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Presidente diz que não quer ser lembrado como um dirigente incompetente que não agiu quando era possível

Lisandra Paraguassú
ENVIADA ESPECIAL
COPENHAGUE

Desde que chegou a Copenha-
gue,opresidenteLuizInácioLu-
ladaSilvavemsereunindocom
chefes de Estado para fazer
avançarasnegociaçõesdaCon-
ferência do Clima, que termina
hoje. Ontem à tarde, em entre-
vista com o presidente francês,
Nicolas Sarkozy, afirmou que
não pretende entrar para a his-
tória como um dos que afunda-
ramoacordoclimático.“Corre-
mosoriscodesermosfotografa-
dos como os dirigentes incom-
petentes que não conseguiram

cuidardoplanetaenquantoain-
da era possível”, afirmou. De-
poisdemaisde24horasemreu-
niões,Lula confessouqueo tom
dosqueoprocuravameradeto-
tal pessimismo. “Mas acredito
que possamos transformar es-
se pessimismo emotimismo.”

Paraanoitedeontem,Lulae
Sarkozy convocaram uma reu-
nião com25dos principais líde-
res mundiais em Copenhague.
O encontro começou após um
jantar oferecido pela rainha da
Dinamarca, Margarida II, e foi
interrompido por umahora em
torno das 2h30, no horário lo-
cal, para um texto ser elabora-
do – os chefes de Estado foram

dormir e outros negociadores
permaneceriam trabalhando.
Lula retornou ao hotel aparen-
tando bom humor e, indagado
sobre a possibilidade de um
acordo, esclareceu: “Estou rin-
do para não chorar. Vamos es-
perar até amanhã (hoje).”

O ministro Carlos Minc
(Meio Ambiente) afirmou que
ainda não havia nenhum resul-
tado claro. O acordo discutido
entre os líderes, diz ele, tinha
comopontos limitar o aumento
da temperatura em2˚C, cortar
as emissões dos países desen-
volvidos em 80% até 2050 e um
corte médio de 50% até 2050.
“Ainda não estou sem esperan-

çadequesaiaumacordo”,disse
oministro.Umnegociadorche-
fe argelino disse que o acordo
caminhaparaserumtratadole-
galmente vinculante (ou seja,
com forçade lei internacional).

Nanoite anterior, Lula rece-
beu Gordon Brown e o primei-
ros-ministro dinamarquês,
LarsRasmussen,que forampe-
dirajudaparareverterofracas-
so iminente, mas também para
pressionaroG77aabrirmãode
algumas posições. Ouviram de
Lula que isso não seria possível
se os países ricos não abrissem
mão das suas posições.

As reuniões resultaram na
retirada do documento apre-

sentadoduranteatardepelaDi-
namarca e a decisão de traba-
lharemcimadosdoistextosfor-
matadosnas reuniões técnicas.
“Muita coisa que queremos es-
tánodocumento.Muitascoisas
estão em colchetes (que sinali-
zampontos semacordo), hádúvi-
das, mas líderes existem para
isso”, afirmou Lula. “Não va-
mos construir o acordo mais
perfeito, mas o acordo possível
de construir.”

A intenção é ter algo para
ser lido e debatido na plenária
geral, hoje. E, principalmente,
algo para assinar à tarde, antes
que os 120 líderes mundiais te-
nham de voltar para casa com

um fracasso absoluto.
NoseudiscursonaConferên-

cia, Lula cobrou um acordo e a
manutenção do Protocolo de
Kyoto. “Aqui em Copenhague
não há lugar para conformis-
mo.Ospaísesdesenvolvidosde-
vemassumirmetas ambiciosas
dereduçãodeemissõesàaltura
desuasresponsabilidadeshistó-
ricas e do desafio que enfrenta-
mos”, afirmou. “Esta conferên-
cia não é um jogo onde se possa
esconder cartas na manga. Se
ficarmos à espera do lance de
nossosparceiros,podemosdes-
cobrir que é tarde demais. To-
dos seremos perdedores.” ●

COLABOROU AFRA BALAZINA

A24 VIDA& SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. A24.




