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Não há desafio maior em nos-
sa época globalizada do que o
provocadopelasmudanças cli-
máticas. Existe hoje, como se
viu nas recentes publicações
de estudos da maior serieda-
de, um consenso entre os me-
lhores cientistas internacio-
nais a respeito da aceleração
doaquecimento global por cau-
sa do aumento pronunciado
dos gases queprovocamoefei-
to estufa e das conseqüências
devastadoras que podem daí
decorrer se o processo não for
freado. No mundo inteiro, a
imensa maioria das pessoas
tem alguma consciência e, fre-
qüentemente, certa observa-
ção própria do fenômeno. Ao
contrário da época em queme
formei, existe uma ampla per-
cepção da fragilidade do meio
ambiente e da necessidade de
respeitá-lo epreservá-lo.Os cé-
ticos sobre os efeitos das mu-
danças climáticas já quase ca-
bem numa van. Sendo assim,
ninguém deveria deixar de fa-
zer sua parte para reverter
um quadro que ameaça nosso
planeta e a herança que ficará
para nossos filhos e netos.
Coma pressão das socieda-

des civis, crescem a atenção e
a atividade dos políticos nesse
terreno. Houve uma reviravol-
ta nos EUA e a sensibilidade
vai ao ponto de ter sido dado
ao presidente Bush o pesado
apelido de “texano tóxico”, por
sua rejeição do acordo deKyo-
to e suas ligações com as em-
presas petrolíferas. A Europa
acaba de decidir, na Cúpula de
Berlim, tomar a liderança, ao
menos pelo exemplo, adotan-
do uma política bastante forte
emmatéria de cortes de emis-
sões deCO2. Ouvi recentemen-
te de um influente cidadão chi-
nês com acesso às lideranças
de seupaís quehouveumaevo-
lução considerável na posição
do governo daChina, que tam-

bém já apresenta disposição de
adotarmedidas de limitação das
emissões de gases estufa e acei-
tar disciplinas internacionais. Es-
tá, pois, se formando uma equa-
ção totalmente diferente da que
se produziu em Kyoto, quando
as percepções do perigo eram
mais tênues e, conseqüentemen-
te, os resultados foram bastante
tíbios. Ora, os próprios dispositi-
vos desse acordo perdem vigên-
cia em 2012 e não há nele nenhu-
ma previsão para o futuro.
É comesta combinação de fa-

tores que estamos às portas de
nova negociação, muito mais
complexa, porque deverá produ-
zir um novo pacto com obriga-
ções e disciplinas taxativas, com
fortes impactos sobre as econo-
mias dos paísesmembros.
Acordos multilaterais são

sempre difíceis de alcançar e
normalmente tendemaummíni-
mo denominador comum mais
fraco que o desejável para atin-
gir os fins propostos. Para com-
bater os efeitos mais severos do
aquecimento global alguns re-
quisitos serão necessários:

● Uma massa crítica elevada
de países comprometidos, in-
cluindoumamaioria representa-
tiva dos países que têmmaiores
responsabilidades pelas emis-
sões de CO2.

● O assunto precisa conti-
nuar no topo da agenda pública,
paraque haja pressão considerá-
vel sobre os líderes políticos pa-
ra aceitarem compromissos e
não vacilaremante grupos de in-
teresses especiais conflitantes.

● As negociações precisam
ser conduzidas com vigor por li-
deranças comprometidas com
resultados efetivos.
Há muitas dúvidas sobre a

obtenção desta combinação de
fatores. Por exemplo:

●Onovo presidente dosEUA
a ser eleito em fins de 2008 esta-
rá realmente pronto a assumir
suas responsabilidades na área

ambiental como lí-
der de umpaís que
responde por 25%
dasemissõesdega-
ses estufa? Ou es-
tará mais preocu-
pado com uma cri-
se no Iraque ainda
pior que a atual ou
com uma convul-
são nos mercados
financeiros glo-
bais?

● A liderança
européianão é sufi-
ciente para condu-
zir a negociação a
bom porto, mes-
mo porque entre
os 27 países da
União Européia
(terceira maior
emissora de gases
estufa) há grandes
divergências so-
bre os métodos a
adotar para imple-
mentar as metas
já fixadas de redu-
ção das emissões.

● A China – a segunda maior
responsável por emissões, com
15% do total, e provavelmente a
número um em 2010 – estará
realmente disposta a adotar me-
didas que terão inevitável impac-
to negativo sobre seu crescimen-
to econômico? Em que condi-
ções poderia fazê-lo? Aceitará li-
mitar suas emissões se os EUA
mais uma vez ficarem de fora do
novo acordo?

