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INTERVENÇÃO DO DEPUTADO
ANDERSON ADAUTO, PRESIDENTE

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS, AO ENCERRAR

O PRESENTE CICLO

Senhoras e senhores,

Ao encerrar o presente ciclo de debates sobre as alter-
nativas macropolíticas para o Brasil, gostaria de expor algu-
mas reflexões, resultado desses debates e da observação do
passado recente de nosso País e suas relações internacionais.

O Brasil é um país singular no mundo contemporâneo.
A geografia e a história preparam-no para a autonomia políti-
ca e a autarquia econômica. Do ponto de vista geográfico, o
nosso País, cortado em sua parte setentrional pelo Equador, é
território privilegiado: se, em sua maior parte, se encontra
entre os trópicos, a área temperada do Sul, por si só,
corresponde a vários países europeus. Do ponto de vista
histórico, com todas as correntes migratórias que o busca-
ram, o Brasil é, fundamentalmente uma nação latina, com a
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assimilação pacífica das outras grandes etnias, como a
ameríndia e a africana. Se há regiões reduzidas, nas quais se
fala também outras línguas, o português é o idioma comum
de todos os brasileiros.

Essas circunstâncias do Brasil permitiam, como continu-
am permitindo, a resistência decisiva contra o neocolonialismo
que vem sendo imposto aos países do Hemisfério Sul pelas
potências estrangeiras.

Fala-se muito, e há muitas décadas, em nossa debilida-
de monetária.

Antes, a moeda estava atrelada a reservas metálicas.
Quando o Presidente Nixon, em 1972, declarou que a ga-
rantia monetária dos Estados Unidos era a potencialidade
econômica de seu país, abriu um precedente histórico que
podemos reivindicar. Se a moeda é a potencialidade de um
país, temos muita massa monetária a emitir. De certo modo,
tendo em vista as nossas grandes reservas naturais, muitíssi-
mo maiores do que as reservas norte-americanas, poderíamos
até mesmo emitir mais do que os próprios Estados Unidos. Mas
a "realpolitik" nos adverte de que o lastro do dólar não é a
potencialidade econômica dos Estados Unidos, e sim o seu
poderio militar.

O grande problema brasileiro é a falta de solidariedade
das elites com as outras classes sociais. Quando sabemos que
o Brasil ocupa o septuagésimo nono lugar nos índices de
bem-estar humano medido pela ONU, só podemos debitar
essa ignomínia ao egoísmo cego das oligarquias nacionais.
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O capitalismo brasileiro não tem a astúcia do capitalismo dos
países centrais. Neles, normalmente, os grandes empresários
procuram dividir melhor os lucros com os trabalhadores naci-
onais, e os governos atuam, em primeiro lugar, na preserva-
ção dos empregos dentro de seu território. Por isso mesmo a
Sra. Albright, secretária de Estado dos Estados Unidos pode
dizer, sem disfarces, que a tarefa da política externa de seu
país é a de garantir empregos para os norte-americanos. Agin-
do assim, os países centrais asseguram o patriotismo de seus
trabalhadores, desenvolvem o poder tecnológico, respaldam
a sua capacidade bélica e são respeitados no mundo.

O nosso povo é honrado e corajoso. Quando há a ne-
cessidade de sacrifícios - como houve durante os anos 30 e
durante a Segunda Guerra Mundial -, os brasileiros conse-
guem superá-los. Nos anos da guerra, fomos capazes de or-
ganizar a Nação, disciplinar o uso dos recursos com a Comis-
são de Mobilização Econômica, presidida por João Alberto,
participar do esforço militar contra as potências do Eixo, ao
enviar á Itália a Força Expedicionária Brasileira, e fundar os
pilares do desenvolvimento econômico posterior.

O que nos diferencia, hoje, do Brasil de há sessenta anos?
Uma só palavra basta para definir o que antes havia e hoje
não há mais: patriotismo. O Governo Vargas atuou do ponto
de vista estratégico pensando sobretudo na grandeza do Bra-
sil. Mesmo durante os recentes governos militares houve essa
preocupação estratégica. O Governo do Presidente Geisel,
por exemplo, teve a coragem moral de denunciar o Acordo
Militar com os Estados Unidos, que vinha ainda dos tempos
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da guerra. Os governos militares não renunciaram ao papel
diretor da economia que cabe aos Estados. Ao mobilizar, corno
mobilizou, os recursos nacionais, o Estado, sob o regime mili-
tar, abriu rodovias, construiu e reconstruiu portos, instalou
um dos mais modernos sistemas de telecomunicações do
mundo, que, entregue de graça a "operadoras" estrangeiras,
está sendo desmantelado, em nome do lucro.

