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A globalização não precisa ser sinônimo
de desemprego e recessão

\" s.•7iiO uso do nosso território
é uma discussão política
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Projeto do governo federal quer escravizar
estados e municípios -

Estados Unidos aumentam sua influência
na política brasileira

E preciso fundar novas
de solidariedade e de li
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O capitalismo reproduz, ao mesmo tempo,
a riqueza eamiséna



O canal de integração
de Minas Gerais.
Na TV Assembléia você
poderá acompanhar o
desempenho dos
parlamentares mineiros.
Ela é o seu canal de
participação nas
decisões e no destino
de nosso Estado. ElMBLÉIA

Plenário ao vivo. Transmissão no íntegro
das reuniões deliberativos do plenário.
Terças, quartos e quintas, às 14h15.
Comissões. Compactos dos reuniões
diárias das comissões permanentes e
temporários para debate de projetos ou
assuntos de relevância com especialistas
ou autoridades do governo.
Ciclo de Debates, Fórum Técnico e
Seminário Legislativo. Eventos reunindo
autoridades e especialistas no debate
dos grandes temas nacionais.
Teleconferêncio. Debates de assunto
relevante, com participação do
telespectador.
Assembléia Debate. Mesa-redondo
semanal com deputados e especialistas
discutindo grandes temas conjunturais do
Estado ou do País.
Sala de Imprensa. Mesa-redonda,
também semanal, com deputados,
autoridades e jornalistas da área
política.
Assembléia Informo. Flash de dois
minutos sobre o trabalho do Legislativo.
Projeto Zóz. Compactos dos espetáculos
teatrais apresentados no Espaço Político-
Cultural, incluindo entrevistas com os
produtores

Procon Assembléia. Programa
semanal com notas e entrevistas
sobre questões do direito do
consumidor, reproduzindo no TV o
serviço prestado pela Assembléia.
Visão Parlamentar. Entrevistas com
deputados estaduais e federais sobre
o momento político e a conjuntura
nacional.
Mostro. Agencio dos eventos do Espaço
Político-Cultural do Assembléia.
Em Pauta. Programo de entrevistas com
deputados poro detalhamento de
projetos de lei em análise no
Legislativo.
Mídia e Poder. Entrevistas com
personalidades do mundo político e
cultural que tenham atuação
relacionada como política, a imprensa
e o poder.
Parecer de Comissões. Compactos de
trinta minutos com o resumo do
assunto analisado por uma das
comissões temáticos do Assembléia, e
entrevistas com os convidados e
deputados.
Minas no Congresso. Entrevistas com os
deputados federais representantes de
Mnos Gomis.
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(çi)Sonhar e lutar
A

o cair o muro de Berlim, há dez anos, o Cardeal de Bologna não aplaudi
oque se anunciava como "o fim do comunismo". Em documento pastoral.
ponderou que OS homens não podem ser privados do sonho de igualdatic

e de justiça. Houve os que não entenderam o que o príncipe da Igreja queria dize,.
Hoje já sabemos o que representou e representa o "pensamento único" para o desti -
no da Humanidade.

Estes dez anos coincidiram com os da maior expansão continuada e Jirme da CcO-

nomia norte-americana - e o empobrecimento veloz dos países do Terceiro Mundo. No
antiga União Soviética, o poder da burocracia socialista foi substituído pelo poder di
criminosos. As "máfics" se multiplicam em todas as regiões, mas sobretudo em Moscou.
Os privilégios dos altos funcionários do governo continuam, mas a eles se acrescenta o
com1pção em torno do ex-presidente hltsin. Tal como ocorria antes da Revolução de
1917, quando o Izar era cercado de corruptos e aproveitadores, entre eles ofamos
Raspuiin, o circulo do ex-presidente é visto como "a família". Nas ruas, os trabalhi
res desempregados sobrevivem como podem, e as crianças dormem sob as

O fim daJronieiro cm Berlim Ji o prenuncio do fim das_fronteiras nacionais. O
"Consenso de Vishington" se tornou a nova constituição geral para os países latino-
americanos, como ensaio para o "Acordo Multilateral de Investimentos" que, com ou-
tra denominação, os grandes do mundo tentaram aprovar na "Rodada do Milênio",
em Seatite, no final do ano passado.

Com a lucidez e a expetiéncia de mais de sessenta anos de estudos sobre a socie-
dade capitalista, o professor John Kenneth Galbrai ,ght resumiu o neoliberalismo em
uma definição curta e certeira: trata-se de um expediente para garantir a hegemo
nia norte-americana no mundo. A secretária de Estado, Madaleine Alhright, foi tam-
bém concisa: a política externa de Washington tem como objetivo preservar o empre-
go dos norte-americanos.

A justificação teórica para esse novo sistema de domínio é a de que o mercado
pode regular as sociedades humanas com maior efickncia do que o Estado. A essak
nas relações comerciais - que tentam impingir aos homens - o professor Celso Fur-
tado deu a denominação correta, a de fundamentalismo mercantil, em alusão simbó-
lica ao dogmatismo religioso deste fim de século.
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Não lia mereailOs livres, omo lci?nlkPn observou, ha mais de quarenta aiios, o
fessor Galhraight. Poucos anos bastaram para desmentir a tese de que a desregulamcn-
tação das atividades econômicas promoveria o flitil dos monopólios e dos oligopólios,
com a competitividade entre as empresas. O que estamos vendo ë o contrário: o gran-
de movimento de fusões, aquisições, incorporações, que, se não houver reação, trans-
formará o mercado mundial em um negócio de quatro ou cinco grandes monopólios.

Os mercados só eram livres quando os parceiros comerciais tinham o mesmo po-
der econômico, e as circunstâncias ditavam quantas medidas de trigo valiam, naquele
dia, um peso de carne. Quando o preço do milho, no interior do Paraná, está submeti-
do aos movimentos dos especuladores na Bolsa de Cereais em Chicago, falar na liber-
dade de mercado é, antes de mais nada, um atentado contra a inteligência dos homens.

Ao assumir a direção da Assembleia Legislativa, havíamos decidido, em reunião
da Mesa, convidar personalidades brasileiras e estrangeiras para a discussão ampla
dos grandes problemas da atualidade. Em Junho de 1999, a convite da ATTAC, uma
associação internacional que luta pela taxação da transíerencia dos capitais especu-
lativos, participamos, com unia delegação parlamentar interpartidárui, dos Encon-
tros de Paris, em que esses temas Joram exaustivamente discutidos.

A viagem a Paris nos renovou a esperança de luta contra a submissão do povo
brasileiro a essa nova ordem de domínio mundial, e nos recomendou urgência. É pre-
cisa que o povo mineiro conheça as verdadeiras razões que levaram à privatização
parcial da Cemig; ë necessário que conheça os motivos da decisão de privatizar as
nossas barragens e as águas elos nossos rios, afim de que possa entender a necessi-

dade da resist'ncia.

A discussão deve sair dos círculos fechados, nos quais os assuntos econômicos são tra-
tados entre empresários e economistas, os da saúde, entre nudicos e acadêmicos, e os de
emprego entre sindicalistas e estudiosos. É preciso que trabalhadores, empresários, médi-
cos, servidores públicos - enfim, t{)dos os setores da sociedade - discutam juntos, para o
conhecimento total do problema nacional. Foram nossos parceiros nesta iniciativa o Po-
der Executivo, o BDMG, ci Fundação João Pinheiro e o BDMG-Cultural.

Ao dar publicação, parcial e resumida, dos debates que buscam políticas macro-
econômicas alternativas para o Brasil, a Assembleia Legislativa de Minas cumpre o
seu dever de lutar pela soberania nacional e pelo bem-estar de nosso povo.

AxDEI?.sor' ADAr'TO
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Tempo de mudanças: um
novo caminho para o Brasil

Q

Fõruni "l'olit icas À'vlacroeconõnucas Alternativas
para O Brasil" nasceu com um propósito ousado:
debater e ajudar a construir as bases de um pro-

jeto para o desenvolvimento do País, que não seja depen-
dente do capital volúiil internacional, que assegure o es-
paço da autonomia nacional no quadro da internaciona-
lização da economia e que permita supera? OS graves pro-
blemas da atualidade brasileira.

Aberto no dia 6 de julho de 1999 Com palestra do
p rofessor e economista Celso Furtado, o Fórum reuniu, na
sede do Legislativo mineiro, especialistas e lídercmças. dis-
postas a debater uma questão que interessa a todos os seg-
mentos da sociedade brasileira: como é possível conjugar
desenvolvimento econômico, estabilidade monetária e
bem-estar social?

Fiuïmtro internacional - No final de junho do ano
passado, em COLOfli ntcrncicional promovido pelo movi-
mento Associaçõo vw a Ta.xaç ao das Transações Financeiras
para Apoio aos Cidadãos (ATIAC), com a presença de repre-
sentantes de 78 países, o presidente da Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais, deputado Anderson Adauto,
jã alertava para a ligação entre a política brasileira e os in-

A desregu 1 cimentação do nerccidoJinancei ro colocada
em pratica no início do primeiro governo de Fernando
Henrique Cardoso "deixou o País totalmente vulnerável a
ataques especulativos". E, no plano interno, denunciou,
"os estados federados, que já haviam perdido muito de sua
autonomia política e administrativa nos governos milita-
res, em favor dos centros tecnocrãticos de decisão, tiveram
sua autonomia praticamente reduzida a nada".

Mercado interno - Em sua palestra de abertura do
Fórum, o ccono g niçici Celso Furtado fez uma análise das
modiicaçães esi ruiu tais que conduziram á emergncia de
um sistema econômico planetário, caracterizado por um
novo desenho na alocação geográfica dos recursos e em
forte concentração social da renda. A política econômica
atual, criticou Furtado, privilegia as empresas transnacw-
nais, cujas estra tégias levam ao declínio das políticas de
Pleno emprego e tio dchilãciniento do poder sindical.

Na opinião de Furtado, em uma época de transição
como a atual, 'o mais importante c preservar a autono-
mia que nos permita utilizar o peso internacional do Bra-
sil para mobilizar e coligar forças na defesa dos interesses
de povos que lutam para preservar sua indcpendncia".

lU4:POLfTICASMACROECONÔMICAS ALTERNATIVAS PARA O BR AS IL
5 2 EVENTO REALIZAÇÃO
4lOTRO AssembIéÍa LegIslaflvQ cio Estado de Minas G erais, BDAJtG Cultural,Governo de 

Minas Geraj5 FuncJaçôo João Pin heiro B DMG, ATTAC - MG
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solos aráveis subutilizados e acentuada heterogeneidade social, o caminho mais
curto para o cie.çerivolvi nienw "continuará a ser; por muito tempo, o dinamis-
m o do me n. o lo i ri terno'', indicou.

Segunda etapa - O Fórum teve prosse, imento no dia 7 de julho de 1999, com
a c\pi)siçã) da geiroja e professora da USP Maria Adélia de Sousa, que propôs urna
discussão política em torno do uso do território brasilriro: "Um projeto de Brasil é uni
projeto para todo o território brasileiro, não apenas para eixos ou para rótulas. Os
brasileiros ainda tém uma consciencia saudável da sua territorial idade e do seu re-
gionalismo, no bom sentido, que, face á complexidade da vida das nações contem po-
rãnea.s, poderá descambar para um processo doloroso de/ragtnentação".

No dia 8, o professor Fernando Oliveira, diretor do Centro interdisciplinar de
Semiótica da Cultura e da Mídia da PUGISP alertou para o caráter parasitário do
capital Jincinceiro, 'exacerbado com as políticas neolibcrais". A lógica do ccipitalfi-
nancetro, observou, sobrepõe-se ao capital produtivo, gerador de emprego e melho-
ria das condições sociais. Esse capital parasitário, porque Jicticio. "busca países
onde haja património, para se realizar em valor que possa ser reconhecido daqui
a .50, 100 ou 150 anos, o qIIt' explica as privatizaçõcs brasileiras", destacou.

Um projeto nacional - Coube ao ex-secretário dci Fazenda de Minas Alexan-
dre Dupcyrat, em palestra realizada no dia 13 de julho de 1999, a análise do pro-
jeto de lei de responsabilidade fiscal, do Governo Federal. O projeto, analisou o ex-
positol; pretende revogar a autonomia financeira dos estados e municípios, por dis-
positivo inJraconstitucional. Revela, ainda se,gl1ndo Dupeyrat, a aversão do Gover-
no Federal às políticas que dão prioridade á arrecadação como "meio de alcançar
o equilíbrio 

-
fiscal e/ou promover a desconcent ração da renda e da riqueza".

O embaixador Samuel Pinheiro Guirnarães, também palestrante do Fórum,
defendeu, no dia 14, a formulação de um projeto de desenvolvimento nacional
corno condição para que países perijérftos como o Brasil deixem a condição de
extrema vulnerabilidade em que se encontram. "A questão central para o Brasil
não é a competitividade, mas o melhor emprego possível dos nossos fatores de
produção, cio capita!, do trabalho e dos recursos humanos disponíveis", disse.

Papel do Estado - Em palestra no dia 15 de julho de 1999, o professor da Uni-
camp e economista Luiz Gonzaga Beiluzo discutiu requisitos básicos para que o País
possa construir uma alternativa de desenvolvimento de longo prazo. "A primeira
coisa afazer é nOS livrarmos dessa abertura financeira, da dependéncia do capital
jinancein)", propôs. Ele dei endeu ainda a adoção de uma política de controle de im-
porta ções e ci restauração do controle do Estado sobre os setores estratégicos.

A terceira etapa do Fórum, realizada no dia 10 de agosto, trouxe a Belo Ho-
rizonte o primeiro dos expositores internacionais, o puojessor Fui cd rich Mülle;
ex-catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de 1-leidclberg, na Ale-
manha. Müller atribui os males da globalização à desregulamentação mundial,
que ocasiona "a concon'ência desleal em nível internacional, o protecionismo de
mercado contra os produtos dos países pobres e a destruição do artesanato local
dos países menos desenvolvidos".

O Fóru pn, que é urna iniciativa da Assembléia Legislativa e do Governo de
Minas Gerais, por intermédio da Fundação João Pinheiro e do instituto Cultu-
ral do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com o apoio do Instituto de
Projetos e Pesquisas Tecnológicas e Sociais (1PSO) e de outras entidades, pro-
moveu outros eventos rio segundo semestre de 1999, discutindo, entre outras
questões, o Acordo Multilateral de Investimentos, a retomada do humanismo e
da solidariedade entre os POVOS e os limites políticos da globalização.
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CELSO FURTADO

UM CAMINHO PARA O BRASIL

Um passo à** frente,
dois atrás
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nenhum lomento de
nossa história !oi tão grande
a distância entre o que so-

mos e o que esperávamos ser."
Esta foi a última frase da palestra
do economista e professor Celso
Furtado e revela sua avaliação da
atualidade brasileira. Para ele, a
globalização econômica não é
urna fatalidade e os países que já
avançaram no processo de indus-
trialização, principalmente o vol-
tado para o mercado interno,
como o Brasil, estão confrontados
com um dilema: optar pela linha
mais fácil de renunciar a um pro-
jeto próprio ou lutar para abrir ca-
minho no sentido de privilegiar o
desenvolvimento do mercado in -
terno.  Ele se alinha entre os que
defendem firmemente esta segun-
da alternativa.

Celso Furtado afirma ser muito
grande o fracasso das grandes
periéncias políticas deste século
planificação centralizada e a sou.
democracia - uns porque exa
baram a concentração de poder.
outros porque exacerbaram o con-
sumismo e criaram uma civilizaç
totalmente voltada pata o desperili-
eia. Segundo ele, o ideal kcynesiam
de pleno emprego foi ahandonad
o que acarretou a degradação do
tecido social, com aumento da eu -
minalidade e enfraquecimento (la
coesão comunitária.

1 .1 aliema que a tendeneta a
subutilização do capital explica a
grande disponibilidade de recur-
sos líquidos para investir no exte-
rior, o que está na raiz da globali-
zação. Com efeito, a globalização
resultaria cia ação conjugada de
dois vetores: o reforçamento da
oferta de recursos para investir no
exterior, que se observa nos países
de capitalismo avançado, e a orien-
tação dada a esse processo pelas
empresas transnacionais.

Mas o que é realmente novo,
nos dias atuais, na avaliação de
Celso Furtado, é a montagem de
um sistema produtivo t ransnacio-
nal e global cujo dinamismo tra-
duz-se em novo desenho na aloca-
ção geográlica dos recursos e em
forte concentração social da ren-
da. "O reíorçamento das disponi-
bilidades de recursos líquidos

QUANTO O BRASIL PAGOU DE
JUROS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

RS ANO

27 bi 1995

45 bi 1996

45 bi 1997

72 bi	 1998

130 bI	 1999
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para investir produzido pelo fim
da Guerra Fria e a maior concen-
tração da renda decorrente do im-
pacto das novas técnicas, particu-
larmente o avanço na eletrônica e
nos meios de comunicação, con-
solidaram a posição das empresas
transnacionais". avalia.

MERCADO INTERNO
COMO SOLUÇÃO

Haveria uma forma de o Brasil
enfrentar o fenômeno da globali-
zação de modo diferente do atual?

$1

..?
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Na avaliação de Celso Furtado, o
modelo de industrialização substi-
tutiva de importações ainda está
longe de haver esgotado suas pos-
sibilidades como motor de cresci-
mento, particularmente nos países
de mercado interno de dimensões
médias e grandes, como o Brasil,
que mantém grande disponibilida-
de de solos aráveis subutilizados e
acentuada heterogeneidade social.
Para ele, o caminho mais curto
para o desenvolvimento continua-
rá a ser, por muito tempo, o dina-
mismo do mercado interno.

O economista defende a tese
de que a experiência ensina que o
modelo de desenvolvimento deve
ser concebido a partir das peculia-
ridades de cada país, tendo em
conta OS constrangimentos do qua-
dro internacional. Em sua avalia-
ção, o que se está testemunhando é
o desmantelamento do modelo
que permitiu a inserção de países
da América Latina no processo de
industrialização e a adoção acritica
de uma política econômica que
privilegia as empresas transnacio-
nais, cuja racionalidade somente
pode ser captada no quadro de um
sistema de forças que transcende
os interesses específicos dos países
que o integram. Trata-se, segundo
dc, de prescindir de políticas nacio-
nais dc desenvolvimento, pois a es-

ar égia das grandes empresas
-ansnacionais se sobrepõe ao âm-

bito de visão dos atores nacionais.

"O ESTADO

NACIONAL AINDA

É O GRANDE INSTRUMENTO

DE PODER DE QUE

PODEM SE VALER OS

POVOS POBRES"

"O MODELO DE

INDUSTRIALIZAÇÃO

SUBSTITUTIVA DE

IMPORIA ÇÔES AINDA

ESTA LONGE DE HAVER

ESGOTADO SUAS

POSSIBILIDADES COMO

MOTOR DE CRESCIMENTO"

-

,	—

TRANSNAUuNOS iA DETÉM GRANDE PARTE DAS JAZIDAS DO PAIS
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Observando-se de perto o caso
do Brasil, que no período histórico
anterior foi o integrante do Tercei-
ro Mundo que construiu o mais
complexo sistema industrial, diz-
Celso Furtado, pode-se comprovar
que o País reduziu a eficiência dos
investimentos financiados com
poupança própria, aumentou sua
taxa de endividamento externo e
viu crescer amplamente sua taxa
de desemprego, tudo contribuin-
do para uma baixa significativa de
sua taxa de crescimento.

PREPONDERÂNCIA DOS EUA

O desafio que se apresenta atual-
mente é o de identificar a lógica
imanente ao agenciamento de re-
cursos pelas empresas transnacio-
nais. Trata-se. segundo Celso Fur-
tado, de novas formas de estrutura-
ção do poder capazes de sobrepo-
rem-se aos sistemas tradicionais

"ESTAMOS TESTEMUNHANDO

O DESMANTELAMENTO

DO MODELO QUE PERMITIU

A INSERÇÃO DE PAÍSES
DA AMERICA LATINA

NO PROCESSO DE

INDUSTRIALIZAÇÃO E A

ADOÇÃO ACRÍTICA DE UMA

POLÍTICA ECONÔMICA QUE

PRIVILEGIA AS EMPRESAS

TRANSNACIONAJS"

que são constituídos por empresas
privadas de atuação local e o Esta-
do nacional. Sua força, salienta, de-
corre principalmente da posição de
vanguarda tecnológica que ocu-
pam e da possibilidade que têm de
mudar a localização de unidades
produtivas em função dos custos

relativos dos insumos e de altera-
ções nas taxas de cámbio e de ju-
ros. Em síntese, a estratégia de uma
empresa transnacional é algo de
grande complexidade e pressupõe
um forte entrosamento com as es-
truturas de poder político sobre as
quais tem crescente influência. Ex-
plica-se, assim, o debilitamento cio
poder sindical e o declínio das Po-
líticas de pleno emprego.

Celso Furtado cita que a visão
prospectiva mais completa da área
geográfica latino-americana possi-
velmente é a apresentada pela Cepal
na reunião cia UNTAD/UNDP de
fevereiro deste ano. As políticas
econômicas tendem a ser uniformi-
zadas para evitar formas bastardas
de concorrência; e a política mone-
tária perderia relevância mediante
um processa de dolarização que já
se encontra avançado na maioria
dos países cia área. "O projeto de
monitoramento político para modi-
ficar o modelo atual seria levado

lunpo il fluono Altunotiuos paro o brasil



O OsU LNTRA NO SECULO XM SEM TER CONSEGUIDO RESOLVER PROBLEMAS COMO A SALTA

CELSO FURTADO	 -

"O CAMINHO

MAIS CURTO PARA

O DESENVOLVIMENTO

AINDA É o)
DINAMISMO DO

MERCADO INTERNO"

Tarifa Modal de

1 ()
É quanto o Japão taxa

os capitais de outros pais(,,, quo
ingressam em sua economia.

LC1ï)

É quanto o Brasil
taxa este mesmo capitaL

VENDA DE 33% DA CEMIG

adiante pelas empresas transnacio-
nais, principalmente as norte-ame-
ricanas, que representam metade
do total e contam com meios polí-
ticos para atuar na região".

A ação dessas empresas desdo-
bra-se atualmente de forma sincrô-
nica, visando três objetivos estraté-
gicos: busca de eficiência, o que sig -
nifica dai' ênfase à tecnologia inten-
siva de capital, com vistas a compe-
tir nos mercados mais sofisticados;
busca de maténas-pnrnas, visando

abrir ao exterior O setor produtivo
de minerais e combustíveis; e aber-
tura de mercados financeiros, das
telecomunicações, da eletricidade e
cia distribuição de gás.

O economista chama a atenção
para o fato de que esta ação das
empresas transnacionais levaria a
urna efetiva integração das econo-
mias latino-americanas, emergin-
do o dólar como moeda comum e
assumindo os Estados Unidos as
funções de banqueiro central.

O PROCESSO DE DOLARIZAÇAO AVANÇA NOS PAÍSES LATI NO.AMERICANOS

100%
do valor pago foi financiado

pelo Governo Federal.

o 'o

deste valor com taxa de Juros de

ao ano.

RS S75 bi

Este é o total de
dinheiro que roda dentro
da economia brasileira

sem pagar nenhum imposto.
dinheiro do caixa dois.
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MENDONÇA	3AhJOS ,:, EPUTADOS DA CPI

CPI da Cemíg

DE AGUA NO NORDESTE

Para enfrentar esta época de
transição, defende Celso Furtado
o mais importante é preservar a
margem de autonomia que permi-
ta utilizar o peso internacional do
Brasil para mobilizar e coligar or-
ças na defesa dos interesses de po-
vos que lutam para preservar sua
independência. "A economia
mundial é um sistema de poder
engendrado historicamente, por-
tanto, em transformação. Esse po-
der pode ser virtual: o caso cio
Brasil é típico, pela diferença que
existe entre o poder que permane-
cc virtual e aquele que se reali:a
plenamente."

"A TRANSIÇÃO RARA

A GLOBALIZAÇÃO FAZ-SE

A UM PREÇO CONSIDERÁVEL.

E NATURAL, PORTANTO,

QUE SE INDAGUE COMO

JUSTIFICAR ESSE SACRIFÍCIO

E A QUEM ELE BENEFICIA"

ia 1	o goveua de .\iZ?105J	vendeu .33% das ações ordi-
nó ri as (com direito a voto)

da cemig e, numa atitude inédita
no País, fez um acordo com os com-
pradores - as nort e-a inericana.s
Southern Electric e AES, e o Banco
Opportunitv - dando aos sócios mi-
?ic)titórjoS i) direito de indicar direto-
tes e de compartilhar do controle da
empresa, com poder de veto nas de-
cisões. "Em nenhuma empresa pri-
vada acontece coisa semelhante,
quem manda é sempre o sócio ma-
Iolitdrio", chegou a declarar o presi-
dente da Federação das Indústrias
(Fiemg), Stcfan Sak'j.

No início de 1999, a Asseni-
bléia Legislativa constituiu uma
Comi.çscio Parlamentar de Inqué-
o lo (CPI) para investigar irregu -
laridades na venda das ações pelo
governo passado. Durante sete
meses, os deputados analisa rani
documentos e ouviram 26 depoi-
mentos de dirigentes, ex-di rigen-
tes e funcionários da Cemig, secrc-
tônos de Estado, sindicalistas, ad-
vogados, técnicos e especialistas.
Ao final dos trabalhos, a CPI con-
cluiu que o acordo de acionistas
era nulo de pleno direito e que o
governador devei ia tomar medi-

das JudRlais /VI,O doe/aia, sua mi-
lidade. Numa demonsi ia çCio de que
nem toda CPI acaba em pizza, foi o
que fez o governador Itamar Fran-
co, que conseguiu, na Justiça, aca-
bar com o poder de mando dos só-
cios minoritdtios. Com isso, o Esta-
do retomou para os mineiros o con-
trole da Cemig, uma das mais efi-
cientes companhias energéticas do
mundo e uma empresa de impor-
tância estratégica para o desenvoi-
vz1ento de Minas Gerais.

Segundo o relatório da CPI, o
acordo continha vícios desde sua ori-
gem, com a contratação de um es-
critório particular de advocacia
para elaborar as minutas de) edital
de venda das ações e do acordo, em
detrimento da Procuradoria Geral
do Estado. Essa contratação "teve a
função de tornar possível a ingerén-
cia dos possíveis adquirentes das
ações na elaboração das minutas",
Jeiindo a Constituição do Estado e a
Lei 11.968195, que autorizou a ven-
da das ações desde que o poder de
mando do Estado fosse preservado.

A CPI pediu, tcliflbérfl, que o
Ministério Público promova a res-
ponsabilização dos agentes públi -
cos estaduais e federais envolvidos
na opero, áo de venda iios ações.
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CELSO FURTADO

DEBATEDORES

Identidade nacional e
desenvolvimento
Q

ex-ministro da Indústria e
Comércio João Camilo
Pena, que participou do

Fórum de Políticas Macroeconô-
micas Alternativas como debate-
dor, defende a necessidade de uni
"grande e coordenado esforço des-
centralizado" de levantamento e
busca de otimização de recursos
naturais não renováveis e renová-
veis, assim corno dos recursos já
construídos e dos valores culturais
da sociedade brasileira. Tudo isso,
junto com a priorização do desen-
volvimento tecnológico. 1 usisto
que a identidade nacional é forte-
mente ligada a um levantamento
dos recursos naturais, renováveis
e não renováveis, a seu ajustamen-

"E NECESSAPJO UM

GRANDE ESFORÇO DE

LEVANTAMENTO E

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

E NÃO RENOVÁVEIS"

to a nossas tradições culturais e ao
desenvolvimento tecnológico".

Para o ex-ministro, o Brasil
tem uma baixa poupança, baixos
investimentos por trabalhador,
baixo capital humano por traba-
lhador e uma forte poupança ne-

gativa da União e dos Estados Fe-
derados, além dc uma alta relação
custo/benefício, ou seja, o Estado
brasileiro tributa 32% do produto
e tem 8% de déficit. Ele avalia,
ainda, que a empresa brasileira
está tolhida em seu crescimento
pela absoluta redução da sua ca-
pacidade de formação de lucros,
cm concorrência desigual com o
exterior.

João Camilo Pena destaca
também que, ou o Brasil aumenta
sua poupança interna e baixa os
juros, ou o Estado terá de finan-
ciar a empresa ou a si próprio a
juros abaixo do mercado. Ele clas-
sifica esta situação como um dile-
ma terrível.

Destruição do país
0

jornalista econômico da
Folha de S.Paulo, Aloysio
Biondi, concorda com a

afirmação leita por Celso Furtado
de que em nenhum momento da
história do Brasil foi tão grande a
distância entre o que somos e o
que esperávamos ser. E completa:
"E o que estávamos próximos de
ser, porque temos todos os recursos
para isso. Este País foi destruído
nos últimos cinco anos".

Biondi, porém, faz uma obser-
vação sobre a exposição cio ex-mi-
nistro, quando este fala na impre-
vidência do setor público e do cus-

to dos serviços pú}ilics O orna-
lista diz que se surpreende, porque
os juros consumiram, nos últimos
cinco anos, 27 bilhões, 45 bilhões.
45 bilhões, 72 bilhões e 130 bilhões
de reais em 1999.  Para ele, isso
não tem nada que ver com impre-
vidência e com o setor público -
"um serviço que a nossa popula-
ção não tem" -, mas com a políti-
ca de terra arrasada adotada no
País nos últimos cinco anos, quan-
do o Brasil saiu de uma situação
em que tinha que pagar 25 bilhões
de juros e foi para outra de paga-
mento de 130 bilhões de juros.

CAIXA DOIS - Para Alovsio Bioncli,
a glohali:ação foi vendida para os
brasileiros com uma série de men-
tiras. Em sua avaliação, houve vá-
rias delas que visaram justificar o
escancaramento da economia do
Pais. Ele lembra que o secretário da
Receita Federal, Evcrardo Maciel,
foi à CPI do Congresso sobre o sis-
tema financeiro e disse que rodam
dentro da economia R$ 875 bilhões
sem nenhuma tributação (caixa
dois). Ele afirma que Maciel disse
também que nas privatizações o
ágio é devolvido ao comprador sob
a forma de abatimento do Imposto
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de Renda. "Então, no caso da Cc-
mig, se houve ágio, o grupo norte-
americano vai recebê-lo de volta",
raciocina, referindo-se à venda de
33% das ações ordinárias da Cemig
em 1997, durante o governo de
Eduardo Azeredo. Ele defende que
o País tenha uma política nacional
que are de pagar para quem com-
pra empresas estatais. "No caso da
Cemig, não sei quem viu, mas todo
mundo deve saber. Isso se deu
através de um decreto do presiden-
te, cinco dias antes cia sua venda,
autorizando o BNDES a emprestar
metade cia entrada. Na época, foi
dito que era metade da entrada;
depois, que era 75%. E a revista
Carta Capital revelou que foi
100%, sendo metade com a taxa de
juros de longo prazo do BNDES e
metade com urna promissória de
um ano, com 3,57% de juros ao
ano. Ou seja, 3,5% de juros ao ano,
para que um. grupo norte-america-
no comprasse um terço da Cemig".

Ainda sobre a abertura do Pais
às importações, Aloysio Biond i
afirma que o Governo Federal des-
truiu a alma nacional, ao jogar o
consumidor contra o empresário,
o consumidor contra o agricultor

"GLOBALIZAÇÃO É A

TENTATIVA DE NAÇÕES

RICAS, E DE SUAS

MULTINACIONAIS, DE SUAS

TRA NSNACIONAIS,

DOMINAREM AS ECONOMIAS

LOCAIS, INCLUSIVE

PASSANDO POR CIMA DOS

GOVERNOS LOCAIS - COM O

BANCO CENTRAL AMERICANO

DITANDO REGRAS"

nacional e o contribuinte contra
funcionário público. Ele cita que a
maioria dos países estrangeiros cii
tra hoje no Brasil com capital
nanceiro sem pagar nada de "tariÍa
modal', enquanto que, na Coréia_ a
tarifa modal é de 23%, e no Japão
de 16%. Em sua avaliação, a opi
mão pública foi muito manipul
da e a imprensa ajudou a preparai
as pessoas para acharem iu
globalização era inevitável e que
era assim no mundo inteiro.