● Rússia e Índia – que são o
quinto e o sextomaiores poluido-
res, com 6% cada – decidirão
unir-se ao acordo pós-Kyoto?
E o Brasil? Nosso país é o oi-

tavo maior emissor de CO2, com
3%. Somos um país emergente
que não está obrigado a cortar
suas emissões, conforme as nor-
mas de Kyoto, mas tem grande
importância no cenário global,
tanto por sua influência nos paí-
ses em desenvolvimento quanto
pela enorme extensão de nossas
florestas. Temos excelentes cre-
denciais, porque grande parte
denossa energia é gerada por hi-
drelétricas, não poluentes, e por-
que fomos pioneiros na utiliza-
ção de energia de biomassa,
comoProálcool.Mas convémre-

cordar que as emissões decor-
rentes das queimadas de flores-
tas na Amazônia provocam da-
nos consideráveis à biosfera. Aí
está nosso calcanhar-de-aquiles.
Creio que oBrasil precisa evo-

luir em sua posição e aceitar
compromissos internacionais de
limitações de emissões de gases
estufa. Digo isso com a autorida-
de de quem eraministro das Re-
lações Exteriores durante a ne-
gociação de Kyoto e lutou para
que os países emdesenvolvimen-
to não recebessem omesmo tra-
tamento que os países mais ri-
cos, que começaramapoluir a at-
mosfera há 200 anos, com a Re-
volução Industrial. Hoje nossa re-
cusa não émais sustentável, pois
osperigos dasmudanças climáti-
cas são globais e suas conseqüên-
cias estão claramente identifica-
das. Deles ninguém está a salvo.
É óbvio que deveremos batalhar
por metas menores de redução
das emissões e por incentivos in-
ternacionais para reduzir o des-
matamento e incentivar tecnolo-
gias de baixo carbono no Brasil e
nos países emergentes mais po-
luidores emgeral.Mas nãopode-
mos ser irredutíveis, deixando
de fazer a nossa parte para re-
verter tendências deletérias pe-
las quais temos também alguma
responsabilidade. O Brasil não
se pode isolar neste combate vi-
tal pelo futuro do planeta. ●

Luiz Felipe Lampreia é
professor do Curso de Relações
Internacionais da ESPM

Desde 2003, como professor da
Universidade de Brown, passei
pelo menos quatro semanas, to-
dos os anos, emProvidence, nos
EstadosUnidos. Emgeral no pe-
ríodo de outubro e novembro,
coincidindo, portanto, comada-
ta das eleições americanas. Des-
ta vez posterguei a estada para
os frios meses de fevereiro e
março, perdendo o belo outono
da Nova Inglaterra. Não perdi,
contudo, a oportunidade de ver
algo inesperado, o início das pré-
campanhas eleitorais. Elas co-
meçaram dois anos antes do
fim do mandato presidencial. A
comunicação em tempo real, a
sofreguidão emantecipar o futu-
ro e a fraqueza de um governo
perdido na neblina de umaguer-
ra prolongada e impopular au-
mentaram a ansiedade por no-
vos caminhos.
Os primeiros movimentos

eleitoraismostramque osmeca-
nismos da democracia não per-
deram vitalidade. Entre os de-
mocratas, que naNova Inglater-
ra são predominantes, há um
quase frisson. Quem quebrará
melhor a rigidez fundamentalis-
ta dos últimos anos, Barack

Obama? Hillary Clinton? O go-
vernador Bill Richardson ou a
volta repentina de Al Gore, re-
novado pela energia que brotou
do sucesso de seu filme?
Visto pelo prisma desses

dias, Obama surge como um ro-
jão. Senador de primeiro man-
dato, que desde jovem se envol-
veu nas lutas contra a pobreza e
pelas boas causas, vem arras-
tando apoios inesperados. Sur-
preendeu-me ver tantas pes-
soas na universidade, especial-
mente mulheres, opinarem que
talvez seja ele a chave, se não da
vitória, da virada anticonserva-
dora. Para cada um dos candi-
datos há uma ou várias obje-
ções. Será que o grosso do elei-
torado está preparado para vo-
tar num afro-americano? E, afi-
nal de contas, dirão os numero-
sos negros favoráveis aos Clin-
tons, ele, filho de um diplomata
de Gana e de mãe americana
branca, não tem um passado de
escravidão. Tampouco tem ida-
de para ter participado das lu-
tas pelos direitos civis dos anos
60 e 70. Para explicar seu ines-
perado apoio entre os brancos
os descrentes dirão que mani-
festar-se dois anos antes das
eleições por um candidato ne-
gro é como procurar um atesta-
do de boa conduta racial, votar
nele no dia das eleições são ou-
tros quinhentos. Quem hoje se
dispõe a votar em Obama ama-
nhã poderá votar emHillary.
Senadora por Nova York

