vaga de
colonização e também de conquista, er'n que houve uma hegemonia
politico-militar sustentada por uma base qualitativa e imensamente
mais poderosa e avançada, já CILIO havia ocorrido a Revolução In-
dustrial. Trata-se da partilha e ria conquista do mundo pelos gran-
des monopólios, e os Eslados nacionais são a foima política de
defesa dos interesses dos paises imperialistas Então, constituí-
iam-se os impérios modernos.

Foram duas vagas de colonização, que permitiram gigantes-
cas vantagens econômicas, políticas e militares para os países eu-
ropeus, para os países centrais, dentro do sistema mundial do Es-
tado Os países que ficaram na periferia do sistema pagaram a
conta. Foram condenados, reduzidos e sacrificados à condição de
colónias.

Mas a história tambem nos ensina que, assim como existi-
ram duas vagas de colonização, tambem existiu unia vaga de
descolonização. Isso e minto importante, porque praticamente to-
dos OS partidos da classe dominante, no Brasil e no mundo, dizem
que não há outro caminho. O único caminho é aceitar a ordem
imposta pelo mercado mundial, as condições delimitadas pelo
neoHhnrahsmo e pela hegemonia americana.
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Atenção: ai daqueles que decidirem não obedecer à
institucionalidade imposta pelo governo americano! Sobre es-
ses se abaterão as sete pragas do Egito Antigo. Coisas terríveis
e imprevisíveis podem acontecer. Os corintianos vão ver todos
os seus filhos virarem palmeirenses. As filhas não vão mais beijar
os pais.

Os quatro cavaleiros do Apocalipse se lançarão sobre aque-
les Estados, nações e povos que ousarem dizer não à ordem. Te-
mos essas terríveis ameaças e essas chantagens, que desqualificam
até uma conquista recente do povo brasileiro, que exigiu tanto sa-
crifício e vidas destruídas, como o sufrágio universal.

Mas que eleição é essa, se o FMI exigiu que os candidatos à
Presidência, antes da eleição, assinassem um documento em que
assumem o compromisso de ter superávit fiscal de 3,75%? O povo
brasileiro não sabe, mas trata-se de um número mágico. Se tiver-
mos esse superávit fiscal, teremos rios de leite e mel, porque o
FMI vai proteger o nosso futuro.

Não há cláusulas secretas para acelerar a implantação da
Alce, porém, ai de nós se vencer as eleições um candidato que não
respeite o número mágico dos 3,75%! Não importa que o novo
presidente seja eleito pela vontade da maioria do povo brasileiro,
porque, se não for respeitado o superávit fiscal, o Brasil não vai
poder honrar o pagamento das dívidas externa e interna. Aí se aba-
terão sobre nós as maldições dos templários, as pragas bíblicas, o
Armagedom e todas as catástrofes vistas e por ver na história da
humanidade.

Como há essa chantagem, é bom lembrar a história. Não
houve apenas duas vagas de colonização. Houve Lima vaga históri-
ca de descolonização. Uma vaga revolucionária que foi o orgulho da
geração anterior. Foi nessa vaga revolucionária que os ingleses fo-
ram postos para correr da índia - sim, a Inglaterra, o império
invencível, construído em cima dos 67 anos do reinado da Rainha
Vitória. Viu-se um povo inteiro unificado e mobilizado derrotando os
ingleses, com grandes lutas.

Em outro debate me perguntaram: "Valério, não há nenhum
setor da classe dominante disposto a liderar uma resistência con-
tra a Alca?". Infelizmente, não. Oxalá surgisse um grande líder no
Brasil. Oxalá surgisse, das classes dominantes, um líder político
que dissesse: 'Sou a favor do capitalismo". Acho que é inexorável

77



a desigualdade e a grande propriedade privada dos meios de produ-
ção. As coisas são como são, mas não aceitem a Alca Acho que o
Brasil deve fazer urna segunda independência. Há que unir o povo
brasileiro para impedir a redução do Brasil à condição colonial. Só
que não surge uni grande lider. Estão todos rendidos.

Estao transferindo toda a poupança liqruda que puderem para
os paraisos fiscais. Estão desesperados e apavorados com a insta-
bilidade das pesquisas eleitorais. Há LJI'fl clima de enorme
intranqüilidade, porque, aparentemente, o herdeiro de Fernando
Henrique se prepara para um desastre eleitoral.

Por outro lado, não é nenhuma surpresa, porque, depois do
que aconteceu com o Futimori, no Peru, com De La Rua, na Argen-
tina, e, recentemente, no Uiuguai, é impossível que o resultado do
Seria não seja urna catástiofe eleitoral: são oito anos em que se
produziu um desastre nacional.