RETOMADA DE CONSCIÊNCIA

Tanto Celso Furtado quanto
Aioysio Biondi ressaltam que o
Brasil tem condições de ter um
projeto nacional. Furtado salienta
que está havendo um despertar e
urna retornada de consciência de
que existe um potencial nacional
político a ser construído, explora-
do e usado. Para ele, o desenvolvi-
mento do mercado interno é algo
factível. O economista afirma, ain-
da, que as taxas atuais de juros são
uma insensatez, e que nenhum
sistema pode pagar mais de juros
cio que obtém em produtividade.

Celso Furtado frisa, também.
que o único pais contrário à ado-
ção da Taxa Tobin - proposta pata
taxar os fluxos financeiros interna-
cionais e combater a miséria -
EUA, pois é este país o que mais
lucra com a desordem financeira
mundial. Para ele, o Brasil precisa
preservar a independência que lhe
resta e tem de lutar para isto.

Na opinião de Aloysio Bioncli,
é um fato terrível, para as gerações
que brigaram por um Brasil dife-
rente, constatar que a política que
destrói atualmente o País seja de-
terminada por brasileiros que. há
20 anos, estariam sentados ao lado
dele, de Celso Furtado e de outros
participantes do Fórum.

Umpo d fludonii Altunativos poro o brosil
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GLOBALIZAÇÃO, DEMOCRACIA, TERRITÓRIO E SOBERANIA

A entrega de um
território cobiçado

V

`oar ao território é o primei-
passo do homempata re-

omar o seu controle sobre a
vida - assim pode se resumir a preo-
cupação cia professora Maria Adélia
de Sousa, em sua exposição sobre o
tema "Desenvolvimento, Federação
e Mercado Globalizado', no Fórum
Políticas Macroeconômicas Alter-

nativas para o Brasil'.
Lembrando sua formação de

geógrafa, ela afirma que "o espaço
geográfico, que é o de todos nós,
durante muito tempo foi relegado a
um segundo piano, pela vigência
exacerbada cio historicismo e cio
economicismo'. Mas, hoje, segun-
do Maria Adélia, a noção do global,
ria globalização, da globalidade, faz
apelo direto à dimensão geográfica
dos processos sociais, e é nela que o
território assume o centro cia arena.

"Há Um equívoco enorme a

respeito cio entendimento do que
seja a globalização. As noticias
mais apressadas e os documentos
mais superficiais falam de globali-
zação como se toda a sociedade es-
tivesse globalizada. É bom que se
diga que o processo de globaliza-
ção diz respeito tão simplesmente
ao mercado. A maioria da socieda-
de não está inserida no processo
de globalização, mas cm outro
processo, este velhíssimo, que é o
processo da mundialização, isto é,
o processo de dar á sociedade to-
dos os elementos de consumo.

Ao analisar os fenômenos de
abertura dos mercados e da ação
ransnacionai das empresas mun-

diais, Maria Adélia diz que o terri-
tório, hoje, é revelador das geogra-
fias da desigualdade, geografias
que são produtos da dimensão his-
tórica do processo de globalização.

umpo d fludanho AlUrnotiuos paro o brasil
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"A geografia da desigualdade é o
produto maior do capitalismo".

"O que define o território,
ho ï e , é o seu uso, e não a sua ex is-
téncia por si mesmo. O que o ter-
ritório tem de permanente é o que
vamos herdando dos antepassa-
dos, e a que chamamos cultura. O
seu entendimento é fundamental
para afastar o risco da alienação, o
risco da perda da existéncia indi-
vidual e coletiva, sobretudo o ris-
co da renúncia ao futuro, o que é
muilo rave', avalia.

RENÚNCIA AO FUTURO - "Do
que se Li: hcjc com o território
brasileiro, o risco maior é o da re-
nuncia io uturo pela imposIco

"A (JEOGRA FIA DA

DESIGUALDADE E o

PRODUTO MAIOR DO

CAPITALISMO"

do esquecimento, como nos cha-
ma à atenção Aloysio Biondi, Es-
quecimento de nosso lugar, esque-
cimento de que vivemos no país
com a maior biocliversidade do
planeta. esquecimento de que so-
mos detentores das maiores jazi-
das minerais do mundo, esqueci-
mento de um país que terá, no mi-
lénio que chega, dois imensos

trunfos: a com mentalidade do seu
território e a sua capacidade infini-
ta de produzir a nova arma, que é
o alimento", continua a gcógraía.

Maria Adélia mostra aquilo
que as pessoas sabem, mas sobre o
que não refletem: a permeabilida-
de dos territórios nacionais pelos
instrumentos tecnológicos de
controle, como são os satélites ar-
tificiais. Sendo assim, analisa, a
natureza 'naturata', objeto de con-
quista, de admiração, de temor,
não existe mais. A natureza é mer-
cadoria de barganha, moeda pre-
ciosa no processo contemporâneo
de acumulação".

Insistindo na necessidade de
retorno ao território, como a base
Jc tudo, Maria Adélia a associa á

equivocada cia 'morte da His-
ia". "E o território que não per-
te a morte da História, porque
e a construção e a reconstrução

e rmanente da História", destaca.
Para ela, o território é o espa-

co hahitado. A grande contradição
essa visão está na rigidez do ter-

1 brio com relação às pessoas e na
ia fluidez com relação às merca-

donas. As mercadorias podem
tnsitar de um território para ou-

basta uma guia de exportação.
im é o mundo cia globalização.
Há uma dialética cio território.

ci.undo Mana Adélia, que se ex-
cssa no controle local de par(:e-
técnicas de produção, em Cori-
uosição a um controle remoto

--

"Os SIS1LMA TÉCNICOS

\ )1)FRNOS FAZEM COM •'I

\IUNDO DEIXE A SUA

'ROBABILIDADE PARA

1( )RAR-SE A SUA I'R(iPRIA

POSSIBILIDADE"
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NO MILENIO QUE CHEGA A CAPACIDADE DE PRODUZIR ALIMENTOS E UM IMENSO TRUNFO

Os brasilianos
de parecias políticas de produção.
Ao discorrer sobre isso, ela chama
a atenção para o conceito de "ter-
ritório das redes", usado para o
desenvolvimento de negócios. E
cita o exemplo concreto do Plano
"Avança Brasil", do Governo Fede-
ral, montado a partir de "eixos de
integracão" c "rótulas".

VISÃO ULTRAPASSADA - Essa
temi If101Oi,L, iL' ii e cii' ' totu-
las", esclarece, "é velha e antiga, ul-
trapassada quando se formulava
para este Pais a primeira política
nacional de desenvolvimento urba-
no. O que foi o Geipot, senão uma
tentativa fracassada de implanta-
ção, no País, cia política de eixos?",
indaga. "E eis que a última novida-
de do BNDES t tratar de novo o
nosso País como um conjunto de
oito eixos e uma rótula. Isso signi-
fica a assunção declarada e deslava-
da do território brasileiro, patrimô-
nio nosso, corno um território de
redes, a rótula, que compreende al-
guns trechos dos estados de So

I S p1 lVc'ttO. SCCLtIOS de

ocupacao, os brasileiros
eram "brasilianos ". Em

italiano também somos "brasilia-
ni ". Talvez por isso, para melhor
en,gambt'lar os incautos, a Booz-
Alien &' Hamilton, a Bechtel In-
ternationcil. Inc. e o Banco iBN-
AÍvÍRO deram ao seu escritório
de consultoria a denominação de
"Consórcio Brasiliana

A principal firma do Consór-
cio é a Booz-Alien & Hamilton,
de mulo Conselho de Administra-
ção participa llenry Kissinget;
misto de intelectual e lobista, que
foi o principal estrategista de po-
lítica externa dos Estados Unidos
durante longos anos.

O Consórcio foi contratado a
ouro	t ,'ahallu t t' sol' 1?

os dados recolhidos pelos diversos
Órgãos pti blicos Jederais e elaborar
o Plano Plurianual do Governo Fe-
deral, o chamado "Avança Brasil".

Segundo onfessam os seus
diretores e o próprio governo, a
idéia é a de "vender o Brasil" aos
investidores estrangeiros. O pro-
jeto não leva em consideração as
fronteiras dos estados, e toma
como referéncia os grandes eixos
hidrográficos nacionais.

Quando veio a Belo Hori-
zonte, no final do ano passado,
para expor o Plano na Federa-
ção das Indústrias, Micha! Gar-
tenkraut anunciou, com sema-
nas de antecedéncia, o projeto do
governo de mudar a legislação
sobre as águas - afim de atrair
o interesse esi rcIncc'i ro,

Impo IJE fluoto	Alttrnutivas poro e Bícsil



A UWLCOOLOGiA, APLICADA À PRODUÇÃO DE

MARIA ADÉLIA DE SOUSA

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janei-
ro. Não vou perder tempo com
isso. A literatura mais brilhante da
economia e da geografia já deu esse
assunto por encerrado nos anos
70. Pena que as consultorias e OS

funcionários cio BNDES não estu-
dem mais, não acompanhem a bi-
bliografia contemporãnea". ironiza.

Maria Adéiia sempre retorna à
preocupação de soberania: "Insis-
to em que o uso do território bra-
sileiro precisa ser objeto de dis-
cussão política, pois é dele que
advém a recuperação da soberania
que se perde nestes tempos neoh-
berais. Ë bom lembrar que o Esta-
do-Nação é formado essencial-
mente de três elementos: territó-
rio, povo e soberania".

"A construção cio futuro do
Brasil", continua, 'estará no co-
nhecimento que os brasileiros ti-

verem de seu território, a partir do
lugar que nele ocupam, da valori-
zação de sua cultura, cia inserção
de cada sujeito na sociedade. O
conhecimento da história cia pro-
priedade da terra, da inserção das
atividades econômicas em seu lu-
gar é, no meu entender, o vetor
zero da reconstrução nacional, ta-
refa dos brasileiros que ainda esta-
mos vivos e empregados".

A IMPOSTURA ECOLÓGICA

Um dos momentos mais fortes
do debate que se seguiu à exposi-
ção de Maria Adélia de Souza ki a
resposta que ela deu a uma obser-
vação crítica de Roberto Messias,
representante na América Latina de
unia das mais importantes organi-
zações não governamentais de 1Jrc)-

Monsanto: depois
das sementes, a água
D

cnw eia da Fuii ça o
Ciência. Tecnologia e Eco-
logia, de Nova Déli. Índia,

rnost ra que as grandes empresas
m u li inacionais já não escondem
mais a sua cobiça e intenção de es-
tabelecer o mais amplo controle
sobre os recursos naturais do pla-
neta, com ênfase nos patses em de-
senvolvimento.

Depois de comprar divc,.ças
empresas de hiotecnohgia do Tercei -
ro Mundo, como a Agrocetus, a Cal-
gene, a brasileira Holdcn, a Agroce-
res, a Asgrov, as operações de se-

do (Tw I! e dc	c11 ,no-

( RO meu ( em te 1(15, o mui n nocu
na! quita ica Monsanto declara cla-
ramente sua intenção de dominar o
futuro do alimentação humana.

Para Robe ri Fo rlev. ext'cu li vo
da multinacional Monsanto, em
suas próprias palavras: "o que Vo-

cês estão vendo nâo é apenas a
consolidação do mercado de se-
mentes. Na realidade, é a consoli-
dação inteira cio cadeia alimentar
Assim como a agua é vital na pro-
dução de alimentos, a semente
também o é. Sem a cigua, a vida
não é possível. Por isso, plancia -
?n(	ecn um	 i	mn

O ULL(',	)1UUililt) t,171

como a Indic1 e o Mtxíco".
No setor de água, a Monsanto

já está negociando uma joint-ventu-
re com a Eureka Forbes Tata, que
controla 70% da UV kchnologies e
adquiriu uma cota na Water Hcalth
Inteunational, com opção de com-
pra do resto do negócio. Gom um
apetite dessa grandeza, o Governo
Federal ainda quer que a sociedade
entregue, sem diseuiim: no Brasil, o
controle dos rios, lagos, e outras
fontes de recursos hidiicos para as
empresas mu ltinacíonais, no bojo
1 / , oçmomnci de /'liOtLi&citJ.

lfinpo d fludonça	AltErnotitIos poro o Brosil
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cçio ambiental, a Inla() Internacio-
a Conservação da Nature-

Fendo o professor Messias con-
o fim da natureza, a que fi-

,i referência a conferencista, Ma-
Adélia retruca com veemência.
observação de que a natureza,
como cia era antes da revolução
lítica, acabara, é de Marx", ex-

ica. Para Marx, ao intervir no pro-
-o natural, o homem passou a
ir uma nova natureza. Foi nesse
)cesso, o do trabalho, que o ho-
m se livrou da mera probabilida
de vida, passando para o campo
projeto, da possibilidade. A in-

\cflço do homem na natureza
ontra a sua atualidade no domi-
do mundo físico pela ciência e
aplicação tecnológica, como é o

c-) exemplar da biotecnologia
'ic, controlada necessariamente

a vontade Política - que deve ser

"O QUE DEFINE HOJE O

1 1:RRITÓRIO É O SEU USO,

E NÃO A SUA EXISTÉNCIA

POR SI MESMO"

E PRECISO RESPONSABILIZAR 05 QUE UETERIOftAM O MEIO AMBIENIE

idarieclade - poderá trazer
lioniem a libertação da fome, do

medo, da incerteza. "A natureza
Ljue tudo determinava está hoje
nona cru seu lugar temos a natu-

L mada", prossegue.
'misagem é outra coisa. Mas a

ciem nada tem a ver com a na-
:c:a. Esse conceito de paisagem

é geográfico. Acho, sim, que a
ureza, esta de que estou falan-
foi engolida pelo trabalho do

mcm, e é engolida hoje pelos
mas técnicos revolucionários".
Os sistemas técnicos moder-

1105, pondera Maria Adélia, fazem

Impo do fludonto	AlUrnotivos poro o Biosil
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A PROPOSTA DE PRIVATIZAR FURNAS Ë UM ATENTADO À SOBERANIA NACIONAL

com que o mundo deixe a sua
probabilidade para tornar-se a sua
própria possibilidade. "Saímos do
mundo da economia e entramos
de pleno na política. A biotecno-
logia, aplicada à produção dos ali-
mentos, não daria para acabar
com a fome no mundo? Isso é a
tecnologia a serviço da humanida-
de. É o mundo da possibilidade, o
mundo da politk:a. 1-lá um supe-
rávit de produção de comida no
mundo e há tanta gente morrendo
de fome. É isso que temos que
discutir. É isso que chamo de
mundo da possibilidade e de con-
trole da natureza 'naturata' e da
criação de uma segunda nature-
za", argumenta Maria Adélia.

"Outra coisa: não tenho con-
vicção alguma sobre o significado e
as aplicações do chamado 'desen-
volvimento sustentável'. Isso é uma
baboseira ideológica criada nos
anos 70, para escamotear aquilo
que o capitalismo começava a dei-

"O BRASIL É UM PAÍS DE

CAPITALISMO ATRASADO,

ARIA DE EXPANSÃO DO

CAPITALISMO DE FORA"

xar claro no mundo, um enorme
processo de pobreza e depaupera-
ção de continentes inteiros. Nessa
coisa de desenvolvimento sustentá-
vel, do desvio que se faz da questão
ambiental, é claro que há proble-
mas ambientais, mas eu não discu-
to isso como problema puramente
ambiental; discuto como problema
social. Nego-me a entrar no desvio
financiado pelo Banco Mundial.
Não me venham com a sustentabi-
lídade, nem com a questão ambien-
tal. Quero discutir a questão ambi-
ental sob a ótica da questão social.
Quero resporisabi lizar aqueles que
devem pagar pela deterioração do

ambiente. Mas isso não se dará
preservando o mico-leão. Amo o
mico-leão, o jatobá-chinés, as ba-
leias de Brigitte Bardot. Para mim,
no entanto, o centro das preocupa-
ções é a Felicidade do homem. Para
mim, o homem é o ser supremo da
vida, e ele pode acabar com a vida,
ao contrário elo mico-leão e das ba-
leias de Brigitte Bardot", enfatiza.

"Por isso, afirma, existe essa cli-
vergência, e a universidade brasi-
leira ainda não teve a dignidade de
convocar um seminário, ou um
simpósio, para discutir, em seus
muros, cara a cara, olhando um no
olho do outro, essa questão cio de-
senvolvimento sustentável, as
APAs, os ElAs, os RIMAs e o diabo
a quatro que se inventou para mul-
ipl ica r consul torias", polemiza.

BANCO MUNDIAL -A professora
reuricmi qoc nunca o Banco

Mundial colocou tanto dinheiro
no Brasil, em todos os estados,

lampo da fludonço	Alurnetivos pare o Brasil



EUA de olho
na Amazônia

"A CIDADANIA I A

CONSCIÊNCIA DO LUGAR DO

INDIVÍDUO NO TERRITÓRIO,

NO MUNDO"

para que se executem os seus pro-
jetos de gerenciarnento de bacias,
o que significa mais uma multidão
de consultorias. "O que está por
detrás disso ë um problema sério e
pouco estudado, igual o ocorrido
com a terra, com a instituição da
propriedade privada sobre o solo.
Quando se instituiu a propriedade
privada sobre a terra, mudou-se o
mundo. Caminhamos para a insti-
tuição da propriedade privada da
água. Trata-se de mecanismo ain-
da mais perverso, porque a terra,
o terreno, são fixos. A água é mó-
vel", denuncia.

O gerenciamento de bacias, na
opinião de Maria Adélia, bem
corno toda a parafernãlia ambien-
tal, é montado em nome do que se
chama "comunidade". 'Para mim,
comunidade não é empresário; co-
munidade é a população que cons-
titui as sociedades majoritárias dos

o

< ( Í OVC1111 1 )U5llCitt) \hnLs-
.rios da Fazenda, do

Meio Ambiente e das Re-
lações Exteriores) está estudando
lei aprovada pelo governo dos Es-
tados Unidos, que permite trocar
a divida Com o governo america-
no (não incluídos débitos (.001

bancos privados) por in vestimen -
los em projetos envolvendo pre-
servação de florestas tropicais. O
secretário de Assuntos internacio-
nais do Ministério da Fazenda,
Marcos Carwm4 ni, injormou que
está sendo analisada a oportuni-
dade "técnica e política" da pro-
posta. Para que a negociação seja
iniciada, o ministro Pedro Malan
terá que enviar, ao tesouro norte-
americano, um comunicado.

Caramuru explicou que, se o
Brasil vier afazer essa operação,
poderá transformar um estoque
de dívida. a ser pago no longo r"°-

em /11 L\(	 1 o, t 1W1 	-

bolsos imediatos. A lei americana
atribui a um fundo local integrado
por ONGs e OMG até dois repre-
sentantes do governo americano a
tarefa de administrar o jinancia-
mento. O diretor executivo do Fun-
do Mundial para a Natureza
(W\VF, Garo Batmanian, esclare-
ce as vantagens da lei americana:
'em alguns casos, será permitido
às nações pobres reestruturar os
débitos num valor pouco mais bai-
xo do que o dos ativos". Além dis-
so, o Brasil deixaria de ter uma di-
vida em dólar e passaria a pagar
um investimento em reais - teria
também mais dinheiro para apli-
car em meio ambiente. Ele acha
que o Brasil não deve perder esta
oportunidade de transformar US$
600 milhées de dívida em US$ 600
milhões de financiamento para o
fltt'i() c(nT'j'fltO.

:IL:	-.	:	.'	..	"t	%'•..
1	

q
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DEBATEDORES

"O PROCESSO DE

GLOBALIZAÇÃO DIZ RLSI'LITO

TÃO SIMPLESMENTE AO Polarização e
neocoloniaalismoMERCADO. A MAIORIA DA

SOCIEDADE NÃO ESTA

INSERIDA NO PROCESSO)

DE GLOBALIZAÇÃO,

MAS EM OUTRO PROCESSO,

ESTE VELHÍSSIMO,

QUE É O PROCESSO DA

MUND1ALIZA ÇAO"

países do Terceiro Mundo. para
quem a questão ambiental maior e
a obtenção de comida."

"A grande pesquisa que faço
hoje na universidade é uma relei-
tura da fome. É a homenagem
que desejo prestar ajosué de Cas-
tro que, se tivesse tido as disponi-
bilidades técnicas de hoje, com a
informática, teria feito uma revo-
lução maior do que a que fez. A
frase de Josué de Castro, definin-
do a fome como a sabotadora da
paz, não pode ser esquecida um
só minuto", frisa.

O pensamento de Maria Adé-
lia, sobre as conquistas tecnológi-
cas, pode ser resumido na consta-
tação de que elas só se legitimam
se forem empregadas na supera-
ção da desigualdade entre os ho-
mens, na construção de um mun-
do melhor para todos. Os bens da
inteligência, segundo ela, não po-
dem ser administrados pela razão
capitalista de mercado, mas, sim,
tela razão política dos homens
"Nunca, na história da humanida-
de, tivemos a condição e a eletiva
possibilidade de construção de
um mundo melhor", finaliza.

0

professor Darc Antô-
nio (Ia Costa, da UERJ
e da Escola Superior

de Guerra, lembra Maithus e a
sua famosa teoria de que não
havia lugar para mais homens
no mundo, uma vez cime a po-
pulação crescia cm progressão
geoniét rica, enquanto a pro-
dução de alimentos crescia em
proporção aritmética "Graças
a Deus", diz, "a tecnologia,
essa nossa capacidade de mul-
tiplicar as coisas, mudou essa vi-
são terrível, mas os malthusianos
não acabaram".

Os anibienialistas, em sua
opinião, não são os responsá -

veis pelas teses do desenvolvi-
mento 'sustentado", mas, sim,
outros, como os do "Clube de
Roma", cuja lese pode ser resu-

"NA VERDADE,

GLOBALIZAÇÃO É A

MESMA COISA QUE ERA O

COLONIALISMO NO

SÉCULO XVIII E O

IMPERIALISMO NO SÉCULO

XIX. GLOBALIZAÇÃO É

isso: A TENTATIVA DA

IMPOSIÇÃO DE UMA

CULTURA, DE UM MODO

DE VER O MUNDO"

mida na idéia de que não é possível
dar a todos os homens o padrão de
conforto dos norte-americanos.
"Sendo assim, a questão resume-se
no seguinte: os que estão dentro do
navio, a gente garante. Os que estão
fora, a gente não deixa subir a bor-
do, porque o barco pode afundar",
Compara. Com isso, diz Darc da
Costa, a palavra "desenvohimento",
que foi tão cara a várias gerações,
saiu completamente da temática, e
é hoje adjetivada: o "desenvolvi-
mento' deve ser "sustentado".

POLARIZAÇÃO - Darc Antônio
da Costa discorda de que o mundo
esteja vivendo urna "globalização".
Ele prefere definir o processo
como de "polarização". "Se obser-
varmos os fluxos dos mercados, OS
fluxos de capitais, os fluxos tecno-
lógicos, veremos que existe uma
'polarização', e não uma 'globali-
zação'. Uma polarização que tem
três eixos, pólos centrais, que são
a América do Norte, o Japão e o
complexo asiático, e a União Eu-
ropéia, que caminham para urna
competição internacional."

"Na verdade, globalização é a
mesma coisa que era o colonialis-
mo no século XVIII e o imperialis-
mo no século XIX. Globalização e
isso: a tentativa da imposição de
uma cultura, de um modo de ver
o mundo, de uma maneira de ar-
ticular os processos", explica.

O professor Darc da Costa
discute também a questão de um

Impo d fludenço Altmrnotivas paru e Utísil



projeto nacional e lembra que, an-
tes da Revolução Francesa, o pro-
jeto de Estado era o da casa rei-
nante. A Revolução Francesa mu-
dou esse conceito: cada cidadão
tem que viver o projeto de seu Es-
tado como seu próprio projeto. Só
assim o Fstado si' k'tii iva

VONTADE NACIONAL "As nações
( I UC ehí'garain io cniro, como a
Alemanha, o Japão e os Estados
Unidos, eram periÍeria no século
XIX. Chegaram ao centro porque ti-
veram concepção estratégica e von-
tade nacional. Vontade nacional só
se tem com auto-estima, e concep-
ção estratégica pressup&c Conheci-

Q

professor Roberto Messias
Franco, representante
para a América do Sul da

União Internacional para a Con-
servação da Natureza, discorda de
Maria Adélia de Sousa em sua con-
ceituaçào da natureza modificada
1)eh1 ação elo homem. Para ele, a
força da vida e a ação do homem
em sua defesa estão resistindo ao
aniquilamento do mundo físico.

Depois de se referir a projetos
em andamento, como o da recupe-
ração do Rio das Velhas, Messias
lembra a unanimidade elos minei-
ros na defesa das águas ele Furnas.
"A natureza não acabou. Se a gen-
te chegar à conclusão de que ela
acabou, perderemos a nossa moti-
vação de lutar pelas nossas flores-
tas. pelos nossos rios'. afirma.

OS ECONOMISTAS - Entre outras
ohscrvaçcs cm apoio às teses da
professora Maria Adélia, o econo-
mista Carlos Sidney Coutinho, pro-
[essor da UFMG. diz que os econo-

mentos geográficos, antropológicos
e históricos", ensina o professor.

"O Brasil tem um projeto, mas
não sabemos por que ele não é ex-
plicitado. Queremos construir um
grande Estado na América do Sul,
por uma simples razão: estamos
apartados das rotas tradicionais do
comércio internacional", continua.

O fundamental, de acordo com
Darc da Costa, é que "a concepção
estratégica é essa, apesar de o
dente Fernando Henrique Cardoso
querer aderir à Alca e dizer que a
hegemonia dos norie-americanos "
ele mais cem anos, contestando os
estrategistas norte-americanos que
a limitam a, no máximo, 50 anos".

mistas têm ouvido muito pouco os
colegas de outras áreas. "Eles têm
perdido um pouco a tradição de in-
terdisciplinaridade na discussão.
E-lá uma necessidade de aprender,
de discutir e ele aprofundar o estu-
do, no âmbito daquilo que eu cha-
mo de intelectual coletivo sobre o
intelectual individual. Em nossa
profissão, tem sido muito rara a
presença do intelectual coletivo, A
presença do intelectual corporativo
se tem manifestado muito mais do
que o coletivo", confessa. f

"A NATUREZA NÃO

ACABOU. SE A GENTE

CHEGAR À CONCLUSÃO

DE QUE ELA ACABOU,

PERDEREMOS A NOSSA

MOTI VA ÇÃO DE LUTAR

PELAS NOSSAS FLORESTAS,

PELOS NOSSOS RIOS"

1i

A vida da natureza

Iunpo dt fluont	AlttrnatIvs para o brasil



FERNANDO OLIVEIRA

GLOBALIZAÇÃO, ACORDOS E INVESTIMENTOS, MÍDIA E CAPITAL EXTERNO

A ditadura do
pensamento único

Q

l)rok'ssor lcrnando Oh-
veira, ao criticar o mode-
lo de globalização em vi-

gor, fundado na ditadura do mer-
cado, mostra a cumplicidade dos
meios de comunicação, que se es-
meram na fabricação do sonho in-
dividual do consumo. Há saídas
para a atual situação, diz, desde
que seja renovado o princípio da
solidariedade, fortalecidas as
identidades locais e retomados os
vínculos de natureza associativa e
cooperativa. E preciso lutar, so-
bretudo no campo simbólico, para
vencer essa distorção histórica.

Segundo Fernando Oliveira,
com a violência deste final de sé-
culo, somada ao controle das tec-
nologias da informação, fica alte-
rada a percepção de espaço e de
tempo, e a imagem que as pessoas
têm do mundo. "Tudo ISSO permi-
tiu trazer de volta o velho e cruel

mercado: coiflo o grande si ncroni -
zador social, como a grande ima-
gem simbólica, corno o habitat'
das linguagens da mídia e das de-
signações estéticas e sociais, justi-
ficadoras dos padrões de concen-
tração de riqueza e de conduta
neste final de século", analisa.

O professor ressalta que o
mundo (Ia globalização e da infor-
mação é o mundo da velocidade e
da aceleração, pelo enlace cada vez
mais profundo entre a cultura da
comunicação e o interesse econô-
mico, fortalecido pela massificação
cio consumo. Essa massificação re-
voga os estatutos sociais e os esta-
tutos de cidadania que as socieda-
des demoraram tanto tempo para
construir. A globalização traz tam-
bém uma competição no plano
abstrato jamais vista, e é por isso
que as mídias desempenham um
papel primordial na hierarquização
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:Jvk vi UNDO SUBJUGADO PELO MERCADO FINANCEOO PAIS ES

FERNANDO OLIVEIRA

"As DIFERENTES MÍDIAS

SE ESMERAM NA FABRICACAO

DO SONHO DO CONSUMO

E AGEM COMO SE CAPITA!.

ESTRANGEIRO E DESEMPRIG()

NÃO TIVESSEM QUALULR

RELAÇÃO"

cio espaço econômico e do espa.
dos valores. "Por isso, fala-se cc
luta entre valores locais e giobai
Questiona-se a homogeneidad
versus heterogeneidade. Sem dúvi
da, a globalização se impõe tam-
bém como sendo o homogêneo so
bre o diverso. Apesar de tantas li  -
guagens e culturas que possuimos,
por exemplo, no Brasil, tudo o que
é decorrente delas é ignorado pelos
servidores do capital financeiro
globalizado. Desde, obviamente,
que prevaleçam os requerimentos
dos procedimentos i nst it ucionars,
políticos, econômicos e sociais qu
assegurem as condições apropria-
das para a reprodução 1101)1 ada
desse capital", afirma.

VALORIZAÇÃO EXACERBADA

Nesse processei globaliza-
ção, o capital financeiro tem sua
valorização desmesurada, em de-
trimento do capital produtivo.
Sem dúvida, o capital financeiro

globalizado não depende mais do
mecanismo de produção em que
trabalho e capital tecnológico jun-
tavam-se para existir em determi-
nado lugar. O tempo acelerado da
acumulação possibilita ao capital
financeiro descolar-se inteiramente
da estrutura produtiva e ganhar
movimento autônomo que só será
obstado nas profundas crises linan-
ceiras', explica Fernando Oliveira.

Ele ressalta que a financeirização
do mundo atingiu o seu nível mais
elevado com o capital especulativo,
que se espalha pelos mercados fi-
nanceiros globalizados em verda-
deiras inlovias, que movimentam
trilhões de dólares e são capazes de
desestabilizar qualquer economia,
sociedade ou ordem nacional.

O capital linanceiro, para am-
pliar sem medida OS SCUS ganhos,
requer a imposição de sua nature-
za parasitária sobre o capital pro-
dutivo. as ordens e os vibres lo-
cais. A financeirização do mundo
pode ser notada, segundo Fernan-
do Oliveira, pelo sacrificio impos-

to pela cultura rentisia á economia
de muitos países: taxa de cresci-
mento do PIB muito baixa ou ne-
gativa: estabilidade econômica en-
trecortada por sobressaltos mone-
tários e financeiros desemprego
elevado c sem precedentes priva-
tizações; pauperização da maioria
da população. 'Por isso, estamos
assistindo a uma espécie de heca-
tombe do emprego e tia renda. Es-
tabilizamos nossa moeda, equipa-
rando-a às moedas do Primeiro
Mundo, e eliminamos barreiras le-
gais l)21r1 permitir a entrada desse
capital parasitário que vem aqui,
frequenta nossos mecanismos de
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	C sai, deixando a eco-
a ver navios", diz.
livre mercado é difundido

mídias como mecanismo de
:italdade e valorização de oportu-
Jade comum a (0(105, como

icjegador, mas, na verdade, apro-
a desagregação. "Isso é tão

tl que as entidades cia sociedade
e ivil organizada, os parlamentos,
c entes federados não se articu-
un para defender os interesses co-

muns do bem estar social, da pro-
Jucão nacional ou a soberania da
n..ão. O mercado exerce um pa-
pul desagregador, dissimulado de

maneira que não conseguimos
.t-ociar o desemprego ao capital
icianceiro. Os meios de comunica-
i,tu nem sequer falam nisso, como
se não houvesse causalidade lógica
entre urna coisa e outra".

SONHO DA RAZÃO - segundo
ernindo Oliveira. o 5onho cia ra-

contemporãnea é embriaga-
dr e pode perturbar a mais im-
permeável das criaturas com a pa-
rafernália da eletrônica, que seduz
pelo sonho do consumo, Os meios
ti: comunicação falam ás pessoas
com seus anúncios embalados

[),, [os lindos corpos de manequins
l)crieitas, e que se impõem como
inuia de sedução; com iingua-
pens para as quais não temos ain-

senso critico comum; e se es-
meram na fabricação do sonho
Untemporâneo: o sonho cio con-

-uiiio" E é nos bastidores da eu!-
tira dos meios de informação que

reina o interesse econômico mais
espúrio e cruel do capital e, sobre-
tudo, do capital financeiro. "Em
lugar do SOflho confortador e
com pensador da integração ao
mercado de trabalho, ao espaço
da educação, da cultura, da saúde,
da solidariedade, da oportunidade
igual para todos, da cidadania -

Iunpo dt fludorito	AItornotuas DOtO O Brasil
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agora reduzida ao espaço cio cnn-
surnidor - temos um sonho publi-
citário. Devemos não sonhar esse
sonho. Devemos ficar de pronti-
dão, em vigília', alerta.