(que não é sua terra), Hillary,

que tem talento, coragemedeci-
são, talvez possa reagrupar
mais facilmente o eleitorado ávi-
do pormudança. Já osmais céti-
cos ponderam que Hillary é de-
masiado calculista, racional, ou
seja, o que é visto comopredica-
do positivo para umhomempas-
sa a ser duvidoso para umamu-
lher (não estamos, portanto, tão
isentos assim em matéria de
preconceitos...). Já em si é notá-
vel que os dois vanguardistas
das pesquisas eleitorais sejam
uma mulher e um negro. Quem
sabe, os dois juntos? Ah! Assim
também seria demais, dizem os
cautos, e facilitaria à maioria si-
lenciosa despejar seus temores
no ticket republicano.
Nesse panorama, quem sa-

be, um “novo” comoBill Richar-
dson, governadordoNovoMéxi-
co. Experiente, ex-ministro de
Energia, ex-embaixador na
ONU, conhecedor da política in-
ternacional e sempre com posi-
ções muito abertas. Além do
mais, hispano pelo lado da mãe,
fluente em espanhol. Contra ele
contamapouca centralidadepo-
lítica de seu Estado, estar atrás
nas pesquisas e, quem sabe, não
conseguir juntar tanto apoio fi-
nanceiro como seus concorren-
tes. Neste caso, há a possibilida-
de de buscar outro antigo-reno-
vado, Gore. Com fama de inteli-
gente e distante, de não de ser
calculista,mas de ser amarrado
no lidar com as pessoas, há
quem não o veja como candida-
to, embora as objeções tives-
sem ficado menores depois do
filme Uma Verdade Inconvenien-
te. E ainda há o senador Edwar-
ds, que, derrotado na tentativa
anterior, ainda está no banco de
reserva.
Enfim, candidatos não fal-

tam. Com restrições ou não, o
plantel democrata está, como o
do PSDB, regurgitando de can-
didatos.Háque decidir a tempo,
antes que o adversário acorde.
No outro campo, os dois prin-

cipais candidatos, Giuliani eMc-
Cain, representam o oposto do
fundamentalismo vigente. Fica
a dúvida sobre em quem votará
o eleitorado republicano tradi-
cional. Será que já é tempo para
largar o barco conservador?
Giuliani assume todas as bandei-
ras progressistas, do casamen-
to gay à simpatia para com os
imigrantes. E McCain, senador
sensato, liberal-conservador, pa-
ga o preço de umvoto pró-Guer-
ra do Iraque no momento em
que os americanos choram as
perdas de seus soldados e se de-
sesperam com a falta de saída a
que foram levados na ânsia de
impor seu modelo político ao
mundo árabe.
Em suma, apesar dos pesa-

res, vê-se uma sociedade discu-
tindo o futuro. Curiosa essa de-
mocracia americana. Os dois gi-
gantes do pensamento político
do século 19, Marx e Tocquevil-
le, cadaumà suamaneira, se en-
cantaramcomela. Encantaram-
se com o sentido de responsabi-

lidade individual que o protes-
tantismo lhe dava, dando ao
mesmo tempo às pessoas um
certo gosto pela ação comuni-
tária. Viram nascer na Améri-
ca uma coesão que não se ba-
seava nas ordenações hierár-
quicas da velha Europa, mas
na adesão aos valores do que
hoje chamaríamos de uma so-
ciedade aberta.
Em segmentos importan-

tes da América atual continua
havendo apego às convicções
e à capacidade de reconhecer
o erro e voltar atrás. A esco-
lha dos candidatos passa por
esta discussão, ainda que in-
conscientemente. Ao mesmo
tempo, o gigantismodaAméri-
ca das corporações e a crença
em verdades absolutas assus-
tam. Basta ler The Wall Street
Journal do dia 21 de março,
que reproduz as brigas intesti-
nas entre a família proprietá-
ria do New York Times, ciosa
da tradição da liberdade de im-
prensa, com um ou dois gru-
pos de investidores financei-
ros que desejam forçar a por-
ta de entrada para controlar o
velho jornal. Democracia a pe-
rigo? Não sei. Já há big corpo-
rations descrentes da ação go-
vernamental falando e agindo
como se fossem corporate citi-
zens, assumindo posições res-
ponsáveis, por exemplo, na
questão domeio ambiente.
Essa contradição entre

umaAmérica desejosa de con-
tinuar o legado dos fundado-
res da Pátria, mantendo omo-
delo de sociedade livre, aberta
e com mobilidade social, e a
realidadedeumgigante econô-
mico-financeiro e militar que
atazana boa parte do mundo,
está por trás da briga eleitoral.
Veremos no que vai dar. ●

Fernando Henrique Cardoso,
sociólogo,
foi presidente da República
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Depois
deKyoto?