A vaga revolucionária do pós-guerra não ocorreu só na índia,
mas também na China, A China viveu, na seqüència da 2 Guerra
Mundial, possivelmente a maior revolução camponesa da história.
Nunca urna revolução camponesa havia sido triunfante como a chi-
nesa. Não que não tivessem ocorrido as jacqueries, corno ficaram
famosas, porque jaccjues é o termo que se Lisa, na França, para
denominar o "zé-povinho". E as jacquenes foi ani as primeiras re-
voluções antifeudais, já no século XIV. Quindo se, fala "zé-povi
nho", na França, fala-se lo jacque.

Essa foi a primeira revolução camponesa, apos a qual existi-
ram muitas: as alemãs, no seculo X\/l, em que as torças campone-
sas foram dramaticamente derrotadas, e, em conseqüência, pro-
longou-se a servidão durante 250 anos na Alemanha. Na China,
vimos o triunfo da maior revolução camponesa da história O pais,
que tem a maior densidade demográfica do mundo, conquistou a
independência; além di;so, viveu um processo revolucionário que
foi além da propriedai e P1 iVfl( ia.

E bom lembrai a história, porque há 20 anos não há grandes
vitorias revolucionárias dos povos. Houve, então, a Lultima grande
vaga revolucionária: a Argélia derrotou a França. A OAS, que era o
nucleo forte das Forças Armadas francesas, impõs De Gaulle, por
volta de 1958-1959, COO Bonaparte, ela fez a mudança da Cons-
tituição, instaura-se a 5' República, com enorme concentração de
poderes nas mãos cia Presidência para vencer a guerra colonial. A
França foi derrotada, sendo seus soldados, anos após anos, derro-
1:11 k' na Argélia.
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A América Latina já havia tido sua independência quando os
países centrais não eram impérios modernos capitalistas, e sim
impérios comerciais, muito mais frágeis. A América Latina, ao vi-
ver movimentos de independência precocemente, na seqüência
das guerras napoleônicas, aproveitou uma janela aberta, uma en-
cruzilhada histórica favorável, tendo a possibilidade de conquistar a
independência em condições mais favoráveis do que o foram para
a África e a Ásia. O que estamos vivendo, hoje, é a terceira vaga da
colonização capitalista do mundo. E o terceiro processo da coloni-
zação: o primeiro, no século XVI; o segundo, no final do século XIX;
e o que ora estamos vivendo. Esse processo é histórico. Todo o
mundo capitalista, toda a periferia da economia capitalista está sendo
recolonizada pelos países centrais. Não se trata de um projeto só
para a América Latina, já que também envolve a Ásia. A
recolonização é um projeto global.

A que responde esse projeto? A duas causas fundamentais:
de um lado, a crise crônica, que se abriu em 1973-1974 na econo-
mia capitalista, que se desenvolve em ritmos qualitativamente
menores do que os do período pós-guerra, perdendo o impulso do
crescimento sustentado a que os ingleses denominavam "os 30
anos de ouro".

Depois de 1973, 1974, a superacumulação de capitais se
expressou em taxas de crescimento muito baixas e longos ajustes
recessivos brandos - não como os de 1929 -, que evitaram de-
pressões destrutivas catastróficas como foram as dos anos 30.
Mas, essencialmente, a economia capitalista anda de lado há vinte
e poucos anos. A recuperação de taxas de crescimento exige que
os países da periferia sejam reduzidos a um estatuto distinto den-
tro do Sistema Mundial de Estados. Os Estados não se relacionam
igualmente, há uma hierarquia de poder.

Há países independentes na periferia. Nessa condição en-
contram-se Cuba, Irã, China, Rússia, por exemplo. Isso, indepen-
dentemente da avaliação subjetiva, mais ou menos favorável, que
façamos dos regimes políticos. Trata-se de análise fria e objetiva
de qual é o lugar de cada Estado nacional no Sistema Mundial de
Estados.

Há países dependentes. São aqueles que têm, por alguma
razão socioeconômica, enorme importância estratégica para os
países centrais, ainda que tenham Estados nacionais frágeis, For-
ças Armadas débeis. Há países que são semicolônias, que formnl-
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mente têm independência, mas essencialmente são colónias co-
merciais. 1-la paises que já foram reduzidos à condição de colónia.
E a realidade do Equador, por exemplo, que perdeu sua moeda
nacional e utiliza o dólar. O estatuto do Equador não ê muito dife-
rente do de Porto Rico.