A BATALHA DOS SIMBOLOS

Mas quais seriam as alternati-
vas a esse modelo de globalização?
Para Fernando Oliveira, símbolo se
destrói com símbolo e é assim que
se deve enfrentar o "inimigo". A
imagem simbólica que orienta urna
época civilizatória - que pode às
vezes ir contra urna geração inteira
- organiza sistemas de valores e
condutas sociais, individuais e co-

letivas. A imagem simbólica de um
povo se estabelece, também, pelo
sistema de vínculos. identidades
podem surgir nos espaços locais,
da convivência, do sentimento de
pertencer a uma mesma causa e
movimento. A construção dessas
identidades locais, a sua cristaliza-
ção em termos institucionais e o
fortalecimento desses valores são o
ponto de partida do resgate da so-
lidariedade - que é, para ele, uma
das alternativas ao modelo em vi-
gor. A formação de novas redes de
solidariedade passa, portanto, pelo
estabelecimento de novos vínculos
de natureza associativa e cooperati-
va. "Acho que a globalização, como
todo movimento capitalista, instala
paradoxos; ela cria também a opor-
tunidade de se dedicar a essa causa
comum, que requererá das pessoas,
cada vez mais, atenção e dedica-
ção. Esse sentimento tem de surgir
sobretudo pela confrontação aos
símbolos que são hegemônicos e

juc instauram e perpetuam essa
lorma contemporânea dc cultura
única globalizada que estamos en-
rcntando. ensina.

CAMPO DA REPRESENTAÇÃO -
Fernando 01 ivei ra lcmhra. ainda.
LjUC, independentemente de ser
jornal, TV, rádio, cinema, Inter-
nei, etc., a mídia é, antes de tudo,
o campo da representação. A
grande novidade da cultura con-
temporânea é que não se cria um
objeto sem que se crie o símbolo
correspondente, ou seja, sem que
se crie a representação do que sig-
nifica consumir esse objeto." Por
que alguém gasta milhões de dóla-
res em publicidade para fazer um
atleta subir, com um tênis Nike,
quatro metros de altura para além
da cesta de basquetebol, descer,
enterrar a bola, e depois o consu-
midor se convence de que aquele

"TRAVAR UMA LUTA,

SOBRETUDO NO

CAMPO SIMBÓLICO,

E UMA DAS PRIMEIRAS

ATITUDES QUE

DEVEM SER ADOTADAS

PARA FAZER FRENTE

AO MODELO DE

GLOBA UZA CÃO

EM VIGOR"
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tênis é o que tem a ver com a sua
identidade? E loucura, é irraciona-
lismo? Não; é no território cia fic-
ção, do sonho, da fantasia que
construímos as realidades", exem -
plifica. Os conflitos humanos se
instalam como guerra de símbolos
- e esses vivem mais do que os
homens. "Temos que nos debru-
çar, então, sobre nossa rede de
símbolos esi ruturadores. Para fa-
zer isso, temos que lançar mão e
revigorar, com novos símbolos e
sunos. a solidancdadc". icafirma.

SINCRONIZADORES SOCIAIS -
Os sincroni:adorc sociais de que
necessitamos ftn1 de ser, então, Se-
gundo Oliveira, simbólicos para
hierarquizar ações e estabelecer
condutas coletivas e institucionais.
"Não há como fazer isso sem siste-
mas comunicativos, sem mídias.

Confrontar a lógica financeira e pa-
rasitária do capital é revelar como
ela se sobrepõe ao capital produti-
vo, gerador de emprego e melhoria
das condições sociais, e isso requer
uma mudança não apenas de or-
dem institucional e governamental,
mas um confronto no campo sim-
bólico", alerta. Na opinião de Fer-
nando Oliveira, o sonho que vive-
mos agora, do homem e do mundo
globalizados, é um sonho menor.
"Precisamos sonhar com nossas
próprias imagens e, para isso, pre-
cisamos libertar-nos daquelas pré-
fabricadas. Conseguimos isso com
o fortalecimento da cultura local e
dos valores que estão aí; e não des-
truindo-os diante do que vem de
fora, diante cio que é alheio e cio
que nos é invisível. Temos de lem-
brar que todo poder nasce da mvi-
sibiliclacle", finaliza. A

• .".,' "•-.". ,- - . u s v	_.
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FERNANDO OLIVEIRA

DEBATEDORES

A preço de banana
F

ernando Siqueira, diretor da
Associação dos Engenheiros
da Peirobras, no Rio de la-

neiro, fez urna análise da emenda
constitucional na ordem econômi-
ca que o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso enviou ao Congres-
so no início de seu primeiro man-
dato. Para Siqueira, a soberania
brasileira foi liquidada com a apro-
vação do novo conceito de empre-
sa nacional, a quebra (los monopó
lios da navegação de cabotagem,
do gás canalizado, das telecomuni-
cações e do petróleo. Igualar a em-
presa nacional á estrangeira abriu o
nosso subsolo às empresas multi-
nacionais, que até então só podiam
explorá-lo com 49% das ações das
companhias niineradoras. A partir
de então, passaram a poder explo-
rá-lo com 100% de participação e
com facilidades de captação de re-
cursos no exterior e aqui, no
BNDES, a juros de 6%. "Não há
empresa brasileira com capacidade
para concorrer com as multinacio-
nais", afirma. "Com isso, o Pais
desnacionalizou seu subsolo - o
mais rico em minerais estratégicos
e em hiodiversidade."

A quebra do monopólio da na-
vegação de cabotagem permitiu a
entrada de embarcações estranci-
ras no interior do País, transforman-
do o escoamento, antes ilegal, de
nossas riquezas, em uma prática li-
cita. A quebra do monopólio do gás
canalizado viabilizou a vinda do gás
da Bolivia, do Peni e da Argentina,
propriedade de multinacionais. Fer-
nando Siqueira critica, ainda, a pri-
vatizaçáo das telecomunicações,

"O Pius DESNACIONALIZOU

SEU SUBSOLO - UM DOS

MAIS RICOS DO MUNDO EM

MINERAIS ESTRATÉGICOS E

EM BIODIVERSIDADE"

lembrando o montante de investi-
mentos feitos pelo governo antes da
venda das estatais, compradas com
a facilidade do pagamento financia-
do "a se perder de vista" e bancado
pelo reajuste brutal das tarifas. No
caso do petróleo, Fernando Siquei-
ra lembra que a lei que regulamenta
o assunto estabelece que a empresa
concessionária que produzir o pe-
tróleo passa a ser dona dele. "Com a
abertura indiscriminada do merca-
do, estamos correndo o sério risco
de perdermos, em 10 anos, matéria-
prima que seria suficiente para nos
abastecer por 40 anos".

EFEITOS NOCIVOS —Siqueira rca-
tirma os efeitos nocivos do Acordo
Multilateral  de Investimentos
(AMO, que deveria ter sido coloca-

do em votação na Organização
Mundial do Comércio (OMC) em
dezembro do ano passado, em
evento denominado "Rodada do
Milênio". Por intermédio do Acor-
do, 'as empresas adquiririam o di-
reito de investir em qualquer área,
setor ou atividade de um país, sem
nenhuma restrição por parte do go-
vemo ou da sociedade. O governo
poderia ser acionado pela empresa
por qualquer omissão OU atitude
que pusesse em risco o lucro real
OU potencial da empresa. A escolha
do lórum de decisão, nesse caso,
caberia à empresa e no ao gover-
no. "Lideranças européias dizem
que, com esse acordo, passamos do
direito de os povos se organizarem
ao direito de os investidores organi-
zarem os povos", afirma.

Na opinião de Fernando Si-
queira, a sociedade européia não
está preocupada com o i\Ml por-
que não tem riquezas naturais a
perder, ao contrário dos países do
Terceiro Mundo. "Eles estão preo-
cupados só com a movimentação
financeira. E ficam, mesmo, de
olho grande nas privauizações do
Terceiro Mundo".

"Rodada do Milênio" é como foi chamada a reunião que seria con-
vocada na Conferência Ministerial da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) realizada em Seattle (EUA), entre 30 de novembro
e 3 de dezembro de 1999, e que acabou adiada. Na ocasião, es-
tavam em discussão as propostas do Acordo Multilateral de In-
vestimentos (A Ml), que impõe um conjunto de medidas internacio-
nais para o próximo milênio, corno a abertura dos mercados de
serviços às empresas estrangeiras e a privatização dos serviços
de saúde e de ensino, além do patenteamento de seres vivos.

limpo du fludoo(o Altírnotivou poro o 8iosil
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professor e jornalista
Guy de Almeida, outro
debatedor, adverte que a

globalização não leria forçosa-
mente um caráter intrinsecamen-
te perverso e o modelo imposto é
que deve ser abandonado. Se a
alternativa tivesse sido a globali-
zação solidária, socialista ou uma
terceira via, certamente o mundo
teria, na opinião do professor,
um cenário diferente. No entan-
to, acredita, não cabe o pessimis-
mo, porque é possível colocar a
ciência, a técnica, a inteligência e
a riqueza do mundo a serviço de
toda a humanidade. "A globaliza-
ção a serviço de poucos, (hz o
professor, é influenciada, cm sua
essência, e controlada pelas gran-
eles empresas transnacionais. Ela
só foi possível graças ao fim da
guerra fria e da hipolarização ideo-
lógica, ao controle das novas tec-
nologias e ao apoio logístico (Ia
mídia - cada vez mais controlada
pelos grandes interesses.

O kuo não ê uma novidade
já que - lembra Guy de Almeida
- durante o processo de penetra-
ção das potências européias na
África, na Ásia e em outros países
do mundo, na metade do século
passado, foram criadas estrutu-
ras de apoio logístico - dentre
elas, centros de pesquisa que de-
senvolveram desde substâncias
que permitiam a imunização
contra determinadas doenças até
armas especiais - e, em especial,
implantadas as agências de noti-
cia. "Era preciso estabelecer o
enlace informtivo entre o impe-

rio e a colónia, que levasse a sua
forma de ver o mundo, a sua ideo-
logia, e trouxesse a noticia de si-
tuações e oportunidades. As
agências eram fundamentalmen-
te, apoiadas pelos governos das
grandes potências", afirma. Guy
de Almeida lembra ainda que,
quando os Estados Lnidos emer-
giram como potência, sua priori-
dade estratégica foi a de romper
o oligopólio europeu do controle
de informações. Hoje como on-
tem, segundo o professor, 'a mí-
dia, que é cada vez mais contro-
lada pelas grandes empresas
transnacionais, dá o apoio logís-
tico à globalização e é explícita a
promiscuidade entre a empresa
jornalística e o interesse econô-
mico. 1-hoje, na periferia do siste-
ma, essa promiscuidade se faz
muito mais em benefício cio ca-
pital estrangeiro - além disso,
transnacionais são proprietárias
de enipresa de (oIuuilicação.'

DEPENDÊNCIA - Guy de Almei-
da critica o lato de os grandes
jornais do País não terem suple-
mentos brasileiros sobre política
externa, mas apenas encartes que
reproduzem artigos da imprensa
estrangeira. O Brasil, destaca,
nunca teve um projeto de mídia
internacional, tendo vivido sem-
pre como dependente, satélite da
grande mídia mundial. Pesquisas
feitas desde 1985 aé 1998 mos-
tram que cerca de 80 0X, cia infor-
mação internacional, que é distri-
buída para a população brasileira,
SO fruto das grandes potências
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industriais européias e dos Esta-
dos Unidos. Segundo o professor.
o Congresso delega para a buro-
cracia toda a responsabilidade de
conduzir a política externa nacio-
nal, C OS partidos não incluem,
objetivamente, a questão em seus
programas: "estamos falando do
mundo globalizado, da ocupação
do território nacional, da cobiça
sobre a região e do risco para o
Amazonas. Além disso, não te-
mos nenhum tipo de transparên-
cia na formulação de nossas polí-
ticas", alerta.

O jornalista chama a atenção
também sobre a utilização de
símbolos pela mídia. Sincroniza-

"A MÍDIA, QUE É CADA

VEZ MAIS CONTROLADA

PELAS (;RANDFS

EMPRESAS TRANSNACIONAIS,

DÁ APOIO LOGISTICO

À GLOBALIZAÇÃO E

É EXPLÍCITA A

PROMISCUIDADE ENTRE

A EMPRESA JORNALÍSTICA

E O INTERESSE
Ecor\rÕMIco"

dora da conduta social, a mídia,
na opinião de Guy de Almeida, é
portadora e criadora de símbolos
que se repetem continuamente,
em horários devidamenie creden-
ciados, remunerados e hierarqui-
zados. "O campo da representa-
ção é hierárquico. Nos jornais,
você paga mais para estar na pá-
gina à esquerda ou no alto, por
exemplo", explica. Na opinião
dele, é preciso subverter a simbo-
logia da ideologia cio egoísmo e
da exclusão, e para tanto labutar
no campo simbólico, e nele saber
colocar a solidariedade e os valo-
res culturais nos nossos movi-
mentos sociais.

•1

-

:

1* z H*Rl3I__z 1 zSIz1iIz * zI
ihi,.	 •

LM,tpn!iPj,x'r_Lvt'J

.11

1v',
	Ç?

-	 •1

m m

I w_.I D(	
1Cff?

lu

r

DISTRltLIÇO DE RENDA INJUSTA FAZ DO BRASIL UMA TERRA DE CONTRASTES

D T€mpo tí fludonto Alttrnativan puro o 6ro51I



Mundialização como
processo histórico
P

i ra professta Maria Regi ria
Nabuco, da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas

Gerais (PUC/MG), a globalização
não teria se desencadeado apenas
nos anos 70. Houve, segundo cia,
outros movimentos de mundial iza-
ção e expansão dos mercados e cio
Liberalismo, que ocorreram no sé-
culo XVI; depois, no século XVIII,
quando, antes de o Liberalismo
chegar e dominar a Inglaterra, hou-
ve o levantamento das cercas nos
campos antes comunitários, a lei de
grãos e outra série de medidas for-
tes, durante um período de parla-
mento fraco; no século XIX, na Era
Vitoriana; e, nesse século, nos anos
20 e 30 - os chamados anos de
anarquia monetária. "0 de
globalização seria, então, uma repe-
tição diferenciada desses lOCOS
e, portanto, haveria a possibilidade
de fazermos algum exercício de
comparação ou de diferenciação
com relação a eles", completa.

Oaspecto que distingue a glo-
balização, bole, das formas anterio-
res, pontua, & uma mudança do pa-
radigma tecnológico, passando-se
da metal-mecânica para a informáti-
ca, as comunicações e outros novos
materiais. Essa globalização traz um
f)0CC550 de centralização e de con-
centração de capitais nunca visto.
As quatro cidades globais - Nova
York, Tóquio, Londres e Paris -
concentram. hoje, dois terços do ca-
iitai financeiro e da riqueza plane-
tária. Para a professora, isso, se por
um lado reforça a dependência e
prejudica ainda mais os povos dos

"QUAIS IDENTIDADES

SERIAM DESTRUIDAS?

PAÍSES COMO OS ESTADOS

UNIDOS CONTINUAM
FORTES E PROTEC1ONIST45

EM VÁRIOS ASPECTOS

DE SUA ECONOMIA,

COM POTÊNCIAS MILITARES

PERMANENTES"

países periféricos, por outro é o cal-
canhar de Aquiles; dessa globaliza-
ção - portanto, é uma faca de dois
guines. Outro ponto discutido por
Maria Regina Nabuco relem-se à
idéia de que o Liberalismo quer des-
truir o Estado Nacional, impingin-
do-lhe uma lei transnacional que
garanta, acima de tudo, bons resul-
tados e agilidade aos fluxos do capi-
tal rentista e aos investimentos se]
vagens, que não aceitam nenhuma
regulamentação, acabando com cer-
tas identidades nacionais. "Quais
identidades seriam destruídas? Paí-
ses como os Estados Unidos, prote-
cionistas em vários aspectos de sua
economia, continuam fortes cultu-
ral e economicamente além de per-
manecerem como a maior potência
militar cio planeta", indaga e res-
ponde a prolc'ssor.

SITUAÇÃO BRASILEIRA - Ela
comenta, também, a situação eco-
nômica brasileira: dívida externa
bruta altíssima; divida liquida in-

terna que é a metade do PIB Pro-
duto Interno Bruto); e, além disso,
a presença permanente do capital
estrangeiro mediante a compra
das empresas estatais privatizadas,
presença que pode ser ainda maior
com a ameaça de se privatizar o
sistema elétrico. Segundo destaca
a professora, referindo-se ao pen-
samento de john Gray (professor
na London School oU Fc:onornics e
assessor do Governo Thatcher), a
globalização é algo não muito "no-
vidadoso" e tampouco permanen-
te. Quando o espasmo de cresci-
mento deixa de existir, quando se
acabam as empresas públicas a se-
rem privatizadas,privatizadas. por exemplo, há
um aumento da insegurança eco-
nômica entre os próprios empre-
sários. Por isso, esses momentos
históricos de capitalismo liberal
são tão efêmeros.

• Os minerais estratégicos já
descobertos no País são esti-
mados em US$ 13 trilhões?
• A Companhia Vale do Rio
Doce foi vendida por US$ 3
bilhões e tinha direitos mine-
rais de US$ 3 trilhões?
• O governo investiu nas esta-
tais de telecomunicações US$
20 bilhões nos três anos ante-
riores à privatização e as ven-
deu por US$ 21 bilhões, com
pagamento de 40% de entra-
da, em moedas podres, finan-
ciado pelo BNDES?

(Fonte: Fernando Siqueira)
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[ALEXANDRE DUPEYRAT

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A CRISE FINANCEIRA DOS ESTADOS*

A tirania
do Poder Central

4
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Responsabilidade F:s ai

Q

que e a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal? Para o Gover-
no Federal. é a solução

contra o déficit público, apontado
como o - OU até o único -
responsável pelos males que afetam
a economia nacional. O déficit pú-
blico seria resultado da irresponsa-
bilidade dos diferentes níveis de go-
verno da federação, que gastam
além de suas possibilidades, colo-
cando em risco a estabilidade de
preços e a retomada do crescimen-
to. Mas, para o ex-secretário de Es-
tado da Fazenda de Minas Gerais,
Alexandre Dupcvrat, o déficit nada
mais é que o resultado da política
econômica do Governo Federal, e a
lei, o meio perverso de assegurar a
geração de recursos para o paga-
mento dos juros, exigidos pelo Fun-
do Monetário Internacional, median-
te a coação dos administradores po-
lítico-s, além de constituir, também,
uma tentativa de iludir e desviar a
atenção da população das verdadei-
i'as causas (1rii a empobrecem.

CENTRALIZAÇÃO - Alcxandrr
1 tipevi'at acredita que o ohjCLl\
do projelo é criar um mecanismo
que centralize no Executivo fede-
ral a condução das Finanças do
entes federados (estados e munici -
pios), sujeitando-os às prioridadc
e diretrizes centrais. Ele critica a
insistência do Governo Federal

D luopo dt fluono Altunatives poro o Piosil
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em reequilibrar as contas públicas
pela redução dos gastos não finan-
ceiros do Tesouro, apesar das evi-
dências de que o déficit tem ori-
gem na política monetária de ju-
ros e câmbio sobrevalorizado.

Um exemplo da postura do
Governo Federal é.a exigência de
que sejam compensados os efeitos
financeiros de todo e qualquer ato
que acarrete aumento estimado da
despesa com seguridade social.
Assim, a decisão judicial que reco-
nheça direito à seguridade terá quc
provocar o aumento da contribui-
ção ou corte de despesa em mon-
tante equivalente. Quando se trata
de despesa financeira, no entanto,
o projeto oferece tratamento espe-
cial, declarando ser "dispensável a
compensação do aumento da des-
pesa com o serviço da divida".

"O OBJETIVO DO PROJETO Ú

CRIAR UM MECANISMO QUE

CENTRALIZE NO EXECUTIVO

FEDERAL A CONDUÇÃO

DAS FINANÇAS DOS ENTES

FEDERADOS (ESTADOS E

MUNICÍPIOS), SUJEITANDO-

OS Às PRIORIDADES E

DIRETRIZES CENTRAIS"

DOIS PESOS - Outro ponto bas-
tante criticado por Alexandre Du-
peyrat é a exigência de "redução cia
dívida consolidada excedente aos
limites". Toma-se como período de
aferição o trimestre civil e determi-
na-se que a redução seja alcançada

em dois trimestres. Caso contrário,
o ente federado fica impossibilita-
do de tomar empréstimo e suas
disponibilidades de caixa são
transferidas para o Banco Central
ou entidade financeira por ele indi-
cada, cabendo à autarquia o moni-
toramento das finanças. Estamos
aí diante de uma autêntica ameaça
de intervenção não prevista nos ar-
tigos 34 e 35 da Constituição, com
o agravante de ser delegada ao Ban-
co Central - mera autarquia federal
- competência que não lhe é pró-
pria, protesta Dupeyrat.

O Banco Central, por outro
lado, não estará sujeito às normas
de endividamento. Suas dividas
não serão computadas como divi-
da cia União para efeito de obser-
vância dos limites aplicados a
quaisquer dívidas, incluídas a ex-

4111 -

A "MARCi õS CEM MIL MOSTROU QUE OS EkAsftECOS NAO ACEITAM MAIS O ATUAL MODELO ECONOMICO
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terna e a mobiliária. Alexandre
Dupeyrat lembra que foi por meio
do Banco Central, que pode com-
prar e vender títulos de emissão do
Tesouro Nacional, que a dívida do
País se multiplicou por quatro ou
cinco ao longo dos últimos quatro
anos. "Ou seja, o endividamento e
os encargos com o pagamento dos
juros estão fora do controle das
disposições da lei complementar
que deveria dispor sobre as finan-
ças publicas cia União", ressalta.

GLOBALIZAÇÃO - Para Alexandre
Dupeyrat, o projeto económico
que se desenha para o Brasil supõe
o financiamento centralizado na
captação de recursos externos e a
inserção acelerada, indiscriminada
e a qualquer custo, da cadeia pro-
duiiva no processo global izante.

Dessas medidas decorrem o
controle dos juros, a retração Jo
mercado consumidor, a queda da
arrecadação tributária, os déficits
fiscais, o vertiginoso crescimento
do desemprego e, sobretudo, a vul-
nerabilidade financeira, que prov
cou a crise cambial que obrigou o
Governo a recorrer ao Fundo Mo-
netário Internacional", diz.

O ex-secretário e atual Assessor
Especial do Governo de Minas acn-
dita que os núcleos de poder mw
dial trabalham pela construção dc
uma ordem supranacional, capaz de
proteger e preservar seus interesses.
Ele cita relatório apresentado pelos
ministros da Fazenda do G-7, após
reunião realizada em Colônia, na
Alemanha, em 1998, cm que eles
concordam em adotar medidas para
incrementar a eficácia do FMI e das
instituições internacionais privada..

Dupeyrat lembra que os pro
blemas do Brasil são dikrentes ds
desses países e que, por isso, as s.
luções também devem ser difere:
tes. No Brasil, o nível de concen-
tração de riqueza é praticamente o
dobro dos países mais avançados.
Por isso, deveriam ser prioritárias
as reformas estruturais que incor-
porassem crescentes camadas po-
pulacionais ao mercado de consu-
iii o "Qualquer estratégia voltada
para o modelo exportador agrava-
rá inevitavelmente as disparidades,
impedindo o verdadeiro deseuvol-

ruento', esclarece. Para ele, só
urna política fiscal expansiva será
capaz de financiar e sustentar um
modelo de crescimento que atenda
aos nt cresses nacionais.

PROPOSTA POLÍTICA - `Mais do
nc' nunca, 1111p -se a conscienti-

:;tção da Nação, a mobilização de
iças para evitar que o projeto an-

1 i nacional em curso avance até che-
.ir ao ponto da irreversibilidade",

DÍVIDA MOBILIÁRIA
DE MINAS GERAIS

Dezembro de 1994
R$ 4,5 bilhões

De 1995 a 1998 foram emitidos
R$ 500 milhões

em novos títulos, representando
uma dívida principal da ordem de

R$ 5 l)i11li)es
No entanto, a repactuação

feita em 1998 foi de
R$ 11 bilhões

DÍVIDA DOS ESTADOS

1994
R$ 5.3 bilhões

1999
j3) bilhõcs

(após grande parte ter negociado
dívidas a Juros fixos)

alerta. Para L)upeyrat, o que está em
jogo não é o destino de urna pro-
posta política, uma prioridade eco-
nômica ou uma opção governa-
mental, mas a sobrevivência do País
enquanto nação soberana, a defesa
das suas riquezas e cio seu patrirnô-
nio, a autonomia de estados e mu-
nicípios contra as pretensões bege-
mõnicas de um poder central que
cada vez mais se afasta do povo a
quem deveria servir", ;i preservação
das conquistas sociais e a possibili-
dade de construção de uma socie-
dade mais justa e próspera.

ESTADOS E MUNICÍPIOS
DE MÃOS ATADAS

Alexandre Dupeyrat ressalta
que o Governo Federal decidiu clis-
ciplinar, com o projeto, apenas o

ltmpo tir fluonto	Altunetiuos poro o Qrosil



ALEXANDRE DUPEYRAT

que chama de "gestão financeira
responsável', abandonando temas
que deveriam constar de urna lei

complementar que trate das normas
gerais do Direito Financeiro, corno
finanças públicas, dívida pública
externa e interna, concessão de ga-
rantias, emissão e resgate da (lívida
pública, fiscalização das instituições
Financeiras, operações de câmbio,
compaibi1ização das funções das
instituições de crédito e competên-
cia para emissão de moeda. "Essa
omissão já seria o suficiente para vi-
ciar, por completo, a iniciativa, pos-
to que não há corno conceber-se a
tutela de uma suposta 'gestão fiscal
responsável' dissociada do todo que
a matéria financeira compreende".
Nesse todo, Dupeyrat inclui os as-
pectos monetários,. corno os de ju-
ros e de câmbio que, como é notó-
rio, afetam hoje mais cio que qual-
quer outro Fenômeno o eouilihrio
das contas publica,,.

PUNIÇÃO - Rita o &'.\ -sc(-Iutarto,
ohetivo do Governo Federal é limi-
tar o campo de atuação política e
administrativa dos agentes respon
sáveis pelo erário, uma vez que a li-
mitação do endividamento poderia
ser alcançada por outros mecanis-
mos, previstos na Constituição. Ou-
tro objetivo é punir, como está dis-
posto no artigo 40 do projeto, que
estabelece como crime de responsa-
bilidade ou crime contra as finanças
públicas a inobservância da lei. "A
impropriedade da inserção de um
dispositivo dessa natureza em uma
lei versando sobre finanças públicas
dispensa maiores comentários. De
resto, ele é inócuo ciii face do prin-
cípio inscrito na Lei Maior, segundo
o qual não há crime sem lei anterior
que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal", ressalta.

Dupeyrat critica o uso do ad-
jetivo "responsável", dizendo cjuc,

Qk

O GOVERNO FEDERAL CONTINUA IN.	 -RAMA DO DESEMPREGO

Embaixador dos EUA
e Fernando Henrique

D

0 110V0 CInImixado? dos EsIacios Unidos no Basi1, Anthony
Harrington, na sabatina do Senado americano, dia 2 de no-
vembro de 1999:

• e conjirinado ernhaixcidor, gostaria de reiterar que o avanço e a
p?((tçc) dos interesses comerciais norte-americanos será uma de mi-
nhas prior dades."
• "O progresso legislativo tem sido lento, refletindo a raqueza dos par-
tidos políticos no Brasil e o sistema político descentralizado... No entan-
to, o presidente é um político hábil, que conseguiu obter a passagem, no
começo do ano. de cortes orcanie'ntci rios e do aumento de impostos."

JnI	jy	1-Ii	'i'iuL .	o 1. j'i.	!2. i 	1 nn;hu' le
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pelo menos juridicamente, "é des-
provido de cualquer sentido clis-
ciplinar o que seja administrativa-
mente 'responsável". "Cabe i lei,
isto sim, definir objetivamente os
conceitos, institutos, direitos e de-
veres", contrapõe. Para ele, o que
se pretende é dar contornos jurí-
dicos e coativos, para todos os en-
tes da Federação, a uma política
econômica centrada exclusiva-
mente no fenômeno financeiro.

LIMITES E COLAPSO - O artigo 8°
do procio de lei apontado por
Dupev rat como inconstitucional,
por invadir competência privativa
do Senado - contém, ainda, outras
mi propriedades. "Pretende-se que o

referencial matemático, impropna-
mente tomado para fixar os limitc'
de operação de crédito, seja adotado
para conter os gastos de duração
continuada, ou seja, as despesas dc
pessoal e outras de custeio. No to-
cante às últimas - despesas de cus-
teio que não de pessoal - não há
fundamento constitucional para
que o dispositivo legal condicione
em termos percentuais, o montante
do dispêndio", argumenta.

No tocante às despesas de pe-
soai, Dupcyrat defende que cabe ao
legislador federal apenas estabelecer
o referencial, uma vez que o artigo
169 da Constituição Federal estabe-
lece que "a despesa com pessoal ati-
vo e inativo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites esta-
belecidos em lei complementar".
Faia o ex-secretário, a proposta Co-
meça por extrapolar, ao fixar quan-
titativos máximos por Poder. "A
toda evidência, pretende revogar-se,
por dispositivo infraconstitucional,
a autonomia financeira dos Pode-
res, critica Dupeyrat.

Fie condena, ainda, a criação
de dois tetos - um limite e outro
chamado de prudencial: "Obvia-
mente, O que se quer, neste particu-
lar, é invadir a seara de competên-
cia própria da lei de diretrizes orça-
mentárias, fato que agride a letra e
o espírito da Constituição". Para
ele, o projeto também agride a pró-
pria idéia de execução orçamentá-
ria autônoma, com o artigo 26, §
5°, inciso III (os tetos incidirão 'em
cada trimestre, relativamente a pe-
ríodos anuais, considerados os
montantes da despesa realizada no
trimestre e nos três trimestres ime-
diatamente anteriores, bem como a
receita t ributária disponível corres-
pondente ao período anual").

Um completo colapso cio servi-
ço público é o que prevê o ex-secre-

BRASIL

1994 - superávit operacional de
do P113

Maio de 1998 a maio de
1999 - déficit de

9,5)1 do I-1B

Dívida pública (dezembro/1994)
R.'	!..3 I)iIh(T)tI,S

Dívida pública (1999)

R$ 450 bilhões

tãrio cia Fazenda, caso o projeto do
Governo Federal seja aprovado da
forma proposta. Cada ente e cada
Poder deverão adotar urna série de
medidas caso as despesas com pes-
soal ultrapassem os limites previs-
tos na lei. Ele lembra que a maioria
dos estados ainda não conseguiu
adequar-se aos limites da Lei Cama-
ta, que será substituída pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. O colapso,
segundo ele, será causado pela au-
sência de servidores públicos, por-
( 1 11C cstaiao todos dciii id s.

ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTO - O
projeto de lei lo ( overno Federal
proibe o recebiniento antecipado de
tnbuto e o equipara a operação fi-
nanceira. Alexandre Dupeyrat afi r-
iria que este é uni expediente de que
se têm valido as administrações I.i-
zendánias para cobrir eventuais défi-
cits de caixa. "Nada indica que este
negócio jurídico tenha a natureza de
operação de crédito e possa, por
conseguinte, ser disciplinado no
âmbito de urna lei sobre normas ge-
rais de direito financeiro", aponta.

O "caput" cio artigo 22, segun-
cio Dupevrai, vai trazer grande in-
segurança nas relações jurídicas
com o Estado. Ele declara 'vicia-
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ALEXANDRE DUPEYRAT

"No BRASIL, A

CONCENTRAÇÃO DE

RIQUEZA Ë O DOBRO DOS

PAÍSES MAIS AVANÇADOS.