Ademocracia
americana

EdmundoeRogérioCeni, jogadores

Decalçascurtasnoar
Impossível que o governo tenha
sido surpreendido pelo apagão
total. Há seis meses que a crise
se anuncia. A pergunta que agora
se recusa a calar é: quem vai pa-
gar a conta? O Lula, que foi pego
de calças curtas no ar? Estava na
cara que na hora em que ele saís-
se do País isso ia acontecer. O
timing dos controladores foi per-
feito: a ministra Dilma, no Sul; o
ministro da Defesa, fora de Brasí-
lia... A bagunça é total e o País
está à deriva. O vexame e o prejuí-
zo são internacionais, estamos
atrapalhando o espaço aéreo da
América do Sul. O Brasil vai cair
na classificação internacional e o
mundo ficará sabendo das condi-
ções precárias em que trabalham
nossos controladores e como são
obsoletas as nossas instalações.

Em termos de turismo, vamos
retrocedermuito, e não é a dona
Marta que vai resolver. Também
não é no grito que essa situação
se resolve, não adianta o Lula
“mandar”. Lula não é Ronald Rea-
gan e o Brasil não tem os recur-
sos que os americanos têm. Mas
uma coisa não podemos negar: o
que o Lula sindicalista não conse-
guiu – parar o País com “greves
gerais” – o Lula presidente conse-
guiu. O prejuízo será incalculável,
mais uma vez o Brasil vai darmar-
cha à ré. Até quando?
M. CRISTINA CORRÊA

caminhantenoturno@globo.com

São Paulo

Denovo,ocaos
Lá estava eu sexta-feira, de novo,
tentando embarcar para Belo

Horizonte. Dia 5/12/2006 passei
oito horas emCongonhas e aca-
bei desistindo e perdendo uma
reunião importante. Agora, outra
vez. Tenho de ir de carro, paciên-
cia. Vai ser cansativo, mas, se eu
quiser fazer a palestra programa-
da para este domingo emBH,
só se for assim, ou de ônibus.
Chego em casa, ligo a TV e quem
está lá, falando ao povo? Ominis-
tro da Defesa, indignado, esbrave-
ja, ameaça. Diz que precisa de
15 dias para escrever um relató-
rio para o presidente. De repente,
cai a ficha. Para que perder tem-
po? O presidente é um apedeuta
e detesta ler (ele mesmo disse
isso). É um incompetente, não
sabe tomar decisões. Espera aí,
tudo isso para escrever um relató-
rio? Serão seus assessores tam-
bém analfabetos? Socorro!!!

ROBERTO RICCI

robertoricci@uol.com.br

Embu

Princípiodaautoridade
O caos aéreo vivenciado decorre
da quebra do princípio da autori-
dade do “nosso presidente” Lula,
namedida em que nomês de de-
zembro de 2006 disse que queria
uma solução para o problema
dos atrasos aéreos. O que aconte-
ceu desde então? Absolutamente
nada. Oministro da Defesa, chefe
da Aeronáutica, não tomou ne-
nhuma providência, bem como
seus comandados. Na semana
passada, o “nosso presidente”
Lula disse que queria dia e hora
para uma solução. Ora, passados
trêsmeses, um presidente com
autoridade deveria, sim, determi-

nar prazo de uma semana para
uma solução, sob pena de demis-
são doministro, do brigadeiro,
etc. Mas não, como não tem auto-
ridade, não temmoral para man-
dar em ninguém. O que aconte-
ceu na sexta-feira com os contro-
ladores de vôo, que sãomilitares
– portanto, proibidos de fazer gre-
ve –, foi novamentemais uma
quebra de autoridade, pois sa-
bem esses controladores que na-
da irá acontecer. Agora, imagi-
nem se esses controladores não
fossemmilitares. Não tenho dúvi-
das, estaríamos reféns dessa ca-
tegoria, pois certamente a CUT, a
CGT, o MST estariam apoiando
qualquer reivindicação, por mais
absurda que fosse, e nós, que pa-
gamos os impostos e, portanto,
sustentamos essa gente toda,
sem termos com quem contar,

vamos ver o País parar por sema-
nas, talvez meses, com as conse-
qüências daí decorrentes. Um
país paralisado nós já sabemos
no que pode dar. Quem se lem-
brar bem de 1964 saberá do que
estou falando. Quem viver verá.
MAURICIO FERREIRA DA SILVA

mauricio.ferreira.adv@hotmail.com

São Paulo
●

Opresidente Lula convocou nova
reunião para amanhã, para resol-
ver o problema do apagão aéreo
no País. Desta vez ele serámais
enérgico ainda: além de dia e ho-
ra para a solução, vai exigir que
se informe também o ano.
PAULO C. F. ALVES

pcfalves@gmail.com

São Paulo
●

Presidente Lula, conforme o se-

LuizFelipeLampreiaFernandoHenriqueCardoso
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Estamos às portas
de uma nova
negociação, muito
mais complexa

O plantel democrata
está, como o do
PSDB, regurgitando
de candidatos
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