Com alguns sacrifícios - e a liberdade sempre nos exige
sacrifícios - poderíamos fechar as fronteiras, buscar tecnologias
apropriadas e que nos trouxessem autonomia, estabelecer
linha de equilíbrio entre a liberdade individual e o interesse
coletivo - enfim, construir uma civilização própria no mundo.

Não que seja imperativo ou desejável o isolacionismo.
Podemos e devemos nos aliar aos países que se encontram
sob a mesma ameaça. As trocas econômicas só tendem ao
equilíbrio - até mesmo dentro da visão dos custos compara-
dos de Ricardo - quando são feitas por parceiros de igual
poder econômico e militar.

O Brasil é o principal país do Sul - na divisão econômica
do mundo. Ele pode, assim, estabelecer intercâmbio vantajo-
so com a China e com a Índia, na bacia do Pacífico; robuste-
cer as suas relações com a África, isso sem falar na vizinhança
mais próxima, da América do Sul.

Não só podemos trocar produtos agrícolas e industriais,
como agir em comum no setor de serviços. Mas é nos produ-
tos da inteligência, sobretudo na tecnologia, que temos mui-
to a nos ajudar mutuamente.
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O Brasil, apesar de todas as dificuldades, dispõe de la-
boratórios capazes de transformar em tecnologia aplicada as
descobertas da ciência especulativa.

Mais do que isso, o Brasil dispõe do maior banco gené-
tico do Planeta. Somos uma reserva da vida, em um mundo
que a opção dilapidadora de "desenvolvimento" neoliberal
está transformando em vasto aterro de lixo.

O Brasil tem alternativas. Essas alternativas, sendo
macroeconômicas, são essencialmente políticas. Os cidadãos
têm que assumir, mediante os instrumentos democráticos, o
controle do Estado, e adotar medidas imediatas que assegu-
rem a sua soberania. O governo central, desacreditado,
submisso aos ditados internacionais, não representa mais a
Nação. Cabe agora à cidadania exigir do Parlamento que -
dentro dos rigorosos mandamentos constitucionais, que não
só o autorizam a isso, como o obrigam a isso - imponha ao
Poder Executivo a vontade nacional, de que é mandatário, e o
reenderecem na defesa da nacionalidade.

As primeiras revelações, nas comissões parlamentares de
inquérito que funcionam no Senado, já despertaram evidên-
cias de que o atual Poder Executivo não tem sido o melhor
guardião dos bens nacionais. É preciso que essas investiga-
ções prossigam, e que apontem à Justiça e à cidadania os
responsáveis pelos desvios de recursos públicos e pela negli-
gente administração das finanças.

Senhoras e senhores,
Dizem alguns historiadores políticos que as sociedades na-
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cionais não se suicidam. É um engano. Elas estão condena-
das ao suiícidío quando os seus membros perdem a fé na
comunidade a que pertencem. O exame da História está cheio
desses exemplos. A grande sociedade política dos gregos
começou a desintegrar-se com a derrota militar na guerra
macedônica e desapareceu com as invasões romanas. O Egito
sucumbiu diante do grande conquistador macedônio Alexan-
dre, nele se instalando uma dinastia que o transformaria em
presa sucessiva dos impérios que se impuseram na Europa,
até a descolonização formal deste século.

Penso como político, com a consciência de que todas as
decisões são sempre políticas, ainda que se identifiquem como
técnicas. Pensando como político, só posso ver uma saída
para a crise brasileira que se adensa, e se manifesta na angús-
tia cotidiana, da falta de empregos, da violência, das doen-
ças, da corrupção e do medo. Essa saída é política e reclama
a imediata mobilização dos cidadãos, dos vereadores, dos
prefeitos, dos deputados estaduais, no exercício da legítima
pressão democrática sobre o Congresso. É preciso encontrar
as saídas institucionais para a crise, que existe, embora ten-
tem menosprezá-la, a fim de evitar o desespero dos margina-
lizados e o aventureirismo golpista.

Lamento que a minha responsabilidade de cidadão e
de Chefe do Poder Legislativo Mineiro me obrigue a dizer-
lhes estas palavras. Mas não se evita um perigo, ignorando-o;
não se resolve um problema, ocultando-o; não se cumpre
um mandato político, esquivando-se do dever.
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Agradeço aos expositores e debatedores deste ciclo.
Eles nos trouxeram informações e idéias, e nos asseguraram
a esperança. Um país que dispõe de intelectuais como os
que aqui estiveram nada pode temer - para lembrar a adver-
tência de Roosevelt -, a não ser o seu próprio medo.

O nosso Forum prosseguirá nos próximos meses de agos-
to, setembro, outubro e novembro. Estou certo de quem

os grandes debates que estamos promovendo ajuda-
rão o Brasil a encontrar o próprio caminho rumo a seu futuro
de soberania e bem-estar.

Muito obrigado.
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