POR ISSO, A PRIORIDADE

DEVERIAM SER REFORMAS

ESTRUTURAIS QUE

INCORPORASSEM

CRESCENTES CAMADAS

POPULACIONAIS AO

MERCADO DE CONSUMO"

do, por nulidade absoluta, o ato
que acarretar um aumento estima-
do na despesa ou uma redução es-
timada na receita, por um período
superior a três exercícios financei-
ros, exceto se os respectivos efeitos
forem integralmente compensados
por uma redução estimada de ou-
tras despesas ou por um aumento

estimado da receita, ou ambos, ex-
pressamente identificados na lei de
diretrizes orçamentárias".

"Ora, o particular não tem con-
dição de saber o estado preciso das
finanças do ente público com quem
contrata, e caso venha a ser arguido
este dispositivo para justificar o não
cumprimento de obrigação, em re-
lação ao particular, certamente será
invocado, pela outra parte, o prin-
cípio constitucional cia responsabi-
lidade objetiva do Estado. Portanto,
mais um exercício de produção de
norma inócua", critica.

POLÍTICA DE METAS
INFLACIONÁRIAS

Para Alexandre Dupeyrat, a li-
berdade para que o Governo Fede-
ral continue a fixar a política mo-
netária, de juros e de cãmbio, por
ato administrativo, coincide com a
adoção da "política de metas infla-
cionárias", a 'inflation targeting",
após o colapso da "áncora cambial'.

Segundo ele, duas das maiores au-
toridades sobre o assunto - Frede-
ric S. Mishkin e Adam S. Posen -
identificam-na como "uma estraté-
gia de condução cia política mone-
tária, envolvendo o prévio anúncio
de metas inflacionárias de médio
prazo, assumindo as autoridades
da área o compromisso de imple-
mentá-las no tempo estimado".

O ex-secretário revela que não
há consenso doutrinário sobre essa
fórmula, sendo que alguns críticos
emendem que o compromisso não
deve vincular-se ao desempenho
cia inflação, mas sim a uma "meta
de crescimento de renda", por per-
mitir ao Pais "manter uma política
monetária independente". Esse
mecanismo, segundo os economis-
tas, envolve a definição quantitati-
va do nível inflacionário a ser per-
seguido; os critérios de mensura-
ção do nível inflacionário; a publi-
cidade sobre a condução da políti-
ca monetária; a escolha cia banda
de variaçio inflacionária: os limites
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SP repudia controle das contas
A lei e inviuu'l, ningucln vai

P
rcspcitai: " foi o cliÁe afir

-mou, no seiináno de di-
vulgação do Relatório Anua! do
Banco Mu fldial Bi rd), o secretário
estadual da Fazenda de São Pau-
lo, Yoshiaki Nakano, ao fazer du-
ras críticas à Lei de Responsabili

-dade Fiscal e ao controle das con-
tas de estados e prefeituras pelo
Governo Federal. Segundo Naka -
no, a lei foi criada para tentar
controlar estados e municípios,

embora elimnu!e o
çao.

Durante o seminário, Wil!iam
Dillingem; assessor do Bi?-d, atacou
a posição dos países cujos gover-
nos federais não cobram responsa-
bilidades dos governos locais. Para
ele, a descentralização traz pro-
blemas porque exige competência
dos governos locais e prefeitos
para gerenciar o orçamento ptíbli-
co, mas, nas áreas pobres, os go-
vernos não oferecem bons serviços

o omunidode. ii o descentralizo-
çdo seria	:jt1icíal ao pais.

O secretário da Fazenda de
São Paulo contestou William
Dillinger afirmando que "a des-
centralização não reduz a compe-
tência técnica, mas sim aumenta a
eficiência das decisões". E acres-
centou: "esse raciocínio parte do
pressuposto de que, no Brasil, a
burocracia de Brasília é conlpe-
tente e os governadores são perdu-
lários e incompetentes».

Í''TL	J&)iTlal	,ih'	(,ul,rr	Ii. lO)fli)!1I,1. 1 1 (k ri \Tiul' CIC I'>).	2(

da flexibilidade do sistema; o hori-
zonte temporal dos níveis de milo--
ção: e a definição de responsabili-
dades pela condução da polítiva.

"F-- bom lembrar que as c\pc-
riências havidas com a implemen-
tação da política de metas inflacio
nárias - Nova Zelãndia, Canada,
Grã-Bretanha e Alemanha - ocor-
reram em países que adotam a for-
ma parlamentar de governo, por-
tanto, onde os ministros são poli-
ticamente responsáveis perante o
Legislativo", observa Dupeyrat -
Ele ressalta, ainda, que, desses
países, o único que tem a forma
federativa é a Alemanha, os outros
têm a forma unitária.

MITOS DO PLANO REAL E DA
ESTABILIDADE MONETÁRIA

l preciso desmistificar a idéia
de que o Governo que se seguiu à
gestão finda cm 1994 tinha por
missão dar continuidade ao cha-
mado Plano Real, ou mesmo con-
solidar a estabilização monetária",

EFEITOS DA 'ÂNCORA CAMBIAL"

ali rma Alexandre Dupeyrat. Para
ele, a estabilização ki uma tarefa
(l tLC terminou no segundo semes-
tre de 1994. Caberia aos novos
governantes, então, planejar o fu-
turo 'a partir da cômoda realidade
encontrada".

Segundo Dupeyrat, não cor-
responde à realidade histórica a
crença de que as diretrizes apre-
sentadas pelo presidente Fernan-
do Henrique Cardoso tiveram iní-
cio no governo anterior, de Itamar
Franco (1992-1994). 'Jamais se
cogitou, à época, de promover a
liquidação indiscriminada das
empresas estatais, de favorecer in-

decorosamente o setor financeiro,
nacional e internacional. de debi-
litar a administração pública e in-
centivar a demissão de servidores,
de restringir direitos sociais e pre-
videnciários, de atentar contra a au-
tonomia de estados e municípios,
de provocar a aceleração econô-
mica, o desemprego e a retração
do mercado consumidor, de ani-
quilar -a capacidade competitiva
da empresa nacional", ressalta.

Todas essas iniciativas, segundo
ele, são de autoria e responsabilida-
de exclusiva do governo empossa-
do m 1995, que cultivou a idéia
de que elas eram destinadas a pre-

• a dívida líquida saltou de R$ 153,163 bilhões para R$ 388,667 bilhões
em pouco mais de quatro anos, apesar da venda do patrimônio público
nesse período;

• aumento dos Juros, obrigando o Tesouro a despender, só em 1998,
R$ 55 bilhões com o passivo financeiro
o índice de desemprego nas grandes cidades chegou a 20%

• a balança comercial caiu de um superávit de R$ 10 bilhões em 1994
para um saldo negativo acumulado, apenas em 1998, de R$ 616 milhões

• anos de retração, até o crescimento negativo do PIB,

límpo dE Iudonço , AItErnotios poro o Irosil



servar a conquista do período ante-
nor. "Foi a fórmula encontrada para
tornar palatáveis medidas que, em
condições outras, enfrentariam in-
transponíveis resistências da socie-
dade. Foi também um mecanismo
sub-reptício para implementar uni
projeto cujos propósitos derradei -

ros não convinha tornar püblicos",
observa Dupeyrat. Para ele, essa es-
tratégia de comunicação foi bem
sucedida. A opinião pública foi le-
vada a crer que não havia alternati-
va possível: ou se aprovava tudo o
que era proposto ou o País retorna-
ria ao descontrole monetário, tra-
zendo um sentimento de resigna-
ção e impotência frente às imposi-
ções dos novos tempos.

O resultado das escolhas políti-
cas e econômicas fizeram-se sentir

"CASO O PROJETO

DO GovERNo FEDERAL SUA

APROVADO DA FORMA

PROPOSTA, HAVERÁ UM

COMPLETO COLAPSO DO

SERVIÇO PUBLICO"

após os últimos quatro anos de
gestão, quando o Brasil foi levado a
pedir socorro às instituições finan-
ceiras internacionais. Paralelamen-
te, elegeu-se o déficit fiscal à condi-
ção de responsável maior pelos
atuais problemas. "O que não se
divulga é que o déficit de hoje re-
sulta precisamente da opção eco-
nômica adotada", comenta o ex-se-

cretário. Para ele, a gestão econô-
mica do período 1995/1998 endi-
vidou o Estado, tomou-o depen-
dente de capitais externos voláteis,
debilitou o parque produtivo nacio-
nal, desacelerou o consumo e, so-
bretudo, provocou enorme contra-
ção do mercado de trabalho for-
mal, que se traduz pelos elevadíssi-
mos índices de desemprego.

HISTÓRIA - Nazendo uma retros-
n iva cio Plano Real, Dupeyrat
lembra que, em 1993-1994, havia
o consenso de que a inflação brasi-
leira era resultado de movimento
inercial, decorrente da generaliza-
da indexação de preços que vinha
de décadas. O objetivo maior, à
época, era colocar Fim ao processo
de depreciação crônica da moeda,
que havia tornado prioritãrio o sis-
tema de indexação. Por (luas 'e-
zes, a mudança abrupta de moeda
havia fracassado.

Decidiu-se, então, implemen-
tar o projeto em duas etapas. Na
primeira, foi uniformizado o crité-
rio de correção, adotando-se um
mdexaclor único a LJRV (Unida-
de Referencial de Valor). De mar-
CL) a junho de 1994, o Brasil con-
viveu com duas moedas: a que ti-
nha curso legal e a indexada. Após
quatro meses, foi implementado o
novo padrão monetário, que teve
orno base a própria Li RY

No segundo semestre de 1994,
onsolidou-se a nova moeda. Du-

peyrat lembra que, como ocorre ao
Um de qualquer processo inflacio-
nário, a população passou a ter
maior poder de compra. O consu-
mo cresceu, beneficiando inclusi-
ve as camadas de menor poder
aquisitivo. Para o ex-secretário, ca-
beria ao governo empossado em
1995 lançar um grande programa
nacional, visando ao aumento da
produção, já que estavam lançadas

Lei de Rcsponsabilidcdc Fiscal
Teto para gastos da receita tributária disponível com pessoal ativo e inativo:

UNIÃO

3 ',	Poder Legislativo e Tribunal de Contas
Poder Executivo (incluindo autarquias, fundações públicas e

4 empresas estatais)

ESTADOS
T	)3 ,4'	Poder Legislativo e Tribunal de Contas

Poder Judiciário

2
Ministério Público

6
Poder Executivo (Incluindo autarquias, fundações públicas e

S io	empresas estatais)

MUNICÍPIOS
Poder Legislativo e Tribunal de Contas

65'Y	Poder Executivo (Incluindo autarquias, fundações públicas e
empresas estatais)

MEDIDAS CASO SEJAM ULTRAPASSADOS LIMITES DE GASTO COM PESSOAL
Cada ente e cada Poder deverá adotar as seguintes medidas:
• reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargos comissionados;
• exonerar servidores não estáveis
• reduzir a Jornada de trabalho com a correspondente redução salarial
• desativar e/ou extinguir órgãos

!(lfl)O t fludnía	AIttraetiuBs poro o 6rosil
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as bases para a ampliação do mer-
cado consumidor. "Movidos pelo
preconceito contra o setor público
e pela k' nos dogmas do liberalis-
mo econômico, pela crença de que
OS problemas nacionais poderiam
ser resolvidos a partir de meras
manipulações da pol ít ica monetá-
ria, de câmbio e de juros, julgaram
necessário dar prioridade à refor-
ma de algumas estruturas do sistc-
tua \R.t'fliC ' , avalia

REFORMAS - O alvo prioruario

foi a	)rflLi ptrimoniil do Esta-
do. As a ia oritlades empenharam-se
em mudar diversos dispositivos
constitucionais para tornar possível
a privatização de setores estratégi-
cos da economia, como comunica-
ções, energia elétrica, petróleo e mi-
neração. Valendo-se da momentâ-
nea abundância de capitais no mer-
cado financeiro internacional. esi i-

mularam o ingresso de divisas em
grandes proporções. Estes haveres
financeiros encontravam no Pais
ambiente propício à obtenção de
rápido e alto retorno, já que eram
promissoras as perspectivas de
aquisição de empresas públicas a
baixo custo, e o mercado financeiro
prometia elevadissimas taxas dc j
ros", lembra Dupevrat.

O segundo alvo, aponta, foi a
reestruturação do sistema de pro-
dução e comercialização de bens e
serviços, tendo como objetivo a

inserção do Brasil na economia
globalizada. "Abriu-se indiscrimi-
nadamerne o mercado nacional à

competição externa, e, como re-
sultado, o suprimento das neces-
sidades internas passou a depen-
der crescentemente tios agentes
internacionais e das importações",
critica. Essa medida, segundo Du-
peyrat, tornou o País refém do 'o-
lume de divisas disponíveis, pois,
a partir de então, qualquer crise
cambial poderia significar crise de
abastecimen t o. Outra conseqÜn-

EFEITOS DA POLiTICA DE JUROS SOBRE O DÉFICIT PÚBLICO OPERACIONAL

J (i	Superavit operacional de 1.3% do PIB
Juros reais líquidos pagos: 3,9% do PIB

1 9()	Déficit público operacional correspondia a 4,9% do PIB

199
	

(até agosto) - Déficit público operacional de 7% do PIB
Aproximadamente 6% do PIB foram pagos a título de Juros

Tunpo dí fludanto AlUrnotivos poru o 6rosil D



ALEXANDRE DUPEYRAT

cia foi a progressiva desnacionali-
zação da empresa brasileira.

Finalmente, o equilíbrio das
contas públicas foi eleito como meta
essencial a ser alcançada, pOUCO im-
portando as suas conseqüências so-
ciais. A estabilidade, segundo a lógi-
ca oficial, dependia da eliminação
do déficit público, causado princi-
palmente pelos gastos do Estado
com servidores e com as despesas
previ denciá rias. A partir dessa ótica,
veio o congelamento das remunera-
ções, a redução dos quadros, a con-
tenção dos direitos sociais, e, sobre-
tudo, o iequacionamento da segu-
ridade social. Disso resultaram as
reformas administrativa e previden-
ciátia, aprovadas, respectivamente,
ao final cio quadriênio anterior e no
principio do atual. 'Por preconceito
ou Compromissos outros, a equipe
econõrnica federal ignorou sistema-
ticamente os efeitos decorrentes da
política de juros altos adotada', fi-
naliza Dupeyrat. t

DESEQLJIUBRIO DAS CONTAS
PÚBLICAS BRASILEIRAS (1998)

Contas do Governo Federal e
de outras esferas do governo

RS )1) bilIh('.s
(10% do PIB)

Superávit primário

RS 5) lniihk'S

Despesa com juros do
Governo Federal

R 34
(antes da desvalorização cambial)

Despesa com pessoal
ativo e Inativo

Q

economista e secreta-
rio adjunto da Fazenda
de Belo Horizonte, ju-

lio Pires, que participou do de-
bate sobre a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, lembra que o
projeto de lei foi apresentado
no auge do processo de reação
contra a Constituição Federal
de 1988. Segundo o debatedor.
a idéia surgiu logo após a pro-
mulgação da Carta . "Ouvimos,
desde aquele momento, que
havia transferências de recur-
sos para municípios e estados
sem a transferência de respon-
sabilidades. Até agora, no en-
tanto, assistimos à transferên-
cia de responsabilidades e à
centralização continuada de re-
cursos". afirma.

Para Júlio Pires, o tratamen-
to especial que o projeto dis-
pensa às despesas financeiras
mostra que, na visão do Gover-
no Federal, a divida pública
não tem relação com a ação do
Estado na prestação do serviço
01,1 Cin investimentos públicos.
A sua doutrina é a de que os es-
tados e inunicipios não podem

"O Govui'io FEDERAL,

PARTICULARMENTE,

SE TRANSFORMOU NO

PRINCIPAL AGENTE DE

CONCENTRAÇÃO DE

RENDA NO PAÍS,

MEDIANTE SUA POLÍTICA

DE ENDIVIDAMENTO E DE

PAGAMENTO DE JUROS"

fazer dívida a fim de prestar es-
ses serviços necessários. A dívi-
da, nesse raciocínio, só deve ser
feita para o pagamento de juros
e o acúmulo e manutenção da
riqueza pr'ada dos rentistas.

"O Governo Federal deixou
de prestar serviço público e de
investir", constata Júlio Pires. A
única referência sobre a presta-
ção de serviço público, na lei,
refere-se à autorização para que
a União transfira para os esta-
dos e municipios responsabili-
dades que são dela, e para C(UC

os estados transfiram para OS

DEBATEDORES

Transferência de
responsabilidades

-	 Pen udos em Brasília, iw mês de agosto de 1	os bispos do tgn')a
R S 4 / 1) 1 (li ()CS	 Coolica divulgcirot7l documento dizendo jtic O economia deve c'StOr

O superávit primário se refere	

subor-
dinada Ú ática. "t preciso romper a dominação da lógica do mercado, que

aquele saldo nas contas do

	

	.
	 -esquece a ccntralrdwh' da pessoa liu mana. Não se pode aceitar um tipo de.

governo, sem a inclusão das	 gbo1'a1çao eoniandada por rníeresses !inanc&'ros que benejicici uns
despesas com o serviço da dívida.	 cos e exclui as grandes maiorias", diz o documento da CNBB.

limpo di fludoftto	Altirnotioos poro o 6rosil



municípios outras responsabilida-
des. "Quanto mais se destruir a
imagem do funcionalismo públi-
co, melhor é para se fazer esse tipo
de política, que é a da eliminação
do Estado e da privatização de
tudo", diz Pires. Ao abandonar a
sua responsabilidade de prestar
serviços, a União obrigou os mu-
nicípios a cuidar de tudo, da habi-
tação popular, do tráfego, da saúde
e da educação, sem que haja recur-
sos. E assim que se coloca o povo
contra o Estado: "Se o município
não cumprir as normas que dizem

respeito à redução do pessoal, ces-
sam as transferências voluntárias,
entre elas as de merenda escolar,
de recursos para a educação, etc.,
assim, a punição será para o admi-
nistrador e para o conjunto da so-
ciedade".

"Administração fiscal irres-
ponsável é a cio Governo Federal",
diz Júlio Pires, ao lembrar que os
ciéficits públicos municipais e es-
taduais são muito reduzidos, uma
vez que a Resolução n° 78 cio Se-
nado eliminou todos os mecanis-
mos de seu Financiamento.

y

Ampliando o
controle da União
Q

presidente cia Associação
Comercial de Minas e da
Federação de Associações

Comerciais (Fcdcraminas), Artur
Lopes Filho, lembra a sedução im-
plícita em urna lei de responsabili-
clade fiscal. "Creio que o adminis-
trador público, assim como o admi-
nistrador privado, tem que ter res-
ponsabilidade sobre seus atos", ar-
gumenta. No entanto, ele reconhece

"A LEI PROPOSTA PRETENDE,

DE FATO, ESTABELECER

UM CONTROLE MAIOR DA

UNIÃO SOBRE ESTADOS E

MUNICÍPIOS - E O PIOR, O

AGENTE SERIA O BANCO

CENTRAL, UMA AUTARQUIA"

que a lei proposta pretende, de fato,
estabelecer um controle maior da
União sobre estados e municípios -
e o pior, o agente seria o Banco Cen-
tral, uma autarquia. "Por isso mes-
mo, é essencial a re[orrnulação total
desse projeto de lei", defende.

Artur Lopes critica a proposta
relativa ao serviço cia dívida, que
diz que se torna credor preferencial
aquele que detém a divida, no caso
a União. Nesse caso, os credores
privados cio Estado, entre eles as
empresas, estarão gravemente pre-
judicados. "Entendo que não se
pode dar prioridade a esse serviço
de pagamento da dívida em detri-
mento daqueles que forneceram,
daqueles cjue construíram, daque-
les que estão arriscando suas em-
presas. Se cumprida essa exigéncia,
no limite de quase 14% da arreca-
dação líquida, nada sobraria para
quitara dívida para com eles".

fO
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LEILÃO DATELEBRÁS: MAIS UMA ENÍREA L)O PATRIMONk
["1

O privilégio do
capital financeiro
A

visão.) de que o que está
cm jogo é a sobrevivência
do País enquanto Nação

soberana é reforçada pelo econo-
mista Cláudio Gontijo, professor
da UFMG e assessor da Secretaria
da Fazenda de Minas Gerais, para
quem a Lei de Responsabilidade
Fiscal, na verdade, pune o admi-
nistrador que colocar os interes-
ses da comunidade e da naciona-
lidade acima dos interesses do
capital financeiro. Para o econo-
mista, a lei tenta despolitizar a
ação no âmbito das finanças pú-
blicas, "transformando todo polí-
tico em urna espécie de gerente
de uma concepção que não é na-

"A Liii DE

RESPONSABILIDADE FISCAL,

NA VERDADE, PUNE O

ADMINISTRADOR QUE

COLOCAR OS INTERESSES

DA COMUNIDADE E DA

NACIONALIDADE ACIMA

DOS INTERESSES DO CAPITAL

FINANCEIRO"

cional, mas, na verdade, do gran-
de credor que, hoje, no Brasil, é
internacional'

A lalia de responsabilidade no
trato dos dispositivos legais e
constitucionais, ressaltada por
Alexandre Dupeyrat, também é
mencionada pelo economista
Cláudio Gontijo. Ele lembra que,
embora os governadores dos esta-
dos não estejam sujeitos á pena
de prisão, a lei ameaça presiden-
tes de Tribunais Superiores, dos
Tribunais e Conselhos de Contas,
dos Tribunais Regionais Federais
de Trabalho e Eleitorais e dos Tri-
bunais de justiça e de Alçada dos
Estados e Distrito Federal, os jui-
zes diretores de Fórum, procura-
dores, prefeitos municipais e ve-
reaclores

n.	1
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A lei e a
macroeconomia	

':\,.•

A

o encerrar os debates, o
moderador, Luiz Bento da
Silva Filho, presidente cio

IPSO - entidade promotora do
encontro - disse que a inclusão da
Lei de Responsabilidade Fiscal,
entre os temas a serem debai idos
pelo Fórum, foi aprovada a partir
do entendimento de que o projeto
ë parte inseparável - e mesmo de-
cisiva - cia política macroeconô-
mica do Governo Federal.

"A leitura cio texto proposto
pelo Governo ao Congresso não
deixa qualquer dúvida. A Lei de
Responsabilidade Fiscal é o ins-
trumento coercitivo criado pelas
autoridades econômicas federais,
a fim de impor o arrocho fiscal aos
estados e municípios, gerar supe-

"LEIS SEMELHANTES

ESTA0 SENDO APROVADAS

EM OUTROS PAÍSES

QUE SE ENCONTRAM SOB

A TUTELA DO FMI E DO

BANCO MUNDIAL"

rávu para atender ao pagamento
dos juros, e extinguir cualquer
forma de solidariedade social da
administração pública, mediante a
ameaça permanente da repressão
penal", analisa.

"O que se pretende, ao tornar
crime os atos políticos na esfera

dos estados e municípios, e des-
truir o pouco que ainda resta do
pacto federativo republicano, a
serviço da globalização neolibe-
ral" - acrescenta, para informar
que leis semelhantes estão sendo
propostas, ou já foram adotadas,
em outros países que se encon-
tram sob tutela do FMI e do Ban-
co Mundial. "Quando o Governo
Federal tem como programa a re-
núncia à soberania nacional,
cabe-lhe agir como vem agindo.

necessária a eliminação da au-
tonomia constitucional dos esta-
dos e municípios, a fim de impe-
dir-se a reação das comunidades
poliricas."

os beucfu:ios c(nlcLhd's
pelo Governo Federal as emprc-
505 u mpradoras de estatais pri-
vatizadas somam USS 45 bilhões.
O valor é maior do que o
mõnio vendido e mais que o do-
bro do ganho obtido com as dc-
sesfwizaçõcs.

As prlvatizaçÕcs realizadas
na década de 90 renderam aos
governos LJS .56,2 bilhões, com
a venda de um patrunõnío públi-
co avaliado em USS :38.3 bilhões.
O ganho obtido foi, então, de
US$ 17,9 bilhões - menos da
metade do valor dos benefícios
dados aos compradores.

Fonte: Jorna! "F0t1h4 dc S.Patdo", 5 de dc-
zenibro dc 1 )9. Caderno 1, p0gina 14
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A OPÇÃO PERIFÉRICA E UM PROJETO NACIONAL DE FUTURO PARA O BRASIL

O eterno
País do Futuro

0,893
0,889
0,888
0,885
0,868
0,860
0,855
0,848
0,809

E

frase feita entre os analistas
que estudam o Brasil e co-
nhecem a sua potencialida-

de, a de que ao País se projeta um
futuro de afirmação no cenário in-
ternacional. Mas o tempo vai pas-
sando e as crises se repetem. A po-
tência Brasil mantém-se em con-
texto perilérico.

"Não é opção cio governo
manter o Brasil na periferia. Pelo
contrário, a idéia era a de que, a
partir de certa política econômica,
e de certa visão internacional, o
Pais pudesse sair da periferia e en-
trar no Primeiro Mundo". A ob-
servação é cio embaixador Samuel
Pinheiro Guimarães, em palestra
no Fórum Políticas Macroeconô-
micas Alternativas para o Brasil".

PAÍS

CHILE
COSTA RICA
ARGENTINA
URUGUAI
PANAMÁ
VENEZUELA
MÉXICO
COLÕM BIA
BRASIL

Para algutm quca ouvisse isola-

(lamente, soaria como mera defesa
das intenções do governo.

Não era. No contexto em que
foi feita, a observação do embaixa-
dor mostra que a sobrevivência
das economias periféricas ide-
pende de boas intenções ou de
modelos Iecnocraticos. "São ques-
tões, em sua natureza, intrinseca-
mente políticas", afirma Samuel
Guimarães. Ao se concentrar p0-
der, diz ele, beneficiam-se certos
setores que resistem às políticas
de descentralização. A solução
está em um projeto nacional, arti-
culado a partir da compreensão da
realidade econômica e social e do
complexo quadro de alterações na
estrutura produtiva mundial.

300
340
360
38°
450
46°490
530
620

ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO*
DE PAÍSES SELECIONADOS DA AMÉRICA LATINA

ÍNDICE	 COLOCAÇÃO

* o índice leva em conta as condições de saúde, educação e expectativa de vida da
população - quanto menor o índice, piores as condições de vida e trabalho

FONTE: Organização das Nações linldas (ONU)
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SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES

50% dos produtos usados atual-
incute não existiam há dez anos.
'Dos que serão usados daqui a dez
anos, cerca de metade ainda não
sio comercializados". O desenvol-
vimento, segundo Samuel Guima-
raes, é o resultado de vontade, p0-
litica que mobilize o conhecimen-
i científico e promova a sua apli-

;o iecnológica, dentro de um
ieto coerente de aproveitamen-

máximo dos recursos nacionais
C Mediante vultosos investimentos
na educação e na pesquisa.

.J._-	.

CENÁRIO INTERNACIONAL -
aceleraçio do piogreso científico e
tecnológico; a reorgantzaçao territo-
rial com a formação de blocos eco-
nômicos; o processo de formação
dos mercados e a expansão do capi-
talismo, com a reincorporação de
territórios que estavam fora do siste-
ma; e urna revolução ideológica que
eliminou a idéia da necessidade da
intervenção do Estado para evitar as
desigualdades, pondo fim ao niode-
lo conduzido pela solidariedade. Es-
sas são as características do cenário
internacional, cujo conhecimento é
fundamental para a análise da situa-
ção dos países periféricos e para que
sejam possíveis projetos nacionais
de desenvolvimento capazes de reti-
rá-los dessa condição.

"TRATA-SE DE UMA

REVOLUÇÃO IDEOLÓGICA

QUE ELIMINOU A IDEIA

DA NECESSIDADE DA

INTERVENÇÃO DC) ESTADO

PARA EVITAR AS

DESIGUALDADES, PONDO

FIM A UM MODELO) DE

SOLIDARIEDADE"

De acordo com o diplomata, o
conhecimento científico e tecno-
lógico é o mais importante instru-
mento para a autonomia de qual-
quer país. Ele lembra que mais de

MERCADOS MUNDIAIS - Para o
cmhaLador, o que se convencionou

amar de globalização é o proces-
o de formação de mercados mun-

diais para a expansão do sistema ca-
pitalista. Desde 1917, algumas áreas
deixaram o sistema capitalista,
como a União Soviética e a China.
.\o mesmo tempo, as circunstâncias
da grande depressão de 1929 e da
Sgunda Guerra permitiram que, na
pei'ileria do sistema capitalista e em
vários países, surgissem núcleos in-
dust riais autônomos, corno é o caso
do Brasil, da Argentina, e, em me-
nor importância, da África do Sul e
da Índia. Em alguns setores no Bra-
sil, lembra o embaixador, não era
possível investimento estrangeiro.
Esses setores estavam fora do siste-
ma capitalista mundial.

REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL -
Na análise dc Niniuci Gui inaiies.
o estudo da reorganização territo-
rial em curso - com a formação de
grandes blocos, como a União Eu-
ropéia, de um lado, e, de outro, a
desintegração de impérios, como
a União Soviética e vários países,
além de tendências separatistas na
Itália, Espanha, Reino Unido, Ca-
nadá e outras regiões - é determi-
nante para a compreensão do mo-
delo que aí está.

-	,1	- -	' • -.
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LIMA MEGA EMPRESA PODE

MANTER NÍVEIS SALARIAIS

MAIS ALTOS NOS PAÍSES

DESENVOLVIDOS, PORQUE

PODE BENEFICIAR-SE DE

NÍVEIS SALARIAIS MAIS

BAIXOS E MARGENS DE

LUCRO MAIORES AQUI"

Segundo o embaixador, os
acordos comerciais também obede-
cem a certa lógica de dominação. A
União Européia, por exemplo, é
projeto totalmente distinto do Mcr-
cosul. "A União Européia é um
jeto que visa i criação de um novo
Estado. É um bloco com caracterís-

icas supranacionais, com urna co-
missão que elabora a legislação
obrigatória para todos os Estados,
com um parlamento com poderes
crescentes. Seu objetivo é a forma-
ção de um Estado que venha a re-
cuperar a antiga influência européia
na política internacional", diz.

Já o Mercosul é um bloco eco-
nômico de livre associação adua-
neira, que não tem instituições co-
muns. É um projeto mercantil,
sem legislação própria. Um modo
de associação visando á liberaliza-
ção total do comércio exterior
nesses países, o que corresponde
apenas a urna etapa cio que se pre-
tende na Europa. A União Euro-
péia tem como objetivo a criação
de nova entidade econômica, po-
lítica e militar, para urna política
de defesa comum e também de
uma moeda comum.

REVOLUÇÃO IDEOLÓGICA -
muel (iuirnarães volta ã análise his-
tórica, à Revolução de 1917 e à cri-
se de 1929, para explicar a revolu-
ção ideológica que deu origem aoao
intervencionismo do Estado nos
países capitalistas. Essa revolução
ocorreu ao mesmo tempo em que
se abriam espaços para o surgi-

"Dos PRODUTOS QUE SERÃO

USADOS DAQUI A DEZ ANOS,

CERCA DE METADE AINDA

NÃO EXISTEM NO COMÉRCIO.

A CORRIDA PELO) DOMÍNIO

DA TECNOLOGIA DEVE SER

NOSSA PREOCUPAÇÃO

PRIORITÁRIA"

MARCHA IO'ULA vii u HNASL
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SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES

"A SOBREVIVÊNCIA DAS

ECONOMIAS PERIFÉRICAS

1NDEPENDE DE BOAS

INTENÇÕES OU DE

MODELOS TECNOCRÁTICOS.

SÃo QUESTÕES, EM SUA

NATUREZA, INTRINSECAMENTE

POLÍTICAS"

mento dos núcleos industriais au-
tônomos. Era necessário impedir
ciue o mercado, em sua irracionali-
dade, promovesse a desordem soci-
al a destruição total das economias
nacionais, corno poderia ter ocorri-
do nos Estados Unidos, se não
houvesse o "New Deal". "Depois da
grande depressão de 1929 e
guerra, prevaleceu a idéia de que
intervenção do Estado era necessa-
ria para evitar o ciclo clássico d
crises do capitalismo, com o com
bate às desigualdades inter-regi'-
nais de renda, e a cooperação intc
nacional para a solução dos l)r*ic
mas e o desenvolvimento."

