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Para ele, os governos chinês e americano adotaram postura inaceitável 
 
O recuo dos Estados Unidos e da China há menos de um mês da Conferência das Nações 
Unidas sobre Clima (COP-15), que será realizada em Copenhague (Dinamarca), foi 
considerado um "desastre" e uma "profunda frustração" pelo ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc. "Os dois maiores emissores de gases de efeito estufa, responsáveis por metade 
das emissões, adotaram postura inaceitável ao avisarem que não levarão números de metas", 
disse ontem. 
 
A decisão de adiar as metas climáticas foi tomada por EUA, China e outros países reunidos em 
Cingapura no fim de semana para reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico 
(Apec). 
 
Para Minc, as discussões até agora sofreram, com este gesto, um "recuo sério", sobretudo 
quando as expectativas da maioria dos países haviam melhorado após a proposta brasileira. 
"Fizemos nosso dever de casa ao apresentar queda histórica no desmatamento da Amazônia e 
meta ousada (38,9%) para reduzir emissões de carbono até 2020", disse. 
 
Cerrado na mira 
 
O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, aproveitou para dizer que o setor agropecuário 
não pode ser mais chamado de um dos vilões do aquecimento global. Ele listou como 
contribuições do setor a adoção da técnica aprimorada do plantio direto para até 10 milhões de 
hectares, com incentivos fiscais, a recuperação de áreas degradadas, com linhas de 
financiamento do governo, além de florestas plantadas. Quanto ao desmatamento, Stephanes 
lembrou que acordos firmados com a soja e pecuária vêm mantendo florestas de pé. "Mas 
haverá expansões no cerrado, conforme permite a lei florestal", avisou. Pela manhã, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou, no seu programa de rádio, que vai a 
Copenhague com fé em avanços. Lula combinou atuação conjunta com o presidente francês 
Nicolas Sarkozy e com o primeiro-ministro Gordon Brown. 
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