Avançam os protetorados no mundo. Trata-se de um fenó-
meno novo, uma regressão histórica. No século XIX, eram comuns
os protetorados; diminuiram no século XX e aumentaram no inicio
do século XXI, Há protetorados americanos no Afeganistão, na
Bósnia, no Kosovo. Aumentam os encraves rio mundo. Fenômeno
típico do século XIX, ressurge a segunda vaga da colonização capi-
talista. Os americanos vão estabelecendo encraves militares cm
varias regioes estratégicas, sobretudo no nosso continente. Cer-
cam a Amazõnia, por isso o interesse estiatogico em Alcãntara.
Existem outras bases militares que fecham o cerco, sendo parte
desse processo a invasão da Colómbia. E parte do processo da
recolonização do mundo, a guerra de Sharon contra o povo palesti-
no, uma espada de Dâmocles sobre a cabeça de todos os Outros
Estados do mundo árabe que compreendem o que significa desafi-
ar a ordem americana. E onde se insere a Alca, que fecha a área do
dolar e reduz o Brasil a um papel de neocolõnia que será anexada.

O problema é que existe muita crise na America Latina Não
vejo a América Latina indo alegremente para a Alca. Não vejo as-
sim esse processo, mas sim uma crise tremenda no horizonte. Na
Colômbia hã uma guerra civil. A noticia rio hoje é que o governo
cle(;idlri mci tilar 20 mil camponeses paia enírontar a queira contra
as FARCs, uma guerra declarada sob o pretexto do que seria urna
luta contra o narcotráfico.

Digo "pretexto", porque qualquer pessoa minimamente in-
formada compreende que com duas medidas simples resolve-se o
problema do narcotráfico: acabe-se com os paraisos fiscais, por
exemplo, suspendam-se os paraisos fiscais; estabeleçam-se limi-
tes para o sigilo bancário; estatize-se a produção de toda a acetona
do mundo - não há como produzir cocaina sem acetona, e não há
como fazer os movimentos bancários do narcotrafico se se acaba-
rem os paraisos fiscais e se, pelo menos, for limitado o sigilo ban-
cário, ou seja, for permitido quebrar sigilo bancário e fazer investi-
gações. Acaba-se o narcotráfico.

Mas sabemos que o bilhão de dólares que o Congresso
votou - primeiro, reivindicado por Clinton e, agora, rece-
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bido por Bush como um enorme impulso também para a indústria
armamentista americana - é, na verdade, para transformar o exér-
cito da Colômbia no mais poderoso exército da América Latina e
para vencer a guerra contra a guerrilha camponesa mais perene da
América Latina. Vencerão a guerra na Colômbia? Isso está por ser
visto. Veremos se vencerão. Há uma luta terrível que se anuncia.

O mesmo processo atinge outros países. De La Rua aplicou
na Argentina - falo da Argentina, porque é o processo mais avança-
do - o projeto até o fim. De La Rua foi eleito como Oposição, dizen-
do que iria combater o desemprego. Foi eleito como paladino con-
tra a corrupção com o apoio de quase toda a esquerda argentina,
com poucas exceções honrosas. E, pouco mais de um ano depois
da sua eleição, foi derrotado pela maior insurreição popular que já
ocorreu na história da Argentina. Na madrugada de 19 para 20 de
dezembro do ano passado, em toda a Argentina, sabe-se hoje, algo
em torno de 3 milhões de pessoas saíram às ruas em 24 horas. Só
para termos o sentido das proporções, a maior mobilização de
massas da história do Brasil, no século XX, foi a mobilização das
diretas. Em 90 dias, entre 25 de janeiro e 25 de abril de 1984, 8
milhões de pessoas foram às ruas no Brasil. Naquele momento,
esses 8 milhões correspondiam a pouco mais de 10% da popula-
ção economicamente ativa. A Argentina é hoje um país de 36 mi-
lhões de habitantes, com uma população economicamente ativa
pouco superior a 17 milhões, ou seja, mais de 20%, em vez de
saírem às ruas em 90 dias, saíram em dois dias.

Isso é novo na América Latina. Nunca havia ocorrido. Como
isso é possível? E possível quando o último torcedor do Boca Júniors,
que passou 25 anos dizendo "não quero saber das causas coleti-
vas, não me falem de política, não me tragam os dramas do mun-
do. Quero ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tomar
vinho, ouvir o "Ultimo Tango" e torcer pelo Boca Juniors", na ma-
drugada de 19 para 20 de dezembro disse: "Basta, agora vou, por-
que não agüento mais".

Isso é profundo. Mudou a América Latina. O que o último
torcedor do Boca Juniors ou do Riverplate está dizendo? "Quero
tomar os destinos do meu pais na minha mão". Isso teve um custo
histórico: uma das ditaduras mais sangrentas que o século XX co-
nheceu, o fracasso de Alfonsin, a hiperinflação, nove anos de ajus-
te neoliberal de Menen, o fracasso da esquerda a auxiliar De La
Rua. O custo foi gigantesco, mas o gigante adormecido se levantou.
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O problema para os americanos é que não são só os argenti-
nos. No Paraguai, ocorreu uma mobilização camponesa que impe-
diu uni processo de privatização Destaco aquele que me parece o
mais extraordinário de todos, que foi o de Arequipa, no Sul do Peru.
O governo recém-eleito, cio Alejandro Toledo, com o apoio do FMI,
apresentado como o homem da recuperação da Uniao Nacional de-
pois da corrupção, depois da repressão, enfim, de todo o drama
histórico dos mandatos de Fujimori, iria restaurar o orgulho da nação
peruana.