A partir do Governo TbatdRl
na Inglaterra, e do Governo Reaçum,
nos Estados Unidos, e no conlrom-
lo com o modelo alternativo SO\L

tico, essa ideologia. "com alguna
característica de solidariedade", It
sendo substituída pela ideologia iL
individualismo. "As pessoas estiia
mal na sociedade porque são in-
competentes. não estudaram, sai
pobres, são inferiores, enfim, o que
quer que seja. A culpa é individual,
não é do sistema. E OS países estão
mal porque são arcaicos, porque a
sua elite, o seu povo, o seu gover-
no são corruptos, não importa. Es-
tão mal por culpa deles. O sistema
internacional nada tem a ver com

ISSO. E são atrasados porque nao
adotaram as instituições que ca-
racterizam as economias dos
países altamente desenvolvidos,
por exemplo o liberalismo co-
mercial e financeiro" - explica o
conferencista.

MERCADOR DE SONHOS

De acordo com a análise do
embaixador. às populações dos an-
tigos países socialistas e aos países
da periferia foi vendida a idéia de
que era necessário modificar a sua
visão do mundo e do Estado. A in-
tervenção do Estado havia sido res-
ponsável pelo atraso econômico.
Era preciso reduzir o Estado ao mí-
nimo, eliminar a sua atividade em-
presarial, reduzir a regulamentação
ao mínimo, deixando a maior li-
berdade possível às forcas de mer-

cado. Sendo de concorrência ver-
feita, os mercados promoveriam
melhor alocação de recursos, maior
progresso econômico, tanto no
centro quanto na perifena. 'Obvia-
mente - completa o embaixador -
os mercados não são perfeitos"

Os mercados são caracteriza-
dos pelo poder de megaempresas
multinacionais que estão longe de
praticar a livre concorrência. A
própria definição de livre concor-
rência prevê pequenas unidades
sem poder de domínio do merca-
do, e não a presença de grandes
conglomerados e oligopólios.

O diplomata brasileiro acres-
centa ainda que quanto mais distan-
te do modelo teórico ideal de livre
concorrëncia, quanto maior o do-
mínio do mercado por um número
menor de empresas, até chegar ao
monopólio, maior será a capacidade
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de exploração cio consumidor e da
imposição de preços. "A economia
brasileira é caracterizada, em pane,
pelo fato de ser urna economia de
rnereados relativamente pequenos,
em razão de economia de escala
econômica mínima, o que pode fa-
cilitar grande concentração. Por ou-
tro lado, ao integrar-se no incitado
internacional, as grandes empresas
multinacionais acabam dominandodo

"A UNIÃO EUROPEIA

E PROJETO TOTALMENTE

DISTINTO DO MERCOSLJL.

A UNIÃO EUROPEIA E

PROJETO QUE VISA À

CRIAÇÃO DE NOVO ESTADO"

unia grande pai-cela do tnercado,
tomando-o oligopolizado".

CONCENTRAÇÃO
DO PODER POLÍTICO

Outra característica do sistema
internacional, de acordo com Sa-

Água, recu
estratégico

N

ida menos )1-.20%
da agua do planeta estão
rios oceanos e mares. Dos

2,80% restantes, que correspon-
dem à água doce, 2,15% referem-
se às geleiras e calotas polares,
principalmente na Antártica e na
Groenlândia.

Sobra, então, 0,65% de água
doce, sendo que 0,31% constitui-
se de águas subterrâneas em pro-
fundidades na crosta terrestre
inacessíveis à tecnologia atual.
Tem-se, 

'
finalmente, apenas

0,34 17, da água existente no pla-
neta como água aproveitável, clis-
tríbuida pelos rios, riachos. lagos
e iençóis subterrâneos acessíveis.

Mas a distribuição desses
0,34% não é uniforme, e a Terra
tem grandes extensões de desertos
e áreas áridas. Hoje, 26 países dis-
põem de menos de mil metros cú-
bicos anuais por habitante, o que
pode ser considerado uma situação
de emcrgéncia: 11 estão na África,
9 no Oriente Médio, 4 na Europa, 1
nas Antilhas e 1 no Ecn'mo Oriente.
A situação é tal que os analistas
pu'veem que a água possa ser a
causa de uma prõxima guerra rio

niuel Pinheiro Guimarãcs, é a con-
centração de poder político, econô-
mico, ideológico, tecnológico e mi-
litar. A capacidade de gerar idéias,
de ocupar a midia em todo o mun-
do, não se encontra nas grandes
empresas da periferia, mas nas
grandes empresas ele comunicação

rso
número 1

Oncnle Médio.
Nos países desenvolvidos, o

conurno médio diário de água é
de 2 mil litros por pessoa, incluin-
do-se a água gasta para o atendi-
niento das necessidades básicas
do indivíduo e aquela gasta nos
processos tecnológicos para a ob-
tenção de todos os produtos e ser-
viços de que ele se utiliza. Um
único pé de milho consome, du-
rante seu ciclo, 226 litros de
água: a fabricação de um carro
gasta 30 mil litros; para a produ-
ção de uma tonelada de aço são
necessários 150 milhões de litros;
e para uma tonelada de papel,
250 milhões de Litros.

Em termos absolutos, o Bra-
sil é o país com maior disponibili-
dade de recursos hidrícos, 12% do
total mundial. Recursos que supe-
ram os da Europa ou da África; e
correspondem a 70% dos recursos
da América do Norte: 40% dos da
Ásia e 50% dos da América do
Sul. Dai o porque de o controle
sobre os recursos hidricos ser tinia
questão de soberania, de segu-
rança nacional e de importância
estratégica vital para o Pais.

l-'Ofl!t' Rt'.	,i ' I.,	o,	'l7l)?O	C 1
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SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES

do centro. Nesse sistema, observa,
estão lado a lado as estruturas he-
gemõnicas de poder, que são con-
juntos de países ligados por acor-
dos para preservar a posição que
obtiveram historicamente.

O sistema funciona corno
agências internacionais. Com isso
se resolve o problema da desigual-
dade entre os países, urna vez que
as decisões passam a ser tornadas
por essas agências. "Não é a potên-
cia A ou B que faz com que o pais
C ou D tenha que adotar certa po-
lítica econõmica é o Fundo Mone-
tário Internacional. Não é a potên-
cia A ou B que faz o País Y sofrer
urna sanção comercial, é a Organi-

"Ei TODOS OS SETORES,

nA A NECESSIDADE DE UM

PROJETO NACIONAL QUE

COMECE PELA QUESTÃo

DAS METAS SOCIAIS E

DO EMPREGO"

zação Mundial do Comércio. A
concentração do poder nessas
agências faz com que elas também
passem a elaborar normas para o
mundo". Essa construção de nor-
mas internacionais, segundo o em-
baixador, vai reduzindo a capaci-

dade de autonomia política dos
países. Dizem que os mercados
emergentes podem ser a locomoti-
a do mundo. "Mas, ao aplicar tais

políticas, esses mercados começa-
ram a submergir. Foram suhrner-
gindo, ao invés de emergir. Sub-
mergiram em crises profundas".

A crise no Brasil é um exem-
plo, afirma o embaixador. "Dizem
que ela não chegou. Ela já chegou,
já ocorreu e está em curso. Basta
verificar o nível explosivo da divi-
da interna, os índices de desem-
prego, a ausência de competitivi-
dade nos mercados internacio-
nais, refletido na incapacidade de
aumentar exportações, e a não-ge-
ração de novas tecnologias. Já há
um reconhecimento no Brasil,
mesmo oficial, de que a globaliza-
ção não é aquele processo henéfi-

imparcial, generoso, que mui-

PODER IDEOLÓGICO - Quanto
tiL) controle deologi_'o. iii: o em-
baixador, as equipes econõrnicas
de vários países foram formadas
cm instituições estrangeiras, de
foi-ma geral, nos Estados Unidos.
"Estudaram economia teórica, que
é a abstração da realidade econô-
mica. E, no caso, a realidade de
um país como os Estados Unidos.
Alguns desconhecem a história
econômica brasileira. Quanto à
história política, nem pensar".

Para Samuel Pinheiro, esse
controle ideológico impede as
ressoas de perceberem o próprio
equívoco, tornando-as capazes de
viajar aos centros em que estuda-
ram a fim de submeter sua politi-
ca ao exame de seus antigos pro-
fessores. "E fazem isso sem ne-
nhum constrangimento', observa.

DESNACIONALIZAÇÃO Um
dos efeitos de todo esse proctsso,

EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO REAL - MÉDIAS ANUAIS EM RS1,00

ANO	 SALÁRIO	 VARIAÇÃO
MÍNIMO REAL	 ANO A ANO EM %

1995	 131,0	 22.6
1996	 131,9	 0,7
1997	 123,2	 -6,6
1988	 119,3	 -3,2
1999**	 113,6	 -4,8

FONTE: Ministério do Trabalho
* média anua!, valores de dezembro de 1994, deflaclonados pelo IGP-Dl/FGV
* * janeiro

SALÁRIO MÍNIMO DE ALGUNS PAÍSES- EM RSI,OO

PAíS	 SALÁRIO	 VALOR PAÍS/
MÍNIMO REAL	 VALOR BRASIL

AUSTRÁLIA	 2.098	 15.4
BÉLGICA	 2.006	 14,7
HOLANDA	 1.878	 13,8
FRANÇA1.746	 12,8
CANADÁ	 1.672	 12,3
EUA	 1.614	 11,9
NOVA ZELÂNDIA	 1.399	 10,3
JAPÃO	 1.060	 7,8
GRÉCIA	 959	 7,1
ESPANHA	 924	 6,8
PORTUGAL	 726	 5,3
MÉXICO	 188	 1,4
PERU	 179	 1,3
URUGUAI	 149	 1.1
BRASIL	 136	 1,0

FONTE: DataFolha
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NUM PAÍS RICO, MILHÕES VIVEM N'\ 1SLf.5

Em 1994, os japoneses
efetuaram o depósito de 370.652
pedidos de registro, e obtiveram
a concessão de patentes para

82.400

Os Estados Unidos requereram
209.067 e conseguiram registrar

JOi.676

Enquanto Isso, o Brasil
efetuou depósitos de 21.242

pedidos de patentes.
Sendo que, deles, 18.947
eram de não residentes.

Registrou apenas

Dentre eles, 2.050 dos
não residentes.

—,4—

PATENTES

acrescenta o embaixador, é a des-
nacionalização cia economia. Não
só do parque industrial, mas tam-
héni das estruturas comerciais e do
setor financeiro. "Temos notícias
crescentes cia compra de redes co-
merciais', exemplifica. "Agora, es-
tamos entrando no setor dos servi-
ços, entre eles OS de advocacia. Os
escritórios brasileiros de advocacia
estão muito preocupados com a
entrada de grandes escritórios es-
trangeiros. Vários deles eram ar-
dorosos defensores da abertura.
Talvez não julgassem que a abertu-
ra chegasse até eles", conclui.

A desnacionalização também
provoca distorções salariais entre
os países de centro e os periféri-
cos. "A margem de lucro maior e
os baixos salários de determinada
empresa em uni pais como o Bra-
sil é que vão compensar OS SCUS

modestos resultados lá fora."

PARA FUGIR DA PERIFERIA

Para o embaixador Samuel Pi-
nheiro Guimarães, quanto maiores
as disparidades internas, econômi-
cas, culturais, sociais, tecnológicas,
e quanto maior a vulnerabilidade
externa, tanto maior a necessidade
de um projeto nacional. Há dois ca-
minhos estratégicos na concepção
desse projeto: o de um grande es-
forço nacional, exigindo penosos
sacrifícios do povo, ou o de inicia-
tivas com investimento que impul-
sionem a sociedade, preencham
hiatos nas cadeias produtivas, alta-
mente criadores de empregos. "A
questão central da sociedade brasi-
leira não é a cia competitividade,
mas, sim, a cio melhor emprego
possível dos seus fatores de produ-
ção, do seu capital, do seu trabalho,
dos seus recursos naturais. A com-
petitividade importante, tuas não

pode ser critério para o Brasil, por-
que um pais não pode demitir a sua
população para se tornar 'mais com-
petitivo'. Acho que, em todos os se-
tores, há a necessidade de uni pro-
jeto nacional que comece pelas me-
ias sociais e pelo emprego", analisa.

EDUCAÇÃO - necessária a quali-
ficação crescente da mão cie obra. "È
preciso que a filosofia dos progra-
mas educacionais esteja adequada

CONSELHO DE
SEGURANÇA DA ONU

O custo da Guerra do Golfo
foi acima de

LL' .3: /)!lh()('S
Japoneses e alemães

contribuíram sem participar
da decisão.

limpo d fludono Altunotivos poro o Biosil
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SUBMISSAO: POLITICA ECONOMICA DO PAIS OBEDECE DITAMES DO FMI E DO GOVERNO NORTE-

ao projeto nacional, e que haja
apoio aos centros de tecnologia.
Não se deve acreditar que a tecnolo-
gia possa ser sempre importada, que
nós leremos acesso a qualquer tipo
de tecnologia no mercado, quando
sabemos que isso não é verdade".

Ainda segundo Samuel Gui-
marães, é preciso privilegiar o ca-
pital nacional. 'Esse capitalismo é
curioso. Os estrangeiros podem
mamar nas tetas do Estado; os na-
cionais, não. De toda forma, é ne-
cessário um tratamento privilegia-
do ao empresário brasileiro, cujos
lucros e cuja poupança ficam no
Brasil. E que se estabeleçam prio-
ridades em ciência e tecnologia.
Em áreas como as de tecnologia da
informação, biotecnologia e tele-
comunicações do espaço".

Sarrtuei Guimarães diz que
entre os brasileiros, o receio de
rem chamados "nacionalistas". 1 lc
lembra que, no entanto, as per-
pectivas para os países cmergen
não são as do isolamento na hu
de seu futuro, mas as de defesa (los

interesses nacionais: dos recursos
naturais, cio emprego para a popu-
lação, do trabalho e cio capital.

"O nacionalismo tornou ind
pendentes os países que eram o-

lômas. O nacionalismo europe i
nada tem a ver com o nacionalis-
mo de um pais de periferia. O na-
cionalismo de periferia é um senti-
mento de criação de uma nação,
de uma comunidade que tenha di-
reitos e deveres no sistema inter-
nacional, tão bons como os de
qualquer outra nação".

POLITCA INTERNACIONAL

tial, o embaixador Ucstaca doi
mas centrais na agencia hrasileir.
primeiro é a participação no Coiie-
lho de Segurança das Nações l.ni-

"SE, NOS MEIOS DE

COMUNICAÇÃO, É POSSÍVEL

TRANSFORMAR Kosovo EM

AMEAÇA À HUMANIDADE,

DA MESMA FORMA SERÁ

POSSÍVEL TRANSFORMAR

QUES'I'ÓES AMBIENTAIS NA

AMAZÓNIA EM AMEAÇA À

HUMANIDADE"

das. O outro diz respeito à Alca.
"Ser membro, agora, do Conse-

lho de Segurança, é absolutamente
necessário para a nossa segurança
nos próximos 50 anos, porque de-
pois que a Alemanha e o Japão en-
trarem, outros países não entrarão.
Se a Alemanha, o Japão, a África do
Sul e a índia entrarem, terão entra-
do os países mais importantes do
mundo, e quem estiver fora, estará
definitivamente de fora", diz o em-
baixador. Fazer parte do Conselho

tomar decisões. 1 lo', o Brasil

im Umpo dE floonto AlUrootivos poro o Brosil
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obrigado a cumprir as decisões
alheias e a pagar por elas, como no
caso dos embargos comerciais ou
das operações militares.

O mais grave de tudo isso, se-
gundo o embaixador, é que a defi-
nição de paz está mudando e sendo
violado o princípio de não ingerên-
cia nos assuntos internos dos esta-
dos. Passararn a incluir o que, a seu
critério, possa constituir violação
aos "direitos humanos" ou ao "meio
ambiente" corno passível de inter-
venção armada, com a autorização

do Conselho de Segurança. "Se, nos
meios de comunicação, é possível
transformar Kosovo em ameaça à
humanidade, da mesma forma será
possível transformar as questões am-
bientais na Amazônia em "ameaça à
humanidade", adverte.

ALCA - A Associação de Livre Co-
mércio (Ias Américas (Alca), acres-
centa o embaixador, é outra questão
da maior irnportãncia, porque o ter-
ritório econômico brasileiro viria a
fazer parte do mesmo território eco-

nómico em que estarão os Estados
Unidos, se o Pais vier a aderir ao
Tratado. "Certamente, o argumento
a respeito disso é que, durante o
processo de integração, as empresas
brasileiras se tornariam altamente
competitivas, o que é uma falácia.
Seremos sempre caudatários do país
mais poderoso. Mas, há um sinal de
esperança, porque mesmo os em-
presários mais conservadores têm
declarado de público que o Brasil
não está preparado para essa aber-
tura", finaliza o embaixador.

Os passos da
prívatização da Cesp
Uni cxickntc negocto parti a AES. Mais uma vergonha para o Pais.

1. O Governo anuncia a p;ivatização da Cesp- Tietê, a companhia de
energia de São Paulo, e divulga que o BNDES iria participa r finan-
dando grupos nacionais que quisessem comprar a empresa.

2. No leilão, concorriam grupos estrangeiros, entre eles a AES, "sócio"
norte-americano da Cemig, com quem o Governo de Minas tem uma
disputa najustiça.

3. Como único representante do empresariado brasileiro, concorreria o
Grupo Votorantim, de Antônio Ertn(rio de Moraes, ciuc pretendia
comprar a empresa com financiamento do BNDES.

4. Há menos de 24 horas do leilão, ou seta, com a bolajú em campo, o
Governo resolveu mudar as regras do jogo e o BNDES anunciou que
iria financiar os grupos estrangeiros.

S. Diante disso, o Grupo Votorantim desistiu do leilão e os norte-ameri-
canos ficaram com a Cesp-Tiete sem ter de desembolsar um tostão de
dinheiro próprio.

6. Com isso, a AES pode começar a enviar; imediatamente, os ,ganhos que
terão com a empresa, remetendo os lucros para a sua matriz nos LUA.

7. Mais tini ponto para a desnacionalização da economia e para o aumen-
to do déficit do Bi as! no Seu balanço de pagamentos com o exterior.

Enquanto, em nível/edema!, o AES é tão bem tratada, a ponto de as nor-
mas do leilão terem sido mudadas horas antes para hcncficiá-la, a mesma
AES mandou cortar: por tempo indeterminado, a iluminação ptilliam de 36
praças de Santa Maria, São Gabriel, Canoas, Novo liamburgo e Campo
Bom, cidades do Rio Grande do Sul que estão em débito com a companhia.
Foi cl p?imneirci vez, no Pais, que se corou luz do poder
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DEBATEDORES

Desmonte da empresa nacional

D

urante o Governo Militar,
no período do general Er-
nesto Geisel, o então minis-

tro da Indústria e do Comreio, Se-
vero Gomes, veio a Minas Gerais,
mais precisamente a ipatinga, no
Vale do Aço, onde presidiu à inau-
guração de uni laminador da Usinii-
nas. Naquela ocasião, diante da in-
sistência dos jornalistas, o ministro
Severo Gumes decidiu conceder en-
trevista aos representantes dos jor-
nais que acompanhavam sua visita.
As declarações soaram como o es-
trondo de uma bomba e acabaram
provocando sua saída do Ministério.

Em Ipatinga, Severo Gomes
mostrou-se preocupado com o fato
de as empresas nacionais estarem
perdendo espaço. Disse, textualmen-
te, que 'a luta em defesa da empresa
nacional corre o risco de acabar se
iransfonnando em luta de libertação
nacional'. Passados quase 30 anos
desde que o ex-ministro lançou o
alerta, qual ë a situação vivida hoje
pelo empresariado nacional?"

A história foi contada pelo ex-
secretário de Estado do Planejamen-
to e Coordenação Geral, Manoel da
Silva Costa Júnior, atual secretário
de Turismo, ao lembrar que nos úl-
timos dez anos o conjunto do em-

A dívida mobiliária
de Minas Gerais era de

RS b, 1 1)1!JU)C.S
em 1994, e pulou para

RS 12,2 bilhões
em 1998. quando foi transformada

em dívida contratual.

"O FM1, o BIRD

EA OMC PASSARAM A

OPERAR ATENDENDO

ITXCLUSIVAMENTE A

INTERESSES ECONOMICOS E

FINANCEIROS DOMINANTES.

E OS TENTÁCULOS DESSAS

ORGANIZA COES FAZEM-SE

PRESENTES NOS PROPRIOS

GOVERNOS DOS PAISES

QUE AS ACEITAM MAIS

DOCILMENTE"

presariado brasileiro, compreen-
dendo os setores industriais, finan-
ceiros e de serviços, foi suplantado
por grupos estrangeiros. O parque
industrial íoi reduzido em 5,3 ve-
zes, na comparação com o que pro-
duzia há dez anos; e as empresas es-
trangeiras já respondem por 40%
das exportações e 44% da venda do
mercado nacional.

A questão fundamental, segun-
do o secretário, não ë ir contra o
capital estrangeiro que investe no

As empresas
estrangeiras respondem por

das exportações e

da venda do mercado nacional.

J	 'H)I (

setor produtivo, que corre o risco
que existe em todo empreendimen-
to. O mais importante no alerta do
ex-ministro e a necessidade de mo-
bilização e da ocupação do espaço
pela empresa nacional, diante de
um quadro em que cerca de 750
corporações globais passam a con-
trolar tudo, escondidas sob o man-
to cio neoliberalísmo.

DITADURA DO CAPITAL -A Par-
r (lo governo 1 e mando Col lor,

com um breve espaço de tempo
durante o governo Itamar, diz o
secretário, o Brasil passou a viver
sob a égide da ditadura do capital,
como nunca se viu antes. A busca
do lucro máximo passou a ser a
meta e para isso desmantelaram-
se e se desmantelam as instituições
do Estado, enquanto as fronteiras
econômicas são rompidas e mi-
lhoes de pessoas descem para o
patamar da pobreza.

"As empresas são levadas à fa-
lencia, ou então a produzir para
um distribuidor global. As empre-
sas estatais são privatizadas OU fe-
chadas, e os agricultores indepen-
dentes empobrecidos", continua
Manoel Costa.

Na opinião do ex-secretário
de Planejamento, o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), o Banco
Mundial (Bird) e a Organização
Mundial do Comercio (OMC)
passar1i1 a operar atendendo ex-
clusivamente a interesses econô-
micos e financeiros dominantes. E
os tentáculos dessas organizações
fazem-se presentes nos próprios
governos dos países que as acei-
tam docilmente.
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VENDAVAL DE NEOLIBERAIJSMO -
Vii iJivaI de que

assola o Pais não deixou Minas Ge-
rais incólume. Aqui também pro-
vocou estragos, e o aparato do pla-
nejamento estratégico do Estado
foi sistcmaticarnente desmontado",
denuncia Manoel Costa Somente
as ações que interessavam a essa
ideologia, com efeitos perversos,
foram planejadas. "O Estado se
submeteu à política de juros escor-
chames, cujo resultado foi elevar a

dívida mobiliária de Minas Gerais
de 6,1 bilhões de reais em 1994,
para 12,2 bilhões em 1998, quan-
do foi transformada em dívida con-
tratual", informa o secretário.

Da mesma forma, acrescenta,
o que o Governo Federal tem feito
é vender o futuro. O discurso ini-
cial era o da necessidade ria venda
das estatais para se investir nas
questões essenciais do Estado, tais
como saúde e educação. Mas, até o
momento, nada foi investido.

Raízes externas do
modelo econômico

formação dos economistas
brasileiros em centros in-
ernacionais, especialmen-

te nos Estados Unidos, tem levado
essas pessoas, em grande parte
responsáveis pela situação do Bra-
sil, a obedecer a urna matriz dc
pensamento completamente dife-
rente do pensamento nacionalista
que era comum nos centros aca-
dêmicos brasileiros. Essa situação
se assemelha à história dos milita-
res de 64, que foram treinados pe-
las [orças armadas norte-america-
nas, após a Segunda Guerra Mun-
dial, e que voltaram com a menta-
lidade de CIUC os Estados Unidos
eram um aliado estratégico.

A comparação entre as (luas
situações foi feita pelo economista
Cláudio Gontijo. Ele acredita que,
ao decidir-se por uma aliança com
a direita e ao escolher nomes
como os dos economistas Delfim
Neto e Mário l-lenrique Simonsen,
os militares erraram porque o pro-
jeto nacional desenvolvimentista

brasileiro só teria viabilidade com
a esquerda. A escolha do modelo
foi determinante para a aproxima-
ção do Brasil com a comunidade
fi nan.t'i ra i n ternacjonal.

PECADO CAPITAL - ' Esse foi o
nOSSO pecado capital porque o
Brasil se endividou na década de
70, sem que tivesse necessidade de
recorrer à poupança externa, sob
fornia de empréstimos. Os livros
diziam que países subdesenvolvi-
dos precisavam tomar dinheiro no
exterior. Quem, no entanto, exa-
minar o chamado hiato de recur-
sos na realidade brasileira, na dé-
cada de 70, verá que o Brasil só
precisou de recursos externos, de
poupança externa, entre 1974 e
1976, devido ao primeiro choque
do petróleo. De 1967 até 1973, o
Brasil tomou recursos no exterior
para acumular reservas i niernacio-
nais", argumenta Cláudio Gontijo.

Esse dinheiro tomado no exterior
ficava parado como reserva interna-
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MARCHa DO MOVIMENTO DOS SEiV TERRA

cional no Banco Central. Ainda as-
sim, o processo foi repetido entre
1977 e 1979, até que veio a crise da
dívida. AÍ, tomamos dinheiro em-
prestado a taxas flutuantes, o que
quer dizer que demos ao credor a
possibilidade de determinar a taxa
de juros. Isso mostra a competência
desses ilustres economistas, como
são considerados até hoje no nosso
País", ironiza Gontijo.

Esse modelo, seguido e agra-
vado a partir do governo Coilor,
com a exceção de resistência do
breve período de Itamar, levou o
País a uma década muito pior do
que a de 80, quando ainda havia
capacidade produtiva instalada,
empresas estatais e capital nacional.
"Restou pouco do empresariado
brasileiro e quem se beneficiou de
tudo isso foram o capital interna-
cional e os grupos que adquiriram
as empresas estatais'.

DE PAI PARA FILHO - Isso foi
reconhecido agora na açio norte-
americana contra o aço brasileiro.
Foi dito que o aço brasileiro é sub-
sidiado, porque na venda das esta-
tais nós lhe demos valor abaixo de
seu valor no mercado. É um ates-
taclo internacional de que o Brasil
fez um negócio de pai para filho",

"A GERAÇÃO MILITAR

ERROU PORQUE O

PROJETO NACIONAL

DESENVOLVIMENTISTA

BRASILEIRO Só TERIA

VIABILIDADE COM

A ESQUERDA"

denuncia Gontijo.
O resultado dessa política foi a

formação de uma oligarquia finan-
ceira que tem relações de interesse
com a oligarquia financeira inter-
nacional, em aliança com a im-
prensa. "O País continua apostan-
do em um projeto inviável, criando
a antítese da sociedade democráti-
ca: uma sociedade corporativa, oh-
gopolizada e controlada por uma
oligarquia que não tem pudor".

As variáveis macroeconômicas
estão desequilibradas e sem possi-
bilidade de alcançar o equilíbrio,
porque os números não fecham,
aposta Gontijo. "O Estado brasilei-
ro está definitivamente quebrado,
o que não acontecia em 1981. Não
há solução para o Estado brasileiro,
nem com reformas. Então, a crise
ainda está por vir e é seriissima'.

QUAL O ANAL
DESSA HISTÓRIA?

Iaia (onto, a pJ1av1-a
um chairmun cio instituto dc Rcla-
cões Exteriores dos Estados Lni-
dos, portanto um homem que de-
tende o sistema capitalista, é urna
Jica do que está por vir: "o que es-
tamos construindo no mundo não

sentido, porque já tentamos
cse projeto anteriormente e não
Lti certo. Em 1917, esse projeto
icu origem à revolução comunis-
i, 1 e aos movimentos de indepen-
dencia nacional".

O agravamento dessas questões
levará a humanidade a repensar o
seu projeto, acredita Cláudio Gon-
tijo, para quem o homem não con-
tinuará subordinado ao mercado.
"Seria subestimar a raça humana.
O homem sempre enfrentou e re-
solveu todos os seus desafios. Ele
seguramente não será 'coisificado'
como está sendo pelo mercado.
Dia virá, isso já aconteceu urna vez
e acontecerá novamente, no qual a
humanidade colocará a economia a
serviço de si mesma e não ela pró-
pria a serviço cia economia".

Para resgatar o tempo perdido,
o economista propõe o uso das fer-
ramentas tecnoIógcas para a for-
mação de novo modelo produtivo.
Sugere que os investidores institu-
cionais, tais como os fundos de
pensão, se mobilizem com outros
interessados, como as universida-
des, valendo-se, por exemplo, da
tecnologia do ensino á distãncia e
de outros instrumentos para forta-
lecer e sustentar a organização da
empresa de base tecnológica, for-
talecer as micros e pequenas em-
presas, estimular as cooperativas
de trabalho, o ensino das ações
empreendedoras, as incubadoras
de empresas e também as coopera-
tivas educacionais e de trabalho.
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Conhecimento como arma
contra hegemonia do capital

P

ara o economista Oscar Ge-
sar Brandão, da Universida-
de de Brasília (UnB), ex-di-

retor de Estratégia da Universida-
de de Uberaba e sócio fundador
do Instituto Brasileiro para o Ca-
pita! Intelectual, na década de 50
era mais fácil para a população lo-
calizar em que os interesses cio
País estavam sendo feridos. Era fá-
cil fazer campanhas corno "o pe-
tróleo é nosso", o "minério é nos-
so", porque essa necessidade era
perceptível. "No momento em
que a disputa se deslocou para o
ámbito do capital financeiro, per-
demos o rumo, porque estávamos
tratando de uma relação simbólica
e não soubemos lidar muito bem
com essas abstrações", raciocina.

São os números estratosféricos
derivados dessa nova relação, e o
capital intelectual embarcado nos
produtos e serviços, que fazem
com que as pessoas percam ainda
mais a condição de reação a esse
poder hegemõnico, acredita Oscar
Brandão. E esse processo tcn1 re-
flexos na economia do trabalho e
no desemprego estrutural.

Ao citar o exemplo de iniciati-
vas bem sucedidas que foram ado-
tadas a partir cio inconformismo de
um grupo com o processo de pro-
dução, criando novas e próprias ai-
lernativas, o economista procura
mostrar que é possível construir
unia rede de resistência aquilo que
outros povos dizem ser irresistível.
Para tanto, é preciso adotar a moe-
da cio conhecimento, que tem que
estar protegida através de patentes

"ESSE DESCUIDO

COM RELAÇÃO À PROTEÇÃO

DO CONHECIMENTO É

GRAVE, POIS ESTE SERÁ

O CAMPO DE DISPUTA

DOS INTERESSES ENTRE

AS NAÇÕES"

"Esse descuido com relação à
proteção do conhecimento é gra-
ve", diz o economista, que prevê
que este será o campo de disputa
dos interesses entre as nações.
"Daí a explicação do esforço que
fizeram as torças hegemônicas
para colocar sobre a nação brasi-
leira o manto do registro de paten-

tes na ótica do interesse deles".
Para o economista, a sociedade
brasileira possui condições de rea-
ção através dos conhecimentos
que ela conseguiu desenvolver.

"É freqüente ouvirmos a afir-
mação de que a próxima guerra, a
próxima disputa, será pelas águas,
pelos recursos naturais, pela hio-
diversidade, etc. Temos água abun-
dante, em condições superiores
aos demais países. A nossa biodi-
versidacie também é conhecida.
Todos conhecemos o esforço dos
cientistas da Embrapa para domi-
nar o cerrado. Agora, imaginem se
fizéssemos esforço semelhante na
Amazônia, em todas as direções
cia hiodiversidade? Então, temos
oportunidade ainda, é só flOS apli-
carmos com competência nesses
desafios", assegura. A

Falta de patriotismo
O

Nsi
!
 lnktt l de oU(tLbr) de 1N, o j'eiJentc do Buko (ciitrt1 cio 810-
, Arrninio Fraga, que tem cidadania norte-americana, parti(:i-

Ol2 de um encontro, em Nova Yorh, Com invesiidores internacio-
nais. Questionado sobre urna decisão da Justiça brasileira que suspendera o
acordo de acionistas da Cemig, disse que eles (os invcstidores) não deviam
"!k'nsar que isso é Brasil, isso é Minas". Em seguida, afirmou: "Se você é um
investidor minomiícóio, procure outro Estado, e não Minas Gerais".

