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País tem ‘obrigaçãomoral’ de reduzir índices, diz Lula

DIPLOMACIA

Após a crítica, presidente disse quemeios de
comunicação foram duros com colega venezuelano

●●● O presidente Lula será pres-
sionado em encontro da ONU, no
dia 23, emNova York, a deixar de
usar o argumento da soberania
para impedir sugestões externas
sobre desmatamento na Amazô-
nia, revelou fonte da entidade ao
Estado. O secretário-geral, Ban
KiMoon, criticou ontem as taxas
de desmate. Nova York é a etapa
final antes de reunião emCope-
nhague para acordo climático. ●

JAMIL CHADE, CORRESPONDENTE

AFAGO–ParaLula, háanosVenezuelanão tinhapresidentequesepreocupassecomopovocomoChávez

BRASÍLIA

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva afirmou que não daria
aos meios de comunicação o
mesmo tratamento dado por
seu colega venezuelano Hugo
Chávez, que se tornou alvo de
críticas dentro e fora de seu
país ao ordenar a revogação
daslicençasdedezenasdeemis-
soras de rádio. “Eu não faria o
que o Chávez fez com os meios
de comunicação”, disse Lula,
ementrevistaàagência france-
sa France Presse (AFP).
No início do mês passado, o

Conatel, órgão que regulamen-
ta o setor de telecomunicações
naVenezuela, ordenouque fos-
sem tiradas do ar 34 emissoras
derádio.Oargumentoapresen-
tado na época pelo governo de
Chávezfoiodequeasempresas
operavamcomconcessõesirre-
gulares.Comisso,foramcoloca-
das sob risco de terem suas li-
cenças cassadas cerca de 250
outras emissoras pelo país.
Na entrevista àFrancePres-

se, Lula fez questão de deixar
claroquenãoendossaadecisão
do governo Chávez. Ainda as-
sim,opresidentebrasileiropre-
feriu manter o tom cordial em
relação ao colega e até o defen-
deudaaçãodosmeiosdecomu-
nicação. “Creio que osmeios de
comunicação não deveriam ter
feito comChávez o que fizeram
por muito tempo. Os meios de

comunicação foram duros com
Chávez”, acrescentou o presi-
dente.
Lula, que já declarou ante-

riormente que a leitura dos jor-
nais lhe causa azia, mencionou
sua própria batalha com a mí-
dianoBrasil.“Euaprendiacon-
viver com isso porque nasci na
política brigando com as infor-
mações da imprensa.MasChá-
veznãoveiodessemundopolíti-
co, veiodasForçasArmadas.A
cabeça dele não é como a mi-
nha”, completouLula, numare-
ferência ao fato de Chávez ter
ingressado na política quando
era tenente-coronel do Exérci-
to venezuelano.

Emumafago ao colega vene-
zuelano, Lula afirmou ainda
que“hámuitosanosaVenezue-
la não tinha um presidente que
se preocupa com o povo e com
os pobres como Chávez”. Disse
tambémque hámuito “precon-
ceito” como fato de o presiden-
te venezuelano se manter no
cargo por três mandatos eleti-
vos.“AdemocracianaVenezue-
laéaquelaqueasociedadevene-
zuelana entende que seja.”

Adecisãodogovernovene-
zuelano de fechar emissoras
no iníciodestemêsprovocou
uma ampla repercussão in-
ternacional. Na época em
que a decisão foi anunciada,
vários organismos interna-
cionaiscondenarampublica-
mente amedida.
O grupo Repórteres Sem

Fronteiras,porexemplo,des-
creveu o episódio como “um
precedente perigoso para o
futuro do debate democráti-
co”.Ocaso tambémtemsido
alvo de duras críticas da So-
ciedad Interamericana de
Prensa(SIP),quedebateráo
assunto em um fórum sobre
liberdadedeexpressãoagen-
dado para o próximo dia 18,
emCaracas.

Emmeio ao cerco àmídia
venezuelana,chegouaserco-
locadoemdiscussãoumpro-
jeto que previa prisão de até
4 anos para jornalistas que
publicassem informações
que “prejudicassem o inte-
resse do Estado”. A propos-
ta, entretanto, foi abandona-
da após a forte repercussão
negativa. Na ocasião, jorna-
listas, advogados e políticos
da oposição venezuelana
qualificaram o projeto como
“o mais selvagem e brutal
atentado contra a liberdade
de expressão já perpetrado
pelo governo de Hugo Chá-
vez”. ●

Presidente já
afirmou que
leitura dos jornais
lhe causa azia

DIDA SAMPAIO/AE

BRASÍLIA

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva afirmou que o Brasil
nãovai se furtardediscutirme-
tas para reduzir as emissões de
gasescausadoresdoefeitoestu-
fa na Conferência do Clima de
Copenhague,agendadaparade-
zembro. “Temos a obrigação
moral de diminuir o desmata-
mento daAmazônia”, disse Lu-
la, em entrevista à agência de
notícias francesa France Pres-
se (AFP). “OBrasil está dispos-
to a discutir metas e compro-
missos. Não fugiremos da res-
ponsabilidade”, completou.
Lula afirmouque oBrasil de-

verádefiniremnovembroame-
ta que se dispõe a estabelecer
para diminuir suas emissões. O
presidente,entretanto,voltoua
investir no argumento de que
as nações mais pobres não po-
demsersubmetidasàsmesmas

restrições que os países desen-
volvidos. “Queremos que cada
país assuma responsabilidade
pelosdanosquecausaaoplane-
ta”, declarou o presidente. “Se

nãoháessecompromissoentre
asmetasdepreservaçãoasnos-
sas florestas (nos países em de-
senvolvimento) e a diminuição
(da emissão de gases) nos países
ricos, será umadiscussão falsa,
naqualsomenteospobrespaga-
rão”, completou.
Lula argumentou que não se

pode atribuir à China a mesma
responsabilidade que aos Esta-
dosUnidosnahoradediscutira
redução das emissões. Dames-
maforma,disseele,nãosepode
colocarnomesmopatamarBra-
sil, Inglaterra e França, já que
emissõesdegasesnospaísesde-
senvolvidos ocorrem“hámuito
tempo”. “Nossa ideia équepos-
samos construir umacordo en-
tre asposições brasileira, euro-
peia, dos Estados Unidos, para
ver se damos umpasso adiante
noquedizrespeitoaoProtocolo
de Kyoto, que não foi assinado
pelos americanos”, disse. ●
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