O presidente eleito tinha a cara do povo peruano. "Vote num
indio igual a você", e estava no poder aplicando os ajustes do Fun-
do Monetário e as privatizações. O prefeito, de direita, do grupo de
Alan Garcia, em Arequipa, urna cidade obscura no Planalto Andino,
no Sul do Peru, onde estava a empresa de energia que seria
privatizada, disse: "Aqui não!". Uma surpresa! Quem é esse pre-
feito? Prefeitos não são para ter opiniões politicas. Prefeitos são
para garantir o bom funcionamento do trânsito e o asfalto das ruas.
Estão ali para que os negócios se façam. O prefeito disse que, em
sua cidade, não privatizavam, e chamou o povo a luta. Resultado:
24 horas de greve. Para surpresa geral, foram 200 mil pessoas para
as ruas de Arequipa, que nunca tinha entrado no mapa politico do
seculo XX. Quando se passava de Cuzco para Lima, pulava-se dire-
to para Santiago. E, nos i:iltmos 100 anos, não aconteceu nada de
muito importante na cidade. Nem o Sendero Luminoso tinha influ-
encia lá, apesar de lei-se metido nos lugares niais u)ac:essiveis e
ininiagirmáveis para fazer a quem ilha maoísta.

Alejandro Toledo disse: "Esse prefeito do Alan Garcia é ma-
cho, mas eu sou mais". Declarou estado de sítio e enviou urna
tropa de elite do Exército, o que não é pouca coisa: e urna interven-
ção estatal na Prefeitura. Entretanto, o prefeito era danado, Era de
direita, mas era danado. Ele disse: "Ah, vão intervirtm? Mandaram
tropas! ! ? Então, agora sera assim: greve qeral por tempo
indeterminado. Chamarei o POVO para abraçar o Palacio da Prefeitu-
ra, para ver se as tropas eriti arao lã. Podem cleseii ibai cai rio aero-
porto que quero ver se chegam aqui".

Assim, meio milhão do pessoas abraçou o Palácio da Prefei-
twa, e houve greve geral por tempo indeterminado. Em menos de
urna semana, suspenso o estado de sitio, a tropa recuou para Lima
' a pHvat!zaçao foi suspensa. Essa foi a primeira mobilização popu-
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lar que derrotou um processo de privatização planejado e discutido.
Ou seja, é possível vencer.

Temos de estudar o que ocorre no mundo. Estamos fazendo
um seminário, e as inteligências a serviço do capital também fa-
zem os seus; têm seus professores, acadêmicos e computadores
e, além disso, muito mais recursos. Eles estão estudando, e temos
de estudá-los, pois quem não sabe contra quem luta não pode
vencer. Essa é urna máxima chinesa que está na moda. O Felipão
utilizou-a na Coréia. Então, deve ter alguma sabedoria.

Não sou filho de orientais: meu pai era catarinense e filho de
iletrados italianos. Mas quiseram as circunstâncias da vida que ele
fosse para a Marinha, na década de 30, onde descobriu as idéias
igualitaristas, as idéias socialistas, e aprendeu a jogar pôquer, o que
lhe foi bastante útil para sobreviver. E me ensinou que, se você
está numa mesa de pôquer e não sabe quem é o trouxa, na verda-
de, você é o trouxa. Essa não é uma sabedoria oriental, mas uma
profunda sabedoria brasileira. Acreditem: a grande maioria do povo
brasileiro sabe que o acordo da Alca não lhe interessa. Mas é pre-
ciso saber se somos capazes de transformar essa força social, que
já existe no Brasil, em uma força política para derrotar o projeto de
colonização, derrotar a Alca. Revolução ou colônia?! Pelo triunfo da
revolução brasileira! Que a nossa luta não seja vã!
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Esta publicação contém as palestras do "II Fórum

Minas por um Outro Mundo: Uma Outra América é

Possivel - Com Soberania e Integração", promovido pela

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos

dias 21 22 e 23 de agosto de 2002. O evento foi uma

preparação para o Fórum Social Mundial, que se realiza

anualmente em Porto Alegre, conomitantemente ao
Fõrum Econômico Mundial, em Davos, na Suiça. O tema

predominante das exposiçôes, a constituico da Alca -
Área de Livre Comércio das Ámericas, reflete as
preocupações dos movimentos sociais com os possíveis
efeitos nocivos desse organismo, se vier a ser efetivado
nos moldes até agora propostos.

ASSEMBLÉIA J): MINAS

O Poder do Cidadão
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