Em qualquer pais em que o governo tivesse um tninirno de compos-
tura, Armtnio Fraga seria sumnariamente demitido do cargo e sofreria
processo de responsabilidade por atenta,; em território estrangeiro, con-
tra a soberania e a unidade nacionais. Mas a reação do Governo Fede-
ral ao comportamento do presidente do Banco Central foi o silencio. O
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em nota
oficial, considerou a atitude de Armtnio Fraga como "discriminatória,
ilflp0!? i0tc ci e 7lLlCeit1iVtl
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ALTERNATIVAS PARA A CRISE BRASILEIRA

O caminho do
desenvolvímento

N

os últimos quatro anos,
com a política de abertura
financeira, de abertura co-

mercial, de "reforma" do Estado e
de privatizações, o Brasil desarticu-
lou todo um sistema de coordena-
ao de decisões que foi construido

ao longo dos últimos 60- anos de
rescimento de sua economia.

A avaliação é do economista
Luiz Gonzaga Beluzzo, ao lembrar
que, de 1946 a 1980, a economia
Krasileira cresceu acima da média
mundial, a uma taxa da ordem de
7.5% ao ano. Tudo isso era articula -
do, organizado e administrado pelo
.stado "desenvolvimentista", que
cvou o Pais da condição de expor-
.tdor de produtos primários à de
1 O" economia industrial do mundo.

A industrialização nacional foi
construída, conforme Bcluzzo, a
partir da proteção do mercado in-
terno. O Brasil evitou, sistematica-
mente, fazer uma abertura finan-
ceira que colocasse em risco os
mecanismos internos de financia-
mento e de estímulo à industriali-
zação. jamais a economia brasilei-
ra foi atrelada aos humores cio sis-
tema financeiro internacional, tal
como ocorre agora.

Para Beluzzo, esse vínculo
com o mercado financeiro impede
que o Pais tenha uma política de
crédito barato, porque as taxas ele
juros devem ser altas para susten-

tar as atividades do capital estran-
geiro. Também impede uma polí-
tica fiscal decente, porque o capi-
tal externo que vem para investi-
mentos produtivos ameaça não
aceitar as regras. Uma das conse-
qüências mais graves da abertura
financeira para o governo, portan-
to, é a perda do comando da polí-
tica rnonetãria e da política fiscal.

KEYNES - Essa questão já foi
idcnuÍcada nos anos 30, desde o
período em que a economia mun-
dial entrou em processo de grave
turbulência, culminando com a
crise de 1929. Os analistas daque-
le período, como John Maynard
Keynes, diziam que, sem o con-
trole dos movimentos de capitais,
os países mais fracos não podem
fazer nem política monetária nem
política fiscal. "Portanto, cio ponto
de vista macroeconômico, a aber-
tura financeira é um desastre com-
pleto, porque retira do Estado a
capacidade de coordenação bási-
ca', alerta Beluzzo.

Na verdade. o Brasil não pos-
sui hoje mando sobre a sua moe-
da. O que o Pais fez foi atrelar essa
moeda a uma moeda estrangeira e
permitir que a economia fosse vi-
timada scguidamente pela instabi-
liclade dos mercados financeiros
internacionais. Mais grave, segun-
do ele, é o uso da imprensa, por
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LUIZ GONZAGA BELUZZO

toda urna comunidade de econo-
mistas fonacla nos Estados Uni-
dos, a fim de convencer a popula-
ção de que este modelo é a única
a te rnat iva.

MÍDIA - "Vivemos qual o

sendo convcncidos dc que não
havia outro jeito, a não ser seguir
os rumos da globalização financei-
ra", analisa Bcluzzo. Para ele, os
partidos políticos, no Brasil, não
são o PFL, o PMI)13, etc., mas a
Rede Globo e os demais veículos
que formam a opinião pública.
Estamos - é a sua análise - em
uma situação na qual o povo se
orienta por esses mecanismos de
manipulação, e não de informação
objetiva, que possa ser conferida,
porque não há debate, não há dis-
cussao.

EUA "A globalização dos merca-
dos 1 nanceiros serviu, sobretudo,

"UMA DAS CONSEQÜÍNC1AS

MAIS GRAVES DA

ABERTURA FINANCEIRA,

PARA O GOVERNO, Ë A

PERDA DO COMANDO DA

POLÍTICA MONETÁRIA E DA

POLÍTICA FISCAL"

para dez anos de crescimento
ininterrupto dos Estados Unidos",
adverte Luiz Gonzaga Beluzzo.
Para ele, os Estados Unidos vivem
da transferência de recursos finan-
ceiros dos países que sofrem crises
sucessivas. Os investidores en-
tram no país, vão recebendo osju-
ros e, quando há turbulência,
compram títulos do governo ame-
ricano. Para o economista não há
outra razão para que a bolsa nor-

te-americana apresente índices tão
elevados de capitalização. O resto
do mundo funciona corno urna
espécie de ahastecedor de recur-
sos financeiros e isso explica por-
que os Estados Unidos podem
manter as taxas de juros baixas,
sem se preocupar com o déficit
comercial.

Ainda segundo o economista,
há urna conexão entre esse pode-
rio econômico e a lorça política e
militar norte-americana. "Estamos
diante de uma economia mundial
hierarquizada, em que uma eco-
nomia nacional impõe seus pa-
drões, suas regras e as formas de
funcionamento dos mercados.
Não há globalização no sentido de
um movimento que se espalhe es-
pontaneamente e tenda a homo-
geneizar as economias. O que há é
a iniposição do padrão norte-ame-
ricano para o resto do mundo",
diz ele.
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$ ..-	.

-	. --'
D Tmpo dE fludana AlUrnotivas poro 0 BrOSil



PAPEL HISTÓRICO	 APROPRIAÇÕES DE RIQUEZA PELO 1% MAIS RICO DA POPULAÇÃO
DO ESTADO BRASILEIRO	 PAÍSES SELECIONADOS - ANAL DOS ANOS 80

O economista propõe ao País
buscar a solução nas raízes históri-
cas de seu próprio desenvolvimen
to. Segundo ele, o Estado excrci,i
um papel fundamental na econo-
mia, ainda que não o tenha desern
penhado de maneira adequada em
relação \s questões de desigualda
de social e dos desequilíbrios re-
gionais. Do ponto de vista do de-
senvolvimento, o Estado brasileiro
foi, até recentemente, o mais mo-
derno do Terceiro Mundo.

O sistema de empresas estatais
era muito eficiente na coordena-
ção dos investimentos e na criação
de investimentos para o setor pri-
vado, afirma. "Hoje, quando con-
verso com os empresários brasi-
leiros, percebo que eles se dão
conta de que trairam um grande
amigo".

PAÍS

BRASIL
GRÃ-BRETANHA
ESTADOS UNIDOS

Na verdade, prossegue Beluzzo,
o Estado não era só grande coorde-
nador de investimentos. Ele havia
começado a criar, com algumas
empresas estatais - é o caso da Pc-
trobras e cia rede de telecomunica-
ções - , subsistemas importantes
de pesquisa. A evolução da pes-
quisa brasileira é outro aspecto
que considera crucial para um
projeto de desenvolvimento.

CONTROLE DE IMPORTAÇÕES

Para Luiz Gonzaga Beluzzo, o
sistema financeiro não representa
investimento, mas riqueza mone-
tária, que se desloca de um pais
para outro, buscando maior renta-
bilidade. Uma alternativa para o
País seria instituir uma política de
controle das importações, já que a
vulnerabilidade cio balanço dc pa-
gamentos brasileiro aumentou
desmesuradamente. Na medida
em que hã uma grande transferén-

"Do PONTO DE VISTA

MACROECONÔMICO,

A ABERTURA FINANCEIRA E

UM DESASTRE COMPLETO,

PORQUE RETIRA DO ESTADO

A CAPACIDADE DE

COORDENAÇÃO BÁSICA"

RIQUEZA

53%
29%
26%

cia de ativos para o estrangeiro. -
desnacionalização das estatais e de
empresas privadas brasileiras - há
também transferência dos lucros,
remetidos para fora.

Por isso, o economista consi-
dera não haver saída dentro do
atual modelo. "Quando a econo-
mia está indo mal, sem oportuni-
dade de reinvestimentos, falam
que vão mandar o dinheiro para
fora porque têm que mandar. E
quando vai indo bem, mandam da
mesma maneira, sob a forma de
lucros e juros".

Esse sistema desmonta toda a
cadeia proclui iva. As empresas es-
trangeiras são ligadas aos seus for-
necedores e compram deles, ge-
rando emprego no país de origem.
As empresas estatais, lembra Be-
luzzo, funcionavam como urna
central de compras das grandes
empresas brasileiras. O resultado
pode ser visto na redução das em-
presas do setor de bens de capital.

DÉFICIT - Ak'rn desse aspecto. Be-
iti-: Icnihra que a sensibilidade
da economia às importações, a par-
tir de eventual aumento na taxa de
crescimento, será muito maior ago-
ra, por conta do fenómeno da des-
nacionalização. Se o País cresce,
aumentam também os gastos com
importação, mantendo-se o dese-
quilibrio na balança comercial. Em
1993, a chamada penetração das
importações da indústria represen-

RENDA

17%
8%
8%

FONTE: R. Gonçalves,"Distribuição de riqueza e retomada do desenvolvimento",
Revista "Teoria e Debate", maio de 1991, pág. 58-61
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LUIZ GONZAGA BELUZZO

lava 8,5% do valor da produção do
setor. Hoje, representa 25%.

Na avaliação do economista, é
impossível que o País produza um
grande superávit comercial capaz
de algum dia cobrir essa diferen-
ça, O Brasil ainda é um grande ex-
portador de cornmodities.

"Portanto, somos exportadores
de quinta classe. Nossas exporta-
ções têm baixo dinamismo. A Co-
réia, por exemplo, exporta chips,
computadores, peças de avião, ou
seja, está cm um mercado que tem
altíssimo dinamismo e elasticidade
de renda. Nesses últimos anos de
neohheralisrno, fomos impedidos
de graduar tecnologicamente nos-
sas exportações. Graduar, no caso,
significa mudar de rwikin,g".

E essa vulnerabilidade na balan-
ça de pagamentos, explica Beluzzo,
não depende do cámbio, mas de
outros fatores, como o estoque de
dívidas externas acumulado, tanto
na forma financeira, como na pro-

"A GLOBALIZAÇÃO DOS

MERCADOS FINANCEIROS

SERVIU, SOBRETUDO,

PARA DEZ ANOS DE

CRESCIMENTO ININTERRUPTO

DOS ESTADOS UNIDOS"

dutiva. Isso quer dizer que as mu-
danças no regime cambial pouca es-
perança trazem se não há implanta-
ção de uma outra política externa.

INVESTIMENTOS NO SOCIAL

Além de acertar os passos nos
campos do comércio internacional
e no ajuste de sua política econõ-
mica, o Brasil precisa refazer todo o
seu sistema de gasto social, analisa
Luiz Gonzaga Beluzzo. Não será
possível ao governo, segundo ele,

incluir no curto prazo grande mas-
sa de miseráveis que o próprio Pais
criou, se não forem feitas políticas
intencionais. Dai, a importãncia do
crescimento para gerar os recursos
necessários aos investimentos.

Para tanto, o economista in-
cluiria, numa espécie de pacote de
emergência, o fechamento finan-
ceiro e comercial da economia,
com a restituição de métodos de
controle dos investimentos por
parte do Estado e o fim de meca-
nismos de transferência de capital,
como as contas CC5 (através das
quais os brasileiros enviam di-
nheiro para o exterior). Além dis-
so, aconselha urna reforma fiscal e
tributária que corresponda à ne-
cessidade da inclusão de miserá-
veis na sociedade brasileira.

FINANCIAMENTO - I de crucial
urgéncla, na visão de Luiz Gonza-
ga Beluzzo, um sistema de finan-
ciamento do desenvolvimento e a
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A PETROBRAS E EXEMPLO DE ESTATAL BEM SUCEDIDA

criação de LUI1 istema linanceiro
capaz de sustentar altos índices de
crescimento e endividamento das
empresas nacionais, e garantir que
os problemas de liquidez e insol-
vência serão encaminhados de
maneira adequada.

O Brasil viveu todo o seu pro-
cesso de evolução econômica sem
um sistema de financiamento ade-
quado a grandes índices de cresci-
mento. Será preciso CIUC se re-
constitua o sistema de financia-
mento público no Brasil, dentro, é
claro, das regras modernas de pre-
venção e avaliação do risco. A pou-
pança financeira, no Brasil, é altís-
sima. O que não temos são os ins-
trumentos de mobilização, de cria-
ção do crédito em boas condições.
Corno a política monetária está di-
rigida a fim de manter o financia-
mento do balanço de pagamentos,
a taxa de juros exigida é incompa-
tível com uma política de crédito
adequada". finaliza Beluzzo. f

APROPRIAÇÕES DE RENDA DOS
10% MAIS RICOS DA POPULAÇÃO
PAÍSES SELECIONADOS • ANOS 90

PAÍS	PARTICIPAÇÃO NO
TOTAL DA RENDA

BRASIL	 50,0%
ZÂMBIA	 46.4%
QUÉNIA	 45,8%
PARAGUAI	44,2%
PERU	 42.9%
TURQUIA	 40,7%
MÉXICO	 40.6%
MALÁSIA	39,8%
FILIPINAS	37,0%
ARGENTINA	35,2%
SRI LANKA	34,7%
TAILÂNDIA	34.1%
í NDIA	 33,6%
PORTUGAL	33,4%
EGITO	 33,2%

FONTE: Instiuto de Pesquisa Econômica
Aplicada (lpea). A colocação do país
tem a ver com o grau de sua
desigualdade de renda; quanto melhor
colocado o pais, maior a desigualdade.
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DEBATEDORES

Globalização e colonialismo
globalização, não sendo
uma integração igualitária
os povos, serve a um novo

tipo de colonialismo. Assim, é pre-
ciso discutir qualquer alternativa
macroeconômica ou política a partir
da conceituação do poder, de uma
visão estratégica do poder. A análise
é cio professor Antônio Resk, ex-ve-
reador e deputado estadual por São
Paulo e coordenador-geral do Movi-
mento Humanismo e Democracia
(MMD), que participou, como de-
batedor, do Fórum de Políticas Ma-
croeconômicas Alternativas.

Segundo o professor, as pessoas
têm medo de expressões que fica-
ram marcadas ideologicamente. A
palavra colonialismo, que data do
século passado, é uma delas. O co-
lonialismo, no passado, era a inter-
venção militar direta para contro-
lar sobretudo as fontes de maté-
rias-primas e se apropriar das ri-
quezas naturais. No colonialismo
moderno, a apropriação se realiza
por meio das corporações econô-
micas, situadas nos centros de po-
der do Mundo, diz Antônio Resk.

ALTERNATIVA - Corno alternativa
que se oponha ao novo projeto im-
perial, é necessária a reconquista do
Estado, "um instrumento de podei'
coletivo de um povo, que atenda e
responda aos seus interesses

Os dois principais meios de
controle do Estado são o monopólio
organizado da violência, que se ma-
nifesta de forma extrema nos atos
bélicos de defesa do patrimônio na-
cional, e a administração soberana
de sua economia. A isso se acrescen-
ta o conjunto dos cidadãos em seu
território nacional, com a conscién-

"A NAÇÃO BRASIL EIRA

NÃO CONTROLA MAIS O SEI]

PATRIMÔNIO ECONÔMICO.

A DESNACIONALIZAÇÃO

NÃO l' APENAS

DESESTATIZA CÃO, MAS

A ENTREGA ATÉ DL

EMPRESAS PRIVADAS A

EMPRESAS ESTRANGEIRAS"

cia de seu valor no niundo.
A forma como esses três ele-

mentos se relacionam e se projetam
para [ora é o poder nacional, ensina
Resk. O que houve no Brasil, sobre-
tudo nos últimos quatro anos, foi o
desmantelamento do poder nacio-
nal. "Se levarmos em conta o grau
de entrega da economia nacional, o
grau de penetração do chamado ca-
pital estrangeiro e o controle que
exerce sobre os setores estratégicos.
internos e externos, vamos perce-
ber que a Nação brasileira não con-
trola mais o seu patrimônio econô-
mico. E isso se reflete sobre a sua
capacidade militar".

AUTONOMIA CIENTÍFICA - 'A
guerra !flft'ial e a da u Itgneia e cio

processo industrial', prossegue An-
tônio Resk. "SÓ tem autonomia cien-
tífica e tecnológica aquele capaz de
construi-ia. A. desnacionalização
não é só a desestatização, mas tam-
bém a entrega de empresas priva-
das a empresas estrangeiras."

Se o País renuncia ao controle
de seus setores estratégicos, perde
a capacidade de desenvolver a pes-

dluisa científica e a aplicação tecno-
lógica do saber, fundamentais para
a produção da riqueza e a realiza-
ção do poder. "Não é ã loa que os
Estados Unidos exibem o seu po-
derio militar sem nenhum escrú-
pulo. Por meio dele e do domínio
de sua inteligência, controlam o
processo econômico mundial."

PROJETO DE NAÇÃO - Ë preciso,
segundo Resk, um projeto estratégi-
co de Nação, para enfrentar a hege-
monia industrial e militar norte-
americana. A hegemonia americana
no continente parece absoluta até
mesmo em termos da ideologia.
nesta [ase da história, porque se ten-
ta urna redivisão do mundo. A Eu-
ropa Ocidental quer transformar-se
em outro pólo de poder, mas ainda
não conseguiu o seu objetivo.

Ë preciso então, conclui o
professor, despertar a consciência
da Nação. Para ele, um i'i de
intervenção econômica do Estado
precisa ser aprofundado e trans-
formado em projeto político estra-
tégico nacional que envolva o
continente sul-americano.

TRIBUNAL DA DíVIDA EXTERNA
Evento realizado no Rio de Janeiro,
de 26 a 28 de abril de 1999, sob
convocação da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB),
Conselho Nacional das Igrejas
Cristãs (Conlc), Cese, Cáritas.
MST e outras entidades, para so-
mar esforços à campanha "Jubileu
2000", lançada pelo Papa João
Paulo II e que prega o perdão dos
débitos externos de todos os paI-
sesdo Terceiro Mundo.
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Comprando
gato por lebre
Q

ncoliheraiisrno tem sido
uma forma de homogenei-
zar o pensamento mundial.

A idéia de que "não há alternativas
fora do mercado para ninguém" foi
o "mito", segundo o deputado esta-
dual Edson Rezende (PSB), vendi-
do aos países do Terceiro Mundo.
Com ele, os economistas defendiam
que a modernidade poderia resol-
ver o eterno descompasso entre de-
senvolvimento e progresso social,
quando, na realidade, mantinha as
estruturas econômicas e sociais,
numa aposta incondicional no ca-
pitalismo como única ordem possí-
vel no mundo.

O deputado lembra que esse
discurso esteve presente ao longo
de toda a história brasileira, como,
por exemplo, na época do "milagre
econômico". De acordo com essa
perspectiva, diz, é possível afirmar
que a elite brasileira sempre foi
portadora de uma proposta de mo-
dernidade conservadora, uma vez
que nunca considerou os anseios
populares e sempre permaneceu
atrelada ao poder, utilizando o I ls-
1 ,.Ido para seus interesses privados.

SUCATEAMENTO Para Edson
Rezende, a deksa intransigente cia
internacionalização da economia
em detrimento da autonomia das
nações é traduzida nas políticas de
Irivatizao sem regras ou critérios
definidos, que têm sucateado o
parque prodi ut ivo nacional. Outro
aspecto, segundo ele, é o da desre-
gulamentação dos mercados locais

e nacionais, em favor das megacor-
poraçõcs, que se beneficiam das
benesses cio Governo Federal. "O
BNDES tem dinheiro para financiar
todas essas transações, todas essas
privatizações, mas não tem dinhei-
ro para financiar o pequeno e o
médio produtor, o pequeno e o
médio empresário", reclama.

O deputado também levanta a
questão cia dívida, que, segundo ele,
passou a ser contraída diretamente
pelas empresas privadas. Os gover-
nos identificados com empresas e
bancos endividados têm estatizado
esses custos, socializando entre to-
dos os brasileiros os prejuízos priva-
dos, avalia Edson Rezende, "A con-
centração mundial da produção e
distribuição, além do controle sobre
a informação e o consumo nas mãos
de poucas empresas, modifica a geo-
política mundial, tornando os gover-
nos dos países menos desenvolvidos
cada vez mais subservientes às me-
gacorporações", denuncia Rezende.

"O BNDES TEM DINHEIRO

PARA FINANCIAR TODAS

ESSAS TRANSAÇÕES, TODAS

ESSAS I'RIVATIZA COES,

MAS NÃO TEM DINHEIRO

PARA FINANCIAR O PFQL'UNC)

E O MÉDIO PRODUTOR,

O PEQUENO E O MÉDIO
EMPRESÁRIO"
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SUBSERVIÊNCIA - Para ele, as
nações perdem a autonomia, por-
que os governos não escondem
seu compromisso - ao aceitar a
desreguiamentaçâo - com o capi-
tal sem pátria. As conseqtiêflclas
são perversas para a absoluta maio-
ria da população: o desemprego, a
exclusão social, a redução dos di-
reitos trabalhistas dos cidadãos e a
valorização do egoísmo, que se
contrapõe ã solidariedade.

Contrapor-se a esses valores ideo-
lógicos do neoliberatismo significa,
acredita o deputado, o uso de novas

estratégias de combate à ideologia
neoliberal, reconhecendo, primei-
ro, o perigo totalitário que se escon-
de atrás da crença absoluta na ice-
no(iencia a serviço do capitalismo.

GANÂNCIA DO CAPITAL - "À Em-
rnanidade nau pode assistir passi-
vamente a novo holocausto, desta
vez contra as populações pobres da
África, da Ásia e da América Latina,
adverte o deputado, para agregar
que "a defesa dos interesses nacio-
nais exige que setores estratégicos
sejam protegidos cia ganância do

capital. A biodiversidade, a agua, a
energia, o petróleo e os bens do
subsolo são cobiçados porque re-
presentam as riquezas do futuro,"
acrescenta o parlamentar. Para
Edson Rezencle, "a valorização das
formas autônomas de organizações
coletivas e comunitárias, das redes
de solidariedade, das experiências
bem sucedidas de aplicação de al-
ternativas de produção, na solução
de problemas sociais e de geração
de emprego e renda, deve ser a res-
posta à ideologia cio homem egoís-
ta proposta pelos neoliberais".

Tribunal da Dívida Externa

D

'LI? On(C o debate no Ióruin dc Poliiitas
econômicas Alternativas,Alternativas, o deputado Edson Re-
zende apresentou propostas, algumas delas su-

geridas no Rio dejanciro, cm abril de 99, pelo "Tribu-
na! da Divida Externa", constituído por representantes
de diversos setores da intelectualidade brasileira:
1 - União de todos OS POVOS em Javor cio cancelamen-
to das dívidas externas dos países de baixa renda e a
devolução das riquezas que lhes foram pilhadas, com a
aplicação dos recursos no resgate das dívidas sociais;
2 - Realização de uma auditoria da divida pública ex-
terna, para saber o que o País deve e o que é divida
contábil, ,es ultante da cobrança de juros extorsivos;
3 - Decretciçáo dci moratória, com o rompimento do
acordo Com O FMI e pela redelinição das dividas com
base nos resultados da auditoria;
4 - Formulação de uma política de desenvolvimento
centrada nos direitos dci pessoa e da sociedade e
apoiada principalmente nos recursos materiais e hu-
1flC1fl05 do País-
5 - Controle do câmbio que dé instrumentos ao gover-
no pala deter a especulação e reestimular o investimen-
to produtivo, incluindo mecanismos de controle dc fisca-
lização da entrada e saída ilegal de moedas nacionais e
estrangeiras e de mercadorias em geral;
6 - Renacionalizaçcio e democratização de empresas
et ratégicas;
7 - R rIego.iaio Jcis clívichis dos estados e mufli(if'iO\,

vinculando os i'. ii usOs poupados ao resgate da dividas
sociais e arnbientais;
8 - Novo pacto federativo, cm unia perspectiva demo-
crática e participativa,
9 - Reforço de mobilizações e campanhas como a
Aitac, que exige o estabelecimento de mecanismos
de regulação e de Iaxciçio da circulação do capital
especulativo internacional;
10 - Participação dci Campanha Jubileu 2000. do
Conselho Mundial de Igrejcis C de outras instituições
nacionais e internacionais, em mobilização que leve
Estados democráticos ci propor á Assembléia Geral da
ONU urna ação /unto ao Tribuna! Internacional de
Haia, para julgar os processos que originaram e hiper-
trof iaram a divida externa dos países empobrecidos;
11 - Democratização dos meios de comunicação, para
evitar o controle dei opinião Pública;
12 - Restabelecimento da cultura, no momento em que
se quer niassijicá-la e extinguir «história do homem;
13 - Estabelecimento deformas solidárias de promoção
do desenvolvinicnto regional, como os sistemas coopera-
tivos, com o acompanhamento pela sociedade civil da
aplicação dos fundos obtidas pelo governo federal:
14 - Incentivo ao aumento e melhor clist ribuição da pro-
dução agrícola, como forma de promover a segurança
alimentar da população. Realização da reftwrna agrá-
ria, da conservação e recuperação do meio ambiente;
15 - Rctornacki doç invesi imcntos cru cducac cio.
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Tomando o caminho errado

A

década perdida de 80 foi
esultado de endividamen-
o externo gerado, pri nu i -

palmente, pelos investimentos que
haviam sido feitos dentro de um
plano coerente de desenvolvimen-
to. O Brasil financiou esses investi-
mentos com prazo de maturação
mais longo, a fim de completar o
parque siderúrgico, instalar sua in-
dústria de bens de capital, retomar
o investimento na produção de pe-
tróleo, montar um parque de pe-
troquímica e de fertilizantes e cui-
dar da infra-estrutura. Assim fu-
ram feitas Itaipu e Tucurui. Nesse
período do financiamento, houve
o choque do petróleo e o choque
dos juros. O Brasil, que tinha fi-
nanciado os investimentos com ta-
xas de juros de 4,5% ao ano, so-
freu duro impacto quando essas
taxas se elevaram a 26% ao ano.

Já a década de 90 foi bem dif-
n'ntc. confornic	iri1se rctrospcc-

"Ao INVËS DE OPTAR

PELO CRESCIMENTO

COM MELHORIA DA

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA,

O BRASIL SEGUIU À

RISCA 05 PRINCÍPIOS

NEOLIBERAIS DO CONSENSO

DE WASHINGTON

ORESULTADO FOI UM

PROCESSO DE AQUISIÇÕES,

FUSÕES E INCORPORAÇÕES

DE EMPRESAS PRIVADAS

BRASILEIRAS"

tiva feita Pelo economista Cëzar
Manoel Medeiros. O Brasil, na visão
do economista, que é doutor pelo
Instituto de [conomia da Univcr'i-

dade Federal do Rio de Janeiro, ex-
vice-presidente da Acesita e ex-di-
retor do Banco do Brasil, tinha duas
opções para retomar o crescimento
económico. Fscolhcu a pior.

DOIS CAMINHOS - A primeira
era D dc um modelo capaz de am-
pliar a sociedade de consumo,
crescendo com melhor distribui-
ção de renda. Seria a melhor alter-
nativa, já que o crescimento de
1930 a 1980 não fora capaz de re-
duzir as desigualdades sociais
nem os desequilíbrios regionais.

O outro modelo, do BNDES,
de integração competitiva subor-
dinada", do "Consenso de Was-
hington", foi o escolhido. O Brasil
adotou, sem discutir, os princípios
neoliberais, com a desregulamcn-
tação das atividades econômicas, a
abertura comercial e as privatiza-
ções. Nesse processo, além da en-
trega das empresas estatais, houve

v
. 
-«4

a
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PARA DESENVOLVER ü iAIS Ë	 NES-	 L fLJUF

LUIZ GONZAGA BELUZZO

a falência das empresas brasileiras.
passo prévio para as aquisições,
fusões e incorporações que desna-
cionalizaram o parque industrial.

CRESCIMENTO DA DÍVIDA - Se-
indo o iriesmo modelo, o brasil

usou a política cambial para obter a
estabilidade monetária a qualquer
preço. O resultado foi o aumento cio
endividamento externo de cerca de
USS 90 bilhões para quase US400
bilhões, sem falar na dívida interna

CONSENSO DE WASHINGTON

A expressão "Consenso de Was-
hington" foi cunhada pelo econo-
mista John Wllliamson, do Insti-
tute for International Economics
(IIE), de Washington, e nasceu
na preparação de uma conferên-
cia organizada pelo ilE em 1989.
A expressão resume as medidas
que os países ricos considera-
vam necessárias para a estabili-
zação social dos países mais po-
bres: privatizações, abertura da
economia, desregulamentação,
rígido controle da Inflação e do
déficit público.

MALÁSIA CRESCE

A Malásia cresceu 4,1% no se-
gundo semestre de 1999. O mais
recente dado positivo é a explo-
são do crescimento industrial em
setembro, que foi de 19%. O prl-
melro-ministro Mahatir Mohamad
adotou medidas heterodoxas
para combater a crise asiática,
entre elas a introdução de con-
trole de capitais, um anátema
para o liberalismo predominante
no planeta. Esse controle trouxe
também a vantagem de permitir
manter a moeda local em sua pa-
ridade com o dólar. Dessa forma,
o país não perdeu, como o Brasil
e outros, com a desvalorização
da moeda.

Fonte: Jornal Folha de S.Paulo", ca-
demo Mundo, página 17, 11 de no-
vembro de 1999.

que chegou a mais de 300 bilhões.
"E isso ocorreu simultaneamente
corri a venda de quase 10(10 o patri-
mônio público", lembra Medeiros.

Para o economista, o Brasil re-
nunciou, com a privatização, aos
mecanismos de controle de sua
economia, incluídos os do cám-
hio. E o mais grave, segundo ele, é
que o Pais abriu totalmente o seu
sistema financeiro, sem estar pre-
parado para isso.

A continuar esse modelo, cal-
cula Cézar Medeiros, o Brasil esta-
rá enviando para fora, a partir de
2002, de US$ 75 bilhões a IJS$ 80
bilhões, anualmente e de forma
crescente. "Não há como gerar su-
perávit comercial nesse montante,
porque a desnacionalização da
economia brasileira já se encontra
entre 50% e 60%".

Para o economista, tudo isso
está sendo feito sem que o Brasil
houvesse conseguido os níveis de
bem-estar social que a Europa já
havia alcançado. "Ainda assim,
continuamos destruindo o pouco
que existe de algum mecanismo de
benefício social", alerta. Na sua vi-
são, o País não tem outra saída "a
não ser na linha quase radiil tu-

cionahsta". Isso exigiria, akm de
novo formato para as agências re-
guladoras criadas no Brasil, a recu-
peração de estatais já privatizadas.
"Não devido a razões ideológicas,
mas técnicas, para maior controle
dos fluxos de capital", defende.

POUPANÇA - Uma das justificati-
vas para a abertura da economia
brasileira e a l)ri\'atiza() era a de
que o Brasil não tinha poupança.
"Isso é um equívoco", garante Cé-
zar Medeiros. Os dados mostram
que o Brasil tem poupança interna
mais do que suficiente para retomar
o financiamento do crescimento
econômico. "Ou seja, dizer que é
preciso vender estatal, vender o pa-
trimônio público para captar pou-
pança externa não é verdade".

Ele sugere uma reforma tribu-
tária e bancária que transforme
pelo menos 30% do fluxo de recur-
sos de curto prazo em fonte de fi-
nanciamento e investimentos, para
que o País dependa menos de re-
cursos estrangeiros. Para tanto, "é
preciso ter um Banco Central atuan-
te, com depósito compulsório e re-
desconto, e bancos oficiais ciuc to-
mem inkiat ivas	liHla ('
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As águas e a segurança nacional

Q

"Fciruni Pohticas Zvlacro-
econômicas Alternativas
para o Brasil" deixou cia-

ra a necessidade de resistência
urgente contra a pivatização e a
desnacionalização do patrimônio
natural de nosso País.

Como ex-presidente de Fur-
nas e, atualmente, presidente da
Copasa, a minha primeira preo-
cupação é com a ameaça de que
as nossas nascentes e os nossos
tios venham a ser entregues ao
domi nio de interesses externos.

A história da vida na Terra é a história de suas
águas. Não há presença humana permanente longe
dos mananciais ou cursos de água, e a disputa das
fontes é motivo permanente de conflitos entre tribos
e nações. As grandes civilizações sempre estiveram
associadas aos rios, porque as suas margens, mais
férteis do que as terras altas, permitiam a sobrevi-
vencia dos grupos humanos. Foi assim na Mesopotã-
mia, entre o Tigre e o Eufrates, no Egito, nas mar-
gens do Nilo e no agro romano em torno do Tevere.

Conscrar o controle sobre as suas águas continua
sendo responsabilidade principal dos estados nacionais.
Essa responsabilidade é ainda maior quando esses esta-
dos governam territórios servidos de muitas águas em
tempo no qual elas se tornam escassas. A voracidade do
capitalismo selvagem, em busca do lucro a qualquer
preço, contribuiu para o apodrecimento dos cursos de
água. As águas já brotam da terra imprestáveis, em
conseqüência da contaminação do solo pela poluição
orgânica, pelas chuvas ácidas e pelos agrotáxicos.

Não há números exatos, mas se calcula que -
[ora das gelei ras - o Brasil detenha cerca de 12% de
toda a água doce disponível no mundo. As suas três
grandes bacias - a do Amazonas, do Paraná e do São
Francisco - superam todos os grandes vales situados
em qualquer outro território nacional. E não são ape-
nas as águas. Nos vales que _formam osos gigantescos

sistemas, há biodivcrsidade que su-
pera a de qualquer outra região do
planeta. Em um mundo exaurido de
seus recursos naturais, essa situa-
çdo é, ao mesmo tempo, enorme

-, vantagem e grave risco, diante do
discurso de que os bens naturais
devem ser patrimônio de toda a hu-
manidade. Os países centrais não
só esgotaram todos os seus recur-
sos, como tCm, durante os últimos
séculos, desfrutado da natureza do
Hemisfério Sul para o seu próprio

bem-estar Mas nunca foram tão explícitos como nes-
tes últimos vinte anos, com o neocolonialismo que se
apresenta sob o disfarce de "globalização".

O governo federal contratou recentemente con-
sultoria estrangeira com as empresas afim de "iden-
ti ficar oportunidades de investimento" nos "eixos na-
cionais de integração". Tais eixos acompanham os
grandes nos brasileiros. Um dos expositores do fa-
moso consorcio disse, textualmente, na Federação
das Indústrias de Minas, que os investimentos es-
trangeí ros nesses eixos dependerá da dejinição jurí-
dica sobre a propriedade das águas.

Se os grandes países do mundo reservam ao lista-
do o controle das águas e a exploração da força de seus
rios, nos Estados Unidos a consciência estratégica do-
sua importância é ainda maior: Ali, as grandes repre-
sas e suas usinas geradoras são de propriedade do Cor-
po de Engenheiros do Exército norte-americano.

Creio que ë hora de discutirmos o problema da
desnacionalização das empresas brasileiras, reunin-
do, ao mesmo tempo, os empresários nacionais, os
trabalhadores das empresas estatais ainda não pri-
vatizadas e os trabalhadores e usuários das enpre-
sasjá privatizadas. É a sugestão que gostaria de/a-
zer aos promotores do "Fórum".

MARCELO SIQUEIRA E ENGUNHriio, EX-PRESIDENTE

nc FLR,\* i: ATUAL PRF51DENTE DA Coi'As.A-MG
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DEMOCRACIA E EXCLUSÃO SOCIAL

O abismo que
separa ricos e pobres
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emocracia e exclusão social"
foi o tema da sétima pales-
tra do Fórum Políticas Ma-

croeconômicas Alternativas para o
Brasil, realizado no dia 10 de agosto
de 1999. O conferencista foi o pro-
lessor doutor Friednch Miler, que
lundamentou sua conferência numa
pergunta: "que grau de exclusão so-
cial ainda pode ser tolerado por um
sistema democrático?"

A partir de análise do termo
democracia e suas concepções,
\iüller aponta os diversos significa-
dos de participação do povo, para
delimitar o sentido da exclusão so-
cial e em que quantidade ela é tole-
rada por um sistema democrático.
A indeterminação do termo "de-
mocracia" implica sua utilização de
modos distintos e ate opostos.

A referência ao povo, assinala o

expositor, é necessária às diferentes
concepções de sistema democráti-
co, pois elas precisam legitimar-se:
"o sistema deve poder representar-
se como se funcionasse com base
na soberania popular e na autode-
terminação do povo; com base no
livre desenvolvimento de cada in-
divíduo e da igualdade de todos,
da igualdade de chances para par-
tidos políticos e do direito à oposi-
ção legal, tio direito de decidir com
base na respectiva maioria".

É o envolvimento do povo na
sua totalidade, com direitos iguais
para todos, e garantia de alternância
de maioria e minoria no processo
político que dá legitimidade a um
sistema democrático. Para Múller,
"as minorias, numa sociedade plu-
ralista, devem ter oportunidade real
de se converterem em maionas'.

_ T$1
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Alrica do Sul ou Brasil toleram
urna exclusão bastante grande.
quantificação da exclusão com
rãmetros científicos seria um pio-
hierna, pois poderia apresentar si-
ternas como o da Inglaterra e dos
Estados Unidos como não mais dc-
mocrãticos, acusa Müller. Sendo
urna forma de governo não compa-
tível com a exclusão, a democracia
somente poderá subsistir anipl ia n -
do o grau de clemocrai i:açio.

SISTEMA DEMOCRÁTICO - Res-
salvando que a expl'cssao "sistema
democrático visa às estruturas,
ções e objetivos de um Estado que
se apresenta como democrático, e
não à teoria sistmica, Friedricli
Múuier assinala que não existe "a"
democracia; existem diferentes "sis-
temas" democráticos, que devem
ser analisados em cada caso.

Para operacionalizar melhor o
termo "democrático", cm seus ele-
mentos "demos" e "kraiein", e a re-
lação entre eles, Mõller verifica o
uso da expressão "povo" rias cons-
tituições e normas do direito, cia
qual resultam vários modos de uti-
lização. Ele define três formas de
utilização da expressão: povo ati-
vo, povo de atribuição e povo-des-
tinatário. Na primeira forma, trata-
se dos titulares dos direitos eleito-
rais ativos e passivos; na segunda,
mais abrangente, corno instãncli
global de atribuição de legitimida-
de; e, no terceiro papel, todo'.,
aqueles afetados pelas decisões
dos órgãos que instituem (Legisla-
tivo), concretizam (Executivo) e
controlam as normas (Judiciário'

A legitimação da democracia -
verifica Müller - se dá a partir do
modo pelo qual ela trata as pessoas,
não importa se elas são cidadãs ou
titulares de direitos eleitorais. Indo
ak'm do discurso tradicional da do-
minação, Mulfer afirma que o con-

"A POBREZA CONDUZ À

DEPRAVAÇÃO SOCIOCULTURAL

E À APATIA POLÍTICA,

OQUE INTERESSARIA AOS

GRUPOS DOMINANTES"

.\ exclusão social, em suas di-
vcrsa Formas, da rnarginalizaçio
do indivíduo à discriminação de
grupos, opõe-se a esta concepção
de sistema democrático. A luta pela
sobrevivência, observa o professor,
afasta grandes parcelas da popula-
ção do engajamento e do exercício
dos direitos políticos. E urna exclu-
são fundada na economia. Sistemas
democráticos como os dos Estados
Unidos, Gra-Bretanha, Índia,

O mundo tem

2 I)1IJIÕCS

de desempregados ou
subempregados.

Mais de

1 bilhão
de pessoas vivem na pobreza.

Mais de

800 !fli!J1ÕCS

sofrem a fome aguda.

Chega a

1 1)ilJlúO
o número de analfabetos.

Fonir' Fpii'd,S:h Muii,'

Sem dados oficiais,
estima-se que na Alemanha

20%

da população estão na pobreza.

FO1k' FodI5Ih .1uittp

12%
da população européia vivem

abaixo do limite oficial de pobreza.

São

1 -.

na Grécia e em Portugal

20%
na Grã-Bretanha

'1	O,'
1)/O

na França (1999)

F:i	i',1'dn(-): \h Ih'r

Impo dE fludorito	AlUrnativos poro o Brosil



___ •

• l<ratciti no mais deveria
inulado somente em termos dc

reito da dominação, e o COnccII
cmocracia" não mais deveria
tudo apenas segundo as técnIe1
representação. Á democracia cI
torna-se um "nível de exigën

m vistas ao modo pelo qual a
:cssoas são tratadas concreiarncritc
- iiio como súditos, nem come)

 mas individuaL
ente como membros do povo -

erano, do povo-destinatário que
)de legitimar a totalidade do po-

der organizado de Estado - iun
mente com o povo ativo e
etnm instãncia de atribuição

como resultado da ope r
mal :ação, Friedrich MUller e

cliii que se pode perguntar pcli,
etcitos da exclusão social soLre
aquelas três formas: o grupo e

unções do povo ativo, sobre
grupo e o estatuto do povo com.
misi áncia de atribuição, bern con mo

hre todo o povo-destinatário e
'otencial de legltimaçri&)

CONSEQÜÊNCIAS DA
EXCLUSÃO SOCIAL

No eao daexpressio exeluso
semil'. Mulier procura distinguir
eus efeitos e causas e ampliar a ex-

tensão do conceito "social". Ele lem-
hra 1-legel, em 82l. observava,
nos primórdios da sociedade capita-
lista, que a depauperação econômica
esiana ligada sobretudo a "devasta-
doras desvantagens da educação da
personalidade e da formação prol s-
sionalizante, da cultura, do grau de
i n formação, do sentimento de •j usti-
ça e de valor próprio". Múlier acres-
centa que o "enfraquecimento do
5entimento de valor próprio" con-
duz à paralisia das pessoas afetadas
enquanto seres políticos. A pobreza
conduz à depravação sociocultural e
a apatia política (o que interessaria

TEMPO dc flod000 . 4ltcrnotivos poro o Brosil
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.t eyupos I miluntcs). O deslavo-
tecido sofre as conseqüéncias de
urna "cadeia de exclusão": it injustiça
econômica, social e política sorna-se
a falta da proteção jurídica. O resu
lado - enumera, no caso do Brasil -
é a violência nas cidades (meninos de
rua, favelados e Outros), no campo e

!1ll1	!1l1''5 e minon.i	eri!is.

CRIANÇAS QUE VIVEM
EM MEIO À POBREZA OFICIAL

32%
na Grã-Bretanha

t) A'

na França

12 O'

na Alemanha

Fi,nte Ri'hjlttriu
Iiilli' dc 19)7

adok',ccnics, mulheres, p()pulaçau
negra, comunidades indígenas, mi-
grantes nordestinos).

IMPUNIDADE 1 ssc "horror" - as-
'tnai o conicteneista - é institucio-
nalizado no direito penal pela im-
punidade sistemática dos agentes
estatais e empresanais: e na política

N

aIt (11)0 do íi)Ptim o
deputado Dtuval Angelo
(PT) , que presidiu a reu-

nião, apresentou um quadro da
lusão no Brasil. "Se é verdade

- disse - que, na democracia, to-
dos são iguais perante a lei e usu-
ruem dos mesmos direitos, tam-
bém c verdadeiro que, no Brasil,
estanws ainda longe desse ideal
democrático. O mapa da exclusão
social em nosso Pais mostra toda
uma legião de brasileiros á mar-
e'n do !;»' lo (e e do !'em-estar

C burocracia, pela corrupção. 'As vi-
timas não são apenas as pessoas;
com elas, vitima-se também a de-
mocracia, o Estado de Direito, o es-
tado de bem-estar social, os direitos
de defesa contra o Estado, bem
como, em termos iguais, os direitos
de participação, e sobretudo a cen-
tral igualdade perante a lei", aponta.

fl1(1t'li0/.	.')O) I 1 S .',i't)l -(tIOS.	05

sem-terras, os desempregados, os
enfermos desassLstidos, os meno-
res abandonados, os ocupantes
das prisões, os velhos negligencia-
dos: enfim, esses milhões de pato'-
elos para quem a cidadania é fi-
gura de retú?ica e para quem o
desenvolvimento humano cami-
nha a passos lentos, ou se acha es-
tagnado. cdui r essa exclusão
até eliminá-la completamente é
tarefa que urge realizar e não ad-
mite protelação".

Tarefa urgente

lulipo dE fluono	Altunotitos poro o Irosil



Müller distingue ainda dois ti-
pos de exclusão: a primária, em
que as pessoas não têm a priori
acesso à participação e aos direi-
tos e a secundária, provocada
pelo empobrecimento, pela queda
social. Enquanto a segunda ocorre
em países desenvolvidos, "o Brasil
é estigmatizado amplamente pela
exclusão primária'.

A própria Constituição está sob
essa superestrutura. A exclusão
nega as garani ias jurídicas e permite
(corno prática do próprio Estado) a
perseguição, a "execução" sem acu-
sação e processo e a impunidade
dos agentes da opressão e das chaci-
nas. A Constituição lhes impõe de-
veres, mas não a proteção jurídica.
A Constituição serve somente aos
"superintegrados". "O cúmulo do
cinismo objetivo consisti' então no
fato de que - e aqui Müller cita o so-
ciólogo brasileiro Gilberto Velho -
'se identifica constantemente com
subversão'a vontade de suhinigi:t

"A EXCLUSÃO NEGA
AS GARANTIAS JURÍDICAS E
PERMITE (COMO PRATICA
DO PRÓPRIO ESTADO) A

PERSEGUIÇÃO, A 'EXECUÇÃO'
SEM ACUSAÇÃO E PROCESSO

E A IMPUNIDADE DOS
AGENTES DA OPRESSÃO

E DAS CHACINAS"

dos, (sub)cidadãos, (sub)pessoas
excluídas, de pretender OS direitos
de cidadania que lhes cabem segun-
do a lei e a Constituição. Tal realida-
de ainda não é ou já não é mais um
'estado constitucional': a Constitui-
ção exclui a si mesma, a saber, do
nexo da legitimidade democrática."

LEGITIMIDADE - Um sistema dc-

moe rãt co so pode se 3051
diante de todo o POVO enquanto
destinatário "de todas as prestacc-
econõmicas e sociais, culturais e
jurídicas garantidas, normativa-
mente asseguradas e invocadas por
toda a sociedade constituída", ali]--
ma o professor, para concluir que a
"metaestrutura superintegração/su -
bintegração", ao dominar a socie-
dade, "não cleslegirima a sociedade
estatalmente organizada apenas na
esfera do seu caráter de Estado de
Direito, mas decisivamente já a
partir da sua base democnitica".

Se a exclusão é 'deslanchada"
pela pobreza primária ou peio des-
censo econõniíco, sua cjuan ri ficação
deve levar também em conta a ex-
tensão da base dos sintomas da ex-
clusão, apontar suas causas. "Numa
breve reflexão em escala mundial,
não é possível separar a menção de
estatísticas da miséria de urna outra
menção das causas, ao menos eu-
rjuanlo elas são globais', diz Múlier.

4 .
-: -T
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DESREGULAMENTAÇÃO -
números de pessoas desemprega-
das ou subernpregadas, o número
de iimintos, de analfabetos e de de-
sabrigados quantificam a exclusão.
O subdesenvolvimento expli( a
apenas em parte a miséria. Outra
parte pode ser explicada pela desrc -
gulamentação, segundo Mctllcr,
apresentada como inofensiva no
ermo 'globalização". A cli minaçã.

de tarifas alfandegárias suprime a
proteção de produtores e merca-
dos locais e regionais, sujeitando-
os a uma concorrência internacio-
nal desigual. Os governos perdem
a possibilidade de proteção ii;t
economia. A ampliação cio merd-
do de trabalho esvazia a influên.ja
dos sindicatos e os eleitos das not -
mas para a proteção do trabalho.
Também a desregulamentaçâo de
regras jurídicas de proteção cio tra-
balho, do mercado interno, para
limitar abusos dos sistemas de e
ploração caem por terra - inclusi -
ve as de proteção do meio ambic i 
te - levando a uma nova forma de
colonialismo. O colapso recente
de diversas economias - asiáticas,
latino-americanas - mostra a vul-
nerabilidade dos países frente à
monetarização global.

O professor Friedrich Müller
conclui que no momento atual,
com o processo de "globalização",
as conseqüéncias positivas são so-
bretudo macroeconômicas, evi-
denciadas no crescimento do co-
mércio mundial, da produtividade
e dos investimentos. Mas os ga-
nhadores da globalização são em
número muito menor que o dos
perdedores. Esta perda vai além
do indivíduo, é também dos siste-
mas de proteção jurídica e do pró-
prio sistema democrático, com a
ocorrência de um processo dinâ-
mico de "desdemocratização". Os
sistemas democráticos estão sob

BRASIL

Ocupa o

790 !t('àCfl

na classificação dos países,
de acordo com o Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH),
em avaliação feita pela Organização

das Nações Unidas (ONU). O IDH
considera renda, educação e

longevidade da população.
Contraditoriamente, detém a

8'
11? [llldiUl

e possui 1/5 dos recursos
do planeta.

19,9%
da população economicamente

ativa, nas regiões metropolitanas,
estão sem emprego.

5O() mil
crianças, a partir de

7 anos, estão engajadas
no trabalho infantil.

25 milhões
de pessoas têm renda familiar

Inferior a dois salários mínimos e
consomem menos de 1.100

calorias por dia.

risco, com a suspcnsao das barrei-
ras de proteção, seja da produção
agrícola, seja dos direitos do tra-
balhador, seja do cidadão exclui-
do da participação política.

Citando Niklas Luhmann,
Müllcr observa que a exclusão
crescente significa a "produção"
de milhões de corpos humanos
que caem para fora de todas as re-
des de comunicações socialmente
necessárias: "Ao passo que na es-
fera da inclusão as pessoas contam
enquanto pessoas, na esfera da ex-
clusão parece que somente os seus
corpos tem importância".

ESTADOS UNIDOS um

Índice de pobreza

Milionários

4 milhões

Os 0,5% mais ricos possuem

LJS$ 865 bilhões
em títulos mobiliários e um

patrimônio fundiário de

US$ 2,4 trilhões

Os salários médios hoje são
Inferiores aos de 1973.

Os 20% da base da pirâmide
de renda ganharam em 1969

7,5 VCZC.S ÍndiOS
que os 20% do pico;

hoje ganham li. vezes menos.

1,6 JflhIIl()('.'
estão nas prisões (em proporção
à população, o índice é de seis

a sete mais elevado que nos
países europeus).

1'cntc Hfrd,ici Mtillr;

MISÉRIA NOS
PAÍSES RICOS E POBRES

O fenômeno cia miséria se tra-
duz nos países ricos, e de maneira
crescente, nos êxodos maciços, mi-
grações em crescimento, formação
de guetos de miseráveis nas gran-
des cidades, e no crescimento da
criminalidade organizada. Outro
reflexo da exclusão tem como me-
dida - segundo o pensador alemão
- a baixa participação dos eleitores
nas eleições. No Brasil, onde o voto
é obrigatório, os índices de absten-
ção são significativos. Outro mdi-

limpo di fludonto	alurnotiuos poro o 6rosiI



cador é a distância, também cres-
cente, entre as rendas máximas e
mínimas, a distância entre os ricos
e os pobres. No Brasil a renda dos
ricos é quinze vezes maior que a
dos pobres, cabendo aos 10% dos
brasileiros mais ricos uma renda
quinze vezes maior que a dos 40%
mais pobres. Os índices de pobre-
za são também alarmantes em paí-
ses como os EUA, com 13.7%.

Os números da exclusão mos-
tram que não só a democratização,
mas também a clesclemocratização,
são processos dinâmicos. Mas, se-
gundo Múlier, "não basta constatar
a exclusão social à maneira de um
fluo consumado e querer depois
medir a sua (in)compatibilidade
com um sistema democrático. Isso
só seria um lado da medalha. O
outro lado consiste em descrever
as causas externas em fluxo, no
caso a globalização atual, e falar
também da sua compatibilidade
ou incompatibilidade com uma
(lemocraila cm luncionamento".

EFEITOS NEFASTOS - Nesse
sentido, o professor nota C{LIC os
benefícios da desregulamentação
em escala mundial estão em se-
gundo plano, diante de seus dei-
tos nefastos: aumento cio abismo
entre ricos e pobres, aumento da
exclusão, tanto nos países pobres
quando nos países centrais. Acres-
cem a lista, contra o sistema de-
mocrático, conseqüências de cri-
ses nos países industriais, o de-
semprego em massa, o empobre-
cimento das camadas médias, o
fortalecimento de movimentos
"de corte íascistóide", a delin-
qüência, o crime organizado, o
tráfico de drogas. E ainda, sob o
império da publicidade, da im-
prensa e cio setor editorial, o en-
fraquecimento da mult ipi icidade e
das peculiaridades culturais. t

DEBATEDORES

omeu Felipe Barceilar Fi-
lho. presidente do lnsti-
uto Brasileiro de Direito

Administrativo e professor de
Direito Administrativo da Uni-
versidade Federal do Paraná e
da PUC/PR, foi um dos debate-
dores da exposição de Fricdrich
Múfler. Ele tratou de aspectos
da administração pública, sob a
ótica da exclusão, e criticou as
propostas de privatização dos
serviços públicos. Segundo o
professor, "não existe privatiza-
ção de serviço público. Existe
repasse, delegação, terceirização
de serviço público, mas privati-
zação não existe porque o servi-
ço público é uma incumbência
cio poder público".

Barceliar Filho questiona a
transformação da administração
pública, de administração buro-
crática em gerencial. Enquanto
a administração gerencial é vol-
tada para si própria, com gran-
de rigidez em seus procedimen-
tos, a administração burocrática
—vista pelos seus críticos - seria
uma administração mais flexível
em relação aos procedimentos
que adota, com controle de re-
sultados.

Para o professor, a ação do
Estado por procedimentos,
"numa sucessão ordenada de
atos e operações que PrOl)i(:iam
a realização cio resultado final
desejado", permite, num Estado

"NÃO Ë POSSÍVEL

ACEITAR .4 IDÉIA DE UMA

ADMINISTRAÇÃO

GERENCIAL, COM

PROCEDIMENTOS QUE

ELIMINEM GARANTIAS

E PRERROGATIVAS

CONSTITUCIONALMENTE

ASSEGURADAS"

democrático de direito, ao cida-
dão afrontado por qualquer eta-
pa do procedimento, impugná-
lo tempestivamente, evitando
um mal maior. Não é possível
aceitar - segundo ele - a idéia de
uma administração gerencial,
com "procedimentos que elimi-
nem garantias e prerrogativas
constitucionalmente assegura-
das". Barcellar concorda que a
administração pública no Brasil
peca pelo formalismo exágera-
do, mas defende a luta por um
formalismo adequado. "A au-
sência absoluta de formalismo
poderá implicar a negação de
prerrogativas, de garantias cons-
titucionais". conclui.

Administração
burocrática

Umpo do fludan(o Altuiotivas para o Brasil



A Constituição
que exclui
W

ashingtoii Peluso Albi-
no de Souza, professor
Emérito da Faculdade

de Direito da LI FMG, tratou, no
dehaie, da absorção das conquis-
tas sociais pelas Constituições.
Esta absorção é marcada por ambi-
güidades, "para não dizer contra-
dições em face de um ideal dejus-
tiça". Verificando as diferenças no
uso dos termos "povo" e "popula-
ção" na Constituição brasileira,
\Vashington Albino observa que o
COflCCitO de "povo", como benefi-
ciário dos direitos configurados na
Constituição, vincula-se ao "voto"
e ao "eleitor". A parte restante é ex-
cluída, passando a caracterizar a
"população". "Assim, a seleção dos
elementos 'incluídos' e excluídos'
em face da realidade social, passa a
ser juridicamente manipulada
pela ampliação ou pela restrição
das áreas contempladas com os
direitos assegurados na Constitui-
ção, segundo decisão dos detento-
res do poder", diz, acrescentando
que é uma imagem da "dominação
estrategicamente elaborada".

A enumeraçao dos objetivos na
Constituição reflete a realidade bra-
sileira em toda sua diversidade de
população multirracial, condições
culturais, econômicas e sociais,
qualidade de vida e horizontes de
oportunidades afirmados em ex-
tremos opostos, variando entre a
inclusão e a exclusão. Os objeti-
vos, por isso, funcionam, segundo
o professor, a um SÓ tempo como
registro dessa realidade e como

"Co'.iItirE AOS

CIDADÃOS, EM GERAL,

E AO JURISTA, EM

PARTICULAR, A LUTA PELA

GARANTIA DA SEGURANÇA

JURÍDICA, A PARTIR DA

PLENA CONSC1ENTIZA CÃO

DA NECESSIDADE DE

IMPEDIR QUE A

CONSTITUIÇÃO SE AVILTE

AO PONTO DE FUNCIONAR

COMO INSTRUMENTO DE

EXCLUSÀO SOCIAL"

denúncia do desencontro entre os
direitos assegurados ao "povo" e a
ação dos Poderes da República a
quem incumbe objetivá-los.

A leitura do discurso da Cons-
tituição, da atual e das anteriorc.
mostra, assinala o jurista, que, ao
"registro" dos problemas da reali-
dade brasileira, segue-se a orienta-
ção de expô-los em dispositivos
não auto-executáveis. Esses dispo-
sitivos não se destinam à efetiva-
ção, guardando sua aplicação para
quando as condições sociais e po-
líticas, certamente determinadas
pelos detentores do poder, o re-
comendarem. constata.

JUSTIFICATIVA - A justificativa
t'orica Jcs.i tcnrca de inclusão e
exclusão dos sujeitos-alvos funda-

-

/
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FRIEDRICH MÜLLER

menta-se, segundo a análise de
\'ashmgton Peluso, na necessidade
da permanente adaptação da Cons-
tituição às mutações sociais. Aten-
de-se, desta forma, as reivindicações
dos eleitores, como também os ins-
trumentos de bloqueio, excluindo
as mesmas conquistas. Dentre os
instrumentos usados para este fim,
estão as emendas constitucionais,
as normas programáticas, as leis

complementares e as orclinárias, e
as medidas provisórias.

Depois de minuciosa análise
de pontos da Constituição, o pro-
fessor conclui que a leitura do dis-
curso constitucional da Carta de
1988 exige do jurista postura crí-
tica face àquele duplo sentido que
permite a inclusão e a exclusão de
seus destinatários, nas conquistas
dos direitos sociais: e que, por

fim, "compete aos cidadãos, em
geral, e ao jurista, em particular, a
luta pela garantia da segurança ju-
rídica, a partir da plena consciên-
cia da necessidade de impedir que
a Constituição se avilte ao ponto
de funcionar como instrumento
de exclusão social, quando oposta
é a sua razão de ser, e para a qual
foi concebida na sociedade demo-
crática de direito".

Exclusão social e dignidade,
P

ara a terceira debatedora, a
professora Carmen Lúcia
Antunes Rocha, professora

titular de Direito Constitucional
da PUC-MG, a exclusão social é
absolutamente incompatível com
a dignidade da pessoa humana,
com a democracia, com o Estado
desenhado na Constituição Fede-
ral. Ela lamenta que nada do que
está escrito na Carta esteja em prá-
tica nos últimos tempos. no Brasil,
por falta de vontade política dos
governantes para cumpri-las e tor-
ná-las eletivas.

A Constituição, segundo ela,
não apenas impõe a inclusão social,
como impede a exclusão social.
Carmen Rocha assinala que a
fome é incompatível com a digni-
dade humana e que o desemprego
conduz à vergonha. A exclusão,
no quadro atual, é pior do que a
do inicio do Estado brasileiro,
quando não se permitia ao escra-
vo integrar-se. "Hoje, a exclusão
expulsa aquele que estava na socie-
dade, impede que continue na so-
ciedade, e, o que é pior, faz com
que a pessoa passe a ter vergonha
de si mesma, por sentir-se excluí-
da", observa.

O Estado providência foi subs-
tituído por um Estado que mata o

"A CONSTITUIÇÃO
NÃO APENAS IMPÕE A

INCLUSÃO SOCIAL, COMO

IMPEDE A Ex(:u'sÃO
SOCIAL. MAS FALTA, AOS

GOVERNANTES, VONTADE

POLÍTICA PARA CUMPRIR

E TORNAR EFETIVAS

AS GARANTIAS

CONSTITUCIONAIS"

"indesejável", para não gastar no
atendimento de seus direitos fun-
damentais, "a despeito da Consti-
tuição". Lembrando Sartre, a pro-
fessora pergunta: "se, como toda a
humanidade, somos metade víti-
mas, metade culpados, por que
não estamos fazendo o suficiente
para reverter esse quadro?" E inda-
ga se as pessoas lutam suficiente-
mente contra a exclusão social. A
cada dia, nota Carmen Lúcia, "so-
mos excluídos dos direitos econô-
micos, sociais e, agora, dos direitos
fundamentais individuais, chama-
cios de primeira geração".

A política do governo nos últi-
mos anos tem levado o povo às
condições de exclusão atuais, afir-
ma Carmen Rocha, destacando
que o problema é também do ci-
dadão. O governo vai até onde en-
contra limites, e o limite é a socie-
dade com seus direitos, o limite é
a cidadania. Lembrando a expres-
são usada pelo sociólogo llerhert
de Souza, o Betinho, que dizia ter
forne de humanidade", Carmen

Rocha conclui dizendo que 'essa
deve ser a fome de cada um de
nós, especialmente dos integran-
tes da área do Direito: a fome da
justiça, da justiça concreta". f
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Neolíberalísmo em xeque
Y,í''

poder LO r mais ojo ) •
( iniciativa da AssembIei

egislativa do Estado de,\ 1 -
nas Gerais de promover, com a
ccira do Governo do Estado de Min
Gerais, do BDMG, da Fundação J
Pinheiro e do BDMG Cultural, ncst
época tão marcada pela necessido
de rcdefini ções , o Fórum sobre Politi-
ias Macroeconômicas Alternativos,
cuja atualidade evidencia-se pela pre-
sença do mesmo tema em discussões
que ganham espaço nas principais
praças financeiras do mundo.

Está encenada, a nosso vei; a discussão sobre a re-
núncia a qualquer tipo de intervenção na economia, dei-
Xando suas soluções a critério desse ene invisível, efrreo e
inalcançãvel chamado "mercado", atitude que, no Brasil,
corresponderia a colocú-lci sob ditames infalíveis de meia
dúzia de doutores que, "supostamente", detém  monopó-
lio do "sabe," interpretar as diretrizes dessa abstração.

Fim. Essa discussão acabou. Os que defendem a tese
de que o Estado necessariamente deve estar presente nas
economias que não desfrutam dos privilégios da supera-
bundância, já podem manijestar-se sem que sejam estig-
matizados. Eis que ;cip ossível presenciar o Banco Mun-
dial e o Fundo Monetório Internacional discordando cm
quase tudo. No Congresso da Internacional Socialista, no
ano passado, com a participação de dirigentes de parti-
dos que estão no Governo em 11 países europeus, tam-
bém não se fez senão buscar alternativa ao sistema de
solução única que se continua apregoando.

A grave crise soiial e politica, o crescimento dos in-
dices de insegurança das populações, o aumento do de-
semprego, a concentração de riqueza, a falta de pers-
pectivas para as novas gerações, a redução do poder
aquisitivo, o empobrecimento e perda de representativi-
dade da classe m édia, sustentáculo de todas as demo-
cracias, o desemprego no campo e, o que é mais angus-
tiante, o aumento dos marginalizados nas concentra-
ções urbanas, estão até mesmo nas estatísticas oficiais.

São, inequivocamente, produtos da política econômica
vigente, que desmascaram e desautorizam. Por qualquer
ângulo que for considerado,fica evidente que entregar toda
regulagem da economia ao mercado contrasta com a leitu-
ra da realidade econômica e social de nosso Pais.

Com a autoridade de economista chefe do Banco
Mundial, joseph Stiglitz lembrou que 48 países emcrgen-

tes sofreram rt'duçoo do Produto Inter-
no Bruto per capita, em conseqüência
do receituário liberal. Entre os países
con i grande população, apenas China
c Judia registraram crescimento, lia-

1	m ,oic dos fluxos de capital.
l:scd provado que especulação, na

/u mi de abrigo de capitais virtuais, e
boa economia não andam luntas.
Contrariamente, aquela ë Jatar de
instabilidade e desequilíbrio. Foi le-
vando isso em conta que a Malásia
impôs, com sucesso, mecanismos de
controle sobre aqueles capitais.

ODoutor Súglitz foi ao cerne da questão, colocando
em dúvida precisamente meia dúzia de PhD iluminados
que se arvoram em conhecedores das orientações do
mercado. Não podia ter sido mais categÓ rio quando afir-
mou que a liberação financeira foi mais de "ideologia e
interesses de grupos".

Por aqui, ainda se tenta rotular de jurássica qual-
quer ação contra privilégios de grupos ou de empresas.

óbvio que isso nada tem a ver com economia de mer-
cado, e sim com o termo "smart". Exemplo claro c o re-
cente episódio de empréstimo de nossos recursos, para
a compra de empresas nacionais, a grupos internacio-
nais altamente capitalizados. Seria razoável esperai
que recorressem a seus próprios mecanismos de pou-
pança. Operações desse tipo, para privilegiados, trans-
ferem a minguada poupança nacional rara quem pode-
lia ter acesso afundos de poupança mais consistentes.

Uma digressão: não se pode deixar de estranha,:
nessa linha, que técnicos orientem empresas ao encon-
tro de fundos estaduais de desenvolvimento, ao mesmo
tempo em que mantém discursos embasando o afasta-
mento do Estado da economia.

O Fórum tem o inconteste mérito de apresentar
pensadores, administradores e economistas de sucesso e
prestígio, no Brasil e no exterior, abrindo a mente, dos
participantes e do público cm geral, para opções múlti-
plas, praticadas e vitoriosas, como altenwtiva ao mo-
delo econômico atualmente adotado, que as estatísticas
comprovam não ser correto em termos sistêmicos.

Permanecer no erro é diabólko.

JOSE PEDRO R0DRIGuEs DE OuVEJRA

i: PRFSJDE.\ ir no BDMG - B1sr'.,co or DrSIsaLVLIENTO

DO ESTADO DE MINAS Grj.4Is
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2 palavras (oul(mlphi
pelo seu uso. Uma de10
iberdade. A liberdade

pode ser compreendida quanci
exercida por pessoas iguais. Ln:i
pessoa que tenha dinheiro de so!
pode exercer a sua liberdade
passar as ferias no exterior. Outra,
que viva de salários, terá que te-
duzir a liberdade de escofl::
seus recursos escassos.

O "!órutn Políticas MaL
nômicas Alternativas para i r -
sil" nos mostrou que a abertura do

05 flOSSON 1 FIleItSse,s fklcl )?1CUS tom-
bém se façam ouvir.

Outra desigualdade essencial é
a do crédito. O BNDES está finan-
ciando, com o dinheiro do EAT, em-
pesas estrangeiras que compram
as estatais brasileiras. Na verdade,
não se trata de financiamentos,
mas de subsídios. Além de obter os
recursos para a compra com juros
muito mais baixos do que os ofere-
cidos dos empresários nacionais, os
compradores de empresas estatais
ainda irão descontar do imposto de

A globalização e os empresários

mercado brasileiro, dentro do projeto ,gcral de globa-
lização da economia, é um desses casos em que a in-
vocação da liberdade esconde a redução da liberda-
de dos nossos empresários da cidade e do campo.
Nossos equipamentos de produção não são tão mo-
dernos quanto os das empresas estrangeiras, que po-
dem entrar no mercado brasileiro com preços muito
mais baratos. Só com isso, centenas e centenas de
empresas brasileiras, principalmente as pequenas e
médias, Joram obrigadas a jechar as suas portas.

Em alguns setores, as empresas estrangeiras, de-
pois de vender os seus produtos com preço inferior ao
de produção, ou seja, exercendo o "dum ping", e as-
sim levar os empresários nacionais ao desespero, ab-
sorveram algumas das melhores empresas nacionais.
No caso das autopeças isso ficou muito evidente, so-
bretudo no caso da Metal Leve.

Com a extensão das terras cultiváveis e a tecnologia
aqui mesmo desenvolvida, poderíamos competir vantajo-
samente no mercado mundial de grãos, se as condições
fossem iguais. Mas não são: tanto os norte-americanos
quanto os europeus subsidiam a sua agricultura e exi-
gem que não subsidiemos a nossa. Além disso impõem
barreiras, tarifarias e não tarifárias, afim de proteger os
seus agricultores. Os produtores de laranja brasileiros
sabem muito) bem o que isso representa No/mal do ano
passado, houve o impasse entre os Estados Unidos e a
União Furopéia, na CJonfrréncia de Seattic. Todos pro-
clamam que é preciso retirar os subsídios da agricultura
(subsídios que já foram retirados aqui) mas, na hora do
acordo, o interesse nacional dos países da União Eu ro-
péia e dos Estados Unidos fala mais alio. É hora de qic

renda, em cinco anos, a dijerença entre o preço míni-
mo e o valor pago pelas empresas. Então, por que tan-
to alarde quanto ao ágio? E, mais ainda, por que es-
sas empresas foram avaliadas por preços tão baixos?

A livre iniciativa - e sou totalmente favorável ii
liberdade dos empreendedores - deve ser de todos t-

em bases iguais. Com as regras da globalização, di-
tadas pelos países mais fortes, todos somos iguais,
mas eles são mais iguais do que os outros e, interna-
mente, os estrangeiros são mais iguais que os brasi-
leiras. Nos debates e nas análises e estudos apresen-
tados no "Fórum Políticas Macroeconômicas Alter-
nativas para o Brasil", ficou claro que, para defender
a nossa agricultura e a nossa indústria, e promover o
enriquecimento nacional, com o aumento dos empre-
gos, o aumento dos consumidores e dos contribuintes,
e tecnologia própria é preciso criar regras nacionais,
como as dos países ricos, que nos d&m condições de
competir com os produtores estrangeiras.

A discussão - e nisso os debates foram claros -
não é ideológica. É econômica e política. Não pode-
mos continuar fechando fabricas e desempregando
brasileiros, para que uni único país no mundo, os Es-
tados Unidos, receba solitário os beneficicios dessa
globalização - e continue em sua ascensão de prospe-
ridade, com a mais elevada taxa de ocupação de
mão-de-obra neste século, e a valorização constante
de sua moeda e o fortalecimento de seu poder militar.

Dii.:or',' !VÍEL0 i pj':!uo rsr,rML pti o PTB E
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O Estado necessário

O

Lstado é dispensá-
vel? Esta é uma per-
gunta que devemos

fazer, quando muitos defen-
dciii a supremacia do merecido
na administração da econo-
mia. Nestes últimos anos te-
fliOS visto que não é pela 5Li-

pressciio do Estado que as Co-

munidades nacionais serão
mais felizes. Quando, no pri-
meiro dia de 1995, entrega-
mas o governo federal á atual equipe, tínhamos
não sÕ a inflação sob controle, graças ao Plano
Real, como havíamos (ido uni crescimento do
PIB de quase 6%. A dívida pública interna era
de 63 bilhões de reais e havíamos obtido subs-
tancial saldo na balança comercial, embora hou -
vesse, pela necessidade de rolagem dos débitos
externos, um pequeno déficit no balanço de pa-
gamentos. Nestes últimos cinco anos, com a
abertura indiscriminada do mercado nacional, a
divida se multiplicou por cinco, se calculamos
em dólares, e por dez, se calculamos em reais.
Os déficites sucessivos na balança comercial
anulam o esforço que temos feito, ao oferecer as
tcL'as de . juros mais altas do mundo, a fim de
manter elevado nível de reservas.

O desemprego continua crescendo, muitas
empresas flcicioflLliS privadas foram Compra-
das por investidores estrangeiros e os juros
Continuam altos.

As piivatizacõcs foram feitas em nome da
('ficiéncia. Pergunte-se aos usuários dos serviços
públicos privatizados se eles se encontram satis-
feitos, ou se estavam melhor servidos no passa-
do. Na verdade, havia md administração em
muitas empresas estatais, mas o remédio estava

: -	em restruturá-las, dotando-as
dc administração moderna e
hnamica, e não simplesmente

	

=	cm vendé-las na bacia das

	

:	Imas.
-	.	

Sempre defendi a iniciati-
ci privada, mas sempre en-,___•_
cudi que determinados scto-
-s da economia devem estar

o controle, direto ou mdi-
icto, do Estado. Ë esse o caso
dos serviços públicos, cujo

bom desempenho é indispensável á segurança
nacional, até mesmo para permitir o pleno de-
senvolvimento das empresas capitalistas. Se não
temos energia elétrica abundante e a bom preço,
COfIO Produzir?

O Brasil é um pais com um grande mercado
interno. Temos que lazer de cada brasileiro, ao
mesmo tempo, uni produtor e um consumidor.
Produtor e consu mnidor; como trabalhador quali -
ficado e remunerado com justiça. Nenhum pois

do mundo se tornou próspero sem distribuim; tJa
melhor maneira possível, a sua renda interna.

Por tudo isso, estão sendo importantes os de-
bates promovidos pela Assembléia Legislativa de
Minas, pelo Poder Executivo e por outras enti-
dades mineiras, dentro do Fómum Políticas Ma-
croeconômicas Alternativas para o Brasil.

A publicação desses debates pci mitirá aos
mineiros conhecer a diversidade das idéias eco-
nômicas e os caminhos alternativos que podemos
buscar; afim de garantir ci prosperidade de nos-
so povo e a soberania de nosso Pais.

H1NRIQUE HARGRFAVES
11 SL( RLT4R1() l)" CA1 Civ,,. 1 [)L-- CowN'Ic.(Ao

S0I41 00 GOVERNO í)í MIN45 GERAIS
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o poder da resistencia
globa lização (10 economia,
implementada por intermé-
dio do neoliheralismo, é,

na verdade, unia brutal ameaça á
soberania das nações e á antiga
solidariedade entre os homens que
pertencem a uma mesma nação.
Como tal, devemos estar preveni-
dos C dispostos a reagir, a fim de
preservar a soberania de nosso
Pais. Mas, por outro lado, não se
trata de uma condenação irreme-
diável. O neoliberalismo, que se
expressa na ditadura dos merca-
dos, pode ser vencido, e será vencido. O seu poder
não é maior do que o poder dos povos organizados,
como d ficou claro no frustrado encontro de Seattle.

A investida do capital financeiro e a reconstrução
do estatuto colonial só estão sendo possíveis em razão
da cumplicidade das elites nacionais dominantes de
alguns países, entre eles o nosso. Países menores con-
seguiram evitar danos maiores a sua estrutura econô-
mica e á sua soberania política, resistindo ao que pre-
tendiam os países centrais. Em nosso caso, no entan-
to, o governo se empenhou em ser mais realista do que
o rei, oferecendo mais vantagens do que lhe Pediam.
Não há. em nenhum outro país, um processo de priva-
tização tão cruel para o povo e tão van1aoso para os
estrangeiros: uso de títulos públicos vincendos, subava-
liação de ativos e, para o espanto de todos, devolução
do ágio (a vantagem que exibiam à opinião pública)
no desconto do imposto de renda fu lura, empréstimos
a juros subsidiados e prazos generosos.

Depois de duas décadas de ascensão que parecia
irresistível, o processo de globalização e de destrui-
ção das fronteiras políticas encontra o seu ponto de
retorno. Os povos de todos os países se organizam
para deter a expansão desse novo império com sede
em Will Street, 62 - onde se encontra o centro cia es-
peculação financeira mundial.

Nós mineiros - e eu tive o privilégio de dizer isso
no segundo encontro do "Fórum" - nos colocamos na
pii mci ra linha de combate contra o ncoliberalismo.

Um dos grandes benefícios do "Fórum" tem sido
o de trazer informações importantes sobre os Estados
Unidos, (Ã América Latina, a Vni(o Européia e a

Asia, não encontradas nos meios
de comunicação mais convencio-
nais. Muitas delas, é certo, podem
ser encontradas na Internet, mas
para localizá-las são necessários
conhecimentos prévios, tais como o
domínio das principais línguas
mundiais, preparação intelectual e
disponibilidade de tempo. Como
todos sabemos, a maior parte da
classe média brasileira, já reduzi-
da pelo desemprego, se encontra
também premida pelas dificulda-
des econômicas, sendo obrigada a

rabalhar muitas vezes de doze ci quatorze horas por
dia. Seria importante que pudéssemos divulgar cm
forma acessível a todos, as injormações privilegiadas
que recebemos nos encontros aqui realizados.

Seria importante que a Escola do Legislativo,
talvez em convênio com a universidade, transfor-
masse as conferências cm manuais e cursos destina-
dos aos próprios parlamentares, aos funcionários, a
jornalistas e a lidcranças do interior do Estado.

Os debates do "Fórum", com a presença de per-
sonalidades de reconhecida capacidade intelectual e
renomada integridade política e moral, mostraram
que temos caminhos para o exercício da soberania
política, a restauração do pacto federativo, a reto-
mada do desenvolvimento e a construção de um Es-
tado de bem-estar e de justiça social, que deve ser a
marca civilïzatõria da humanidade.

Além da participação de brasileiros excepcionais,
como os professores Celso Furtado e Maria Adélia de
Sousa, tivemos, no "Fórum", a palavra de estrangeiros
destacados, como a escritora norte-americana Susan
George, o jornalista francês Bernard Cassen, o profes-
sor chinês Fu Mengzi, o professor mexicano Luiz Gon-
zalez de Sousa e o constitucionalista alemão Friedrich
Müller As informações que nos trouxeram estimulam
a resistência contra a ditadura do mercado.

Dependerá de todos nós, brasileiros, transfor-
mar ci inquietude em esperança, e a esperança em
realidade.

ADEL10 CARNEIRO IJT.4()
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Um fórum necessário

A

I n iciaüva da Assem-
bléia em realizar uma
discussão sobre as ques-

tões macroeconômicas foi apro-
priada e surgiu no momento
certo. E conhecida a assertiva de
que noilitim homem é uma ilha.
E, Com a globalização, corri o
avanço tecnológico das comuni-
cações, hoje, uma cidade, um es-
tado ou um país muito menos é
uma ilha. Discutir estratégias
macroeconômicas e, para tanto, transformar a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais em território internacional foi um momento,
além de prudente, grande: de crescimento para
nossa instituição.

Tive a oportunidade de participar em algumas
dessas destacadas conferências, como por exem-
plo, por ocasião da vinda dos representantes da
China e do México. Uni discutia a visão do Tercei-
ro Mundo, e o outro o que seria a transição de um
país de economia totalmente baseada na proprie-
dade estatal dos meios de produção para uma eco-
nomia mais aberta e um regime social democrata.
No meu entendimento, a social democracia repre-
senta um novo estágio de progresso para a sacie-
dade humana e é o regime que se estenderá a
muitas nações neste próximo milénio.

Em razão de todo o exposto, estou consciente
de que o Fórum internacional sobre políticas ma-
croeconômicas foi instituído, repito, no momento
mais que adequado, e joi uma feliz iniciativa: os
deputados necessitam estar preparados para todas
as mudanças que virão e, a cada vez, em tempo
mais acelerado. Precisamos estar inteirados do
que acontece no mundo, até mesmo para represen-
tar bem os cidadãos que nos delegaram esse poder

da mepresentação. Quanto ás po-
líticas macroeconômicas, elas
condicionam o micro: mesmo
quando tratamos de problemas
que afetam diretamente as pes-
soas, como aquelas que nos pro-
curam para um atendimento que
necessitam na área de saúde, es-
tamos enfrentando uma situação
criada por uma política macro.
A solução é macro: é a busca dc
políticas que assegurem emprego

e renda, com salário digno, e a justiça social.
E uma pena que programas e eventos Como

este, de cunho técnico, mas com alcance político
muito grande, não tenham a participação devida,
tanto dos parlamentares, na sua grande mnaiota,
como também dos funcionários desta Casa. E uma
pena que não haja mais interação, e mais pergun-
tas e respostas entre esta Casa como um iodo e os
convidados do Fórum.

Acredito ser necessária uma campanha, que
deve ser desenvolvida pela Assembléia, para que
este Fórum tenha uni alcance maior E também
necessário institucionalizá-lo deforma permanen-
te. A Assembléia pode chegar,agora, a 50% de
nossa comunidade. Se buscarmos uma forma inte-
rativa de levar este evento internacional até a es-
ses 8 milhões de espectadores, poderemos criar
uma consciência coletiva de que só o aprendizado,
o estudo, e o conhecimento sobre o contexto inter-
nacional e o nosso lugar nesse contexto, nos per-
mitirão construir as relações de justiça que quere-
mos no Brasil e no mundo - porque só elas garan-
tirão, para as próximas ,geraçôes, ofuturo.

Ernu BRANDÃO

L IH!'i It)', 1 STÃO(1L 011 ( PSDB
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Uma "Nova Ordem"

A cono,nia

brasileira vive
uni fliO,flt'nto de transição,
em função da instabilidade

da economia mundial. As crises
asiáticas e do México São um sinal
de alerta para Brasil e Argentina.

A repercussão dessas crises
nos a!etaram. Não é possível es-
conder OS 1105505 problemas e a
crise que vivemos, que estão ex-
postos na queda do poder aquisiti-
vo cia população e no aumento da
niiséna e do desemprego.

Há necessidade, portanto, de
termos uma nova ordem econômica. Seguir a receita
dos organismos fincmceiro.s mundiais é caminhar
para o abismo.

Precisamos procurar alternativas que levem em
conta a nossa realidade e as nossas carëncias e neces-
sidades. Dentro desse contexto, é de grande trn por-
tdncsa a criação do Fórum sobre Políticas Mac roeco-
nôrnicas Alternativas para o Brasil A iniciativa da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em parceria
com o Governo do Estado, o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais e a Fundação João Pinheiro
abre uma opção para a discussão dessa nova ordem,
dando oportunidade para que su rjam novas idéias.

Não tenho dúvida em dizer que vamos ter alter-
nativas fora dos padrões e receitas convencionais. Es-
tamos condictonados Pt-1 s pensamentos que levam

C12 como openas a eu'nomia

balizada. Espaços como esse, cria-
do pelo Fórum, certamente vão in-
centivar iniciativas semelhantes.
Na verdade, é crescente a (:ontes-
tação a um modelo econômico que
submete os países menos desenvol-
vidos aos interesses dos grandes
cen 1 ro.s financeiros do mundo. Os
cidadãos - e mesmo alguns gover-
nos - se erguem a fim de defender
a retomada do processo histórico,
que tinha corno objetivo a univer-
sa lização do bem-estar dos Jio-

nens. Constatamos que existe um grande interesse
era discutir essa "nova ordem" e encontrar o nosso
próprio caminho para o desenvolvimento e para a So-

lução dos problemas econômicos brasileiros.
Mais importante ainda é saber que podemos ter

apoio de outras nações que desejam ofim dessa tute-
la econômica mundial. Afinal, a crise brasileira não
é única e, se os problemas podem ser um pouco dfe-
rentes, em função da realidade de cada pais, por ou-
tro temos certeza de que as causas são as mesmas,
abertura total e unilateral da economia e a voraci-
dade cio capital selvagem.

DJALM.4 BASTOS i)F. Mo:s
1-PRLS?!)E\fl j)) Cr'.su; - Cti.\iP.\w.4 EERc;ui ICA DE

MiN.s GERAIS

jW
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OPINIÃO - DEPUTADOS AVALIAM O FÓRUM

"(.) foite 01 I	f . LN \ lce	)ú L)Ptó?liU Os AI -
(emotivas para o Brasil 1710s1r0u-rios que
os g?-andes problemas nacionais, como o
do desemprego, cst Cio diretamente associa-
dos as de isões ewnÕmu:as na£ionais, que
afetam toda a vida do povo. Essas discos-
sóes são importantes para que os cida-
ddos saibam onde se encontro cl origem
de seus problemas do dia-a-dia.

OLINTO CODlJHO
Deputado cio PTB

"Toda discussão que procure caminhos til-
lei-nativos rara o crescinwnlo indust,ial.
o aumento dos empregos e a prospe rida-
de geral do Pais deve ser bem-vinda. É
assim cure vejo a iniciativa desta Casa
em promover o 'Fõru m Políticas Macro-
econômicas Alternativas para o Brasil'.

LUIZ FERNANDO FARIA
Líder cio PPB

"O mais unportcintc pqel do Parlcinien-
lo, na democracia moderna, C o de pro-
mover a elevação política da cidadania.
A discussão dos grandes problemas ma-

croeconômicos e ci conslneçfio dos alter-
nativas ao atual modelo econômico, que
alicercem estratégico projeto de desen-
volvimento nacional, é uma contribuição
importante da Assembléia t_egisl ativa."

PAULO PETTERSFN
Líder do PMDB

"Nós, do P5I3, temos um programa onhc-
ido: queremos um pais com Justiça social,

Estado eficiente e bem-estar para todo o
povo. O Fórum Políticas Macroeconômi-
cccs Alternativas paia o Be asil' tem conji r-
macio, na cinalist' dos giandes lemas nacio-
nais. a necessidade dci autonomia na con-
dução da economia nacional e na distri-
bteiçúo mais justa da renda brasileira. É
uma grande iniciativa dci Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais e, por isso mes-
flui, obteve grande éxito nos meios políti-
cos e académicos brasileiros.

CHICO RAFAI-1
Deputado do PSB

"A Assembléia Legislativa de Minas Ge-
mais tem sido pioneira cm sua integração
com a sc,ciedach' civil. As aieciiencicis pú-
blicas no interior e a abertura dos espa-

.05 f trlamcntcirc ci mcini/c'stciçõcs polui-
cas e culturais da cidadania constituem
tinia evolução no processo da dc'mocracio
representativa em nosso Pais. O 'Fónem
Políticas Macroeconômicas Alternativas
para o Brasil', realizado com a presença
de grandes personalidades intemnaeio-
nais, se inclui cmii me as grandes iniciativas
li i stdrk as do Parlamento Mineiro.

ANTÔNIO ANDRADE - PMDB
Líder da Maioria

"Não temos por que temer a inserção do
B rcisi 1 na economia globcilízada, como se
tem buscado fazem, defendendo em nosso
favor o mciximno de vantagens decorren-
tes. Entendi como sendo importante a
discussão de politicas macroeconômicas
alternativas, visando nosso desenvolvi-
mento industrial, a modernização cia
cigricte li tira, a criaçfto de novos emnp regas
e o sii)gimento de outros consumidores,
tudo o que mais nos integrará ao merca-
do mundial. Julgo ser relevante a rcali-
zaç fio do 'Fórum Políticas Mac roeconõ-
micas Alternativas para o Brasil', desen-
volvido nesta Casei Legislativa, como im-
portante contribuição para o momento
social, com presenças de conferent:isias
de alto ivel, conto o I)m: João Camilo
Penna, ex-ministro de Indústria e Co-
mercio e atual presidente do Conselho de
Administração dci Usina Hidrelétrica
Ilaipu -Binacional.

JIELY lAR QL!!NIO

Líder do PSDB

"Embora se possa conjcctular sobre os
benefícios atuais e vindouros do deseu-
vai vimenlo cientifico e' tecnológico, evi-
dente está que que'?fl dele tem tirado
maior proveito é Ufitei minoria da popu-
loção Mundial. Como sobreviver ate tini -
verscelizam o bem estar nesse novo cená-
rio? O 'Fórum Políticas Macroeconômi-
cas Alternativos para o Brasil' tornou-se
o mais importante espaço em Minas Ge-
rais para esses debates. Por isto, a inicia-
tiva da Assembléia Legislativa mineira
em promové-lo confirma ci rc'sponsabili-
dade cio Parlamento na discussão de te-
mas hodie 17105."

MARCO REG1S
Líder do PPS

.1 bte ScO dc cli tt' 1110(1 VOS / 3 0 id c ) p roble' -
mna da inserção brasileira no concerto
das nações é, mciis que um desejo, unia
necessidade, lima necessidade magnifi

-ccicia pelo recen te fracasso cia mete n mão da
OMC cm Seattie, motivado, fundctntcn-
almente, pela ml ransigf'ncia cios poises

desenvolvidos. O senti nó rio A lte'rnativas
Mac roeconeimkcts para o Brasil, iniciati-
va arrojada da Assembléia Legislativa
de Minas, foi, nesse sentido, um 'asso
pioneiro e de vcinguciida. Não apenas
abri Uian lote a atividade pa ilamenta r
mineira conto, mais importante, forne-
ceu-nos pistas seguras para se repensar
um programa de desenvolvimento para
o Brasil fundado rui soberania nacional e
na promoção da igualdade social.

ROGÉRIO CORREIA
Deputado do PT

'Tenho constatado, cada vez mais, que
os parlamentares mineiros colocam o iii-
temesse de nosso povo acima das eventu-
ais clivem géncias cioutrinãrias e partidá-
rias. Dci, em todos os partidos, a busca
de alternativas para que possamos; supe-
rar os grande-, problemas cstrteturclis e
conjunturais de nosso Estado e de nosso
Pais. O 'Fórum Politkces Macroeconômni-
cas Alternativas para o Brasil' é muito
importante pala que conheçamos a opi-
nião de pensaciome's de primeira grande-
za, brasileiros e estrangeiros, sobre os
caminhos que podemos escolher para
tornar o nosso pais mais mico e o nosso
povo fiiai5 _feliz.

ALBERTO PINTO COELHO
Deputado do l'PB

"A saúde pública no Brasil tem uma n'a-
jetcimia influenciada por fatores estra-
nhos ao projeto, fazendo com que a velo-
cidade do sete aper/ei(oamenw e cl busca
de conquistas importantes para a grande
massa da população, sejam distorcidas
por interesses políticos e, pri nem palnien-
te, por interesses econômicos fortemente
influenciados pelas já conhecidas mulo -
nacionais.nac:ionais. O caminho é longo, e os obs-
táculos são difíceis de sere'ni superados,
mas fica a vontade dc' lflteitOs P0'dl pra-
mnOverc'ni as meeciançcts e o trabalho de
poucos cjtee lutam por temo país melhor e

(1',	i e. Nc'sse St'li tidi . ( 7 'l:ti r nt Poli-
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DEPUTADOS AVALIAM O FÓRUM

ticas Macroeconômicas Aliei nati va'
para o Brasil', nos deu a oportunidade
de conhecer que - no mundo - Já há o
início de urna reação em cadeia que de-
fende os interesses dos povos que que-
rem um novo modo de v ida.-

CARLOS PIMENTA - PSDB
Líder da Minoria

'Tive a oportunidade de participar di-
retamente do 'Fóru m Políticas Macro-
econômicas Alternativas para o Brasil',
ao presidir a abertura de urna das con-
ferencias e corno coordenador em outra
delas. isso me possibilitou avaliar a
alta competência intelectual dos conje-
rencistas e debatedores, na discussão
sem preconceitos dos problemas econô-
micos nacionais e na busca de saídas
para a crise brasileira. Pude perceber
uma saudável e maior integração entre
a Assembléia Legislativa e as universi-
dades e a deferência dos assistentes -
entre eles p rofessores e estudantes de
nossos cursos superiores - para com a
ins(itukão pai

GiL PEREIRA - PPB
2" Secretário da Assembleia

"Em nossos dias, os problenias são to-
dos relacionados. Os agricultores e pe-
cuaristas dependem das oscilações da
economia mundial e das decisões poli-
ticas não sô internas, como dos países
mais desenvolvidos. Entender o que se
encontra por detrás dessas manipula-
ções do mercado é importante para que
possamos agir na defesa dos nossos
próprios interesses. Com relação a isso,
Joi muito importante a conferência cio
embaixador Samuel Pinheiro Guima-
rães, diretor cio instituto de Estudos In-
ternacionais do Itamaraty, no 'Fórum
Políticas Macroeconômicas Alternati-
vas para o Brasil' que se realiza nesta
Assembléia Legislativa."

RMOLO ALOISE
Deputado do PFL

"O PMDB, como partido interclassista e
dedicado inteiramente ao povo brasilei-
ro, tem cm seu programa o objetivo de
retomar o desenvolvimento econômico,
promover ajusta distribuição da renda e

assegurar a soberania nacional. Mas
não nos basta a vontade política. É ne-
cessário que a cidadania conheça a di-
mensão das nossas dificuldades e os ca-
ni inhos alternativos que podemos per-
corre?; a fim de posihilitar o crescente
bem-estar de todos os brasileiros. O 'Fó-
rum Políticas Macroeconômicas Alter-
nativas para o Brasil' está levando aos
mineiros as opções políticas e adminis-
trativas que os especialistas aconselham,
afim de reduzir a dependência externa,
acabar com a vulnerabilidade diante do
capital especulativo, recuperar esses
anos perdidos e retomar o desenvolvi-
mento econômico, Com O estímulo e a
proteção do Estado Nacional."

MÁRCIO CUNHA
Deputado do PMDB

"Nós muitas vezes lutamos sem saber
quais são os nossos adversáriosverdadei-
ros. Como representante dos soldados
mineiros e de suas famílias, estou apren-
dendo hoje, no Parlamento, a identificar
a causa de nossas d ificuldades. O 'Fôrum
Políticas Macrocwnõmicas Alternativas
para o Brasil' me possibilitou entender
por que estamos tendo tantas dificu Ida-
des, por que o nosso povo está desempre-
gado, sem educação suficiente e sem boa
assistência médica e hospitalar Pude ve-

nos debates, que também é pos-
sivel adotar medidas políticas e econômi-
cas que melhorem a vida de nosso povo e
fortaleçam o serviço público, com o au-
mento de empregos e a segurança de nos-
sas famílias."

CABO MORAIS
Deputado do PI-

"0 Partido Socialista Brasileiro busca,
de norte a sul do território, macropoli-
ficas públicas que venham diminuir a
grande injustiça social deste Pais. Eu,
como deputada e presidente do PSB,
procuro atuar sempre na construção de
um caminho para a igualdade e a fra-
ternidade, com liberdade. Esse não é,
definitivamente, o caminho que priori-
za banqueiros e empresas internacio-
riais, ao invés de colocar o nosso povo
em primeiro lugar
O 'Fôrurn Políticas Macroeconõrniccis
Alternativas para o Brasil' tem até ago-

ra proL ii i'ado elencar as possibilidades
reais, portanto factiveis, de um novo
projeto nacional para a inclusão social
- e para isso tem trazido personalida-
des reconhecidamen te capacitadas, do
Brasil e de outros países."

ELAINE MATOZINHOS
Deputada do PSB

"O parlamentar moderno tem que estar
permanentemente atualizado com as no-
vos correntes do pensamento político e as
novas doutrinas econômicas. Por isso
mesmo, considero o 'Fôrum Políticas Mci-
croeconómicasAlternativas para o Brasil'
uma das mais importantes realiza ções de
nossa Assc'mbléia, com o apoio da Fun-
dação João Pinheiro, do BDMG c' de en-
tidades da nossa sociedade civil. Os deba-
tes que estão sendo promovidos nos estão
mostrando novas oportunidades para ci
ação política em beneficio de todos os mi-
neiros."

EDUARDO BRANDÃO
Deputado do PMDB

"Um pais deve decidir sobre o seu des-
tino. de tal modo que as riquezas deste
país levem ao bem-estar de seu povo e
mantenham sua soberania. Maria Adé-
lia de Souza, professora de Geografia,
catedrcáica da USR cia Escola do pro-
fessor Milton Santos, sempre acreditou
nesta possibilidade. Em tempos de glo-
balização, mais do que nunca é preciso
recuperar esta idéia. Daí a importância
deste Fórum."

MARIA TEREZA [ARA
Deputada do PT

"A globalização que tomou conta do
planeta provocou uma concentração
de renda avassaladora e selvagem. A
mac roeconc,m ia exclui u do mercado
produtor e consumidor milhões de pes-
soas, sobretudo no Terceiro vluncjo.Se-
guncio Celso Furtado, o Brasil tem con-
dições de reagir a esta exclusão devido
às suas potencialidades, o que lhe ga-
rante o desenvolvimento do seu merca-
do interno."

MARIA JOSE 1-IAUEJSEN
D(-pitada do p7.
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de conhecimentos dos
profissionais	 isão, graduação e pós-graduação
que ampliam e
	

ineiro com a sociedade. Para o
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Tecnologia de
ponta é isto.

Atendimento ágil
	 Consumidor

e eficiente numa ponta.	 satisfeito na outra.

A Cemig acabo de implementar um moderno sistema de transmissão móvel de dados. Através de monitoramento via satélite,
todas as chamadas feitas para a CAC (Central de Atendimr"' '' ;dieitnmente transmitidas para os carros mais
próximos do local do pedido. Essa tecnologia está agilizt
energia e aumentando a produtividade e a eficiência dos
uma vez, a Cemig é pioneira no setor elétrico, porque,
trabalha na velocidade dela. Ligue Grátis: CAL IIL


