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I
nfelizmente, não era ble-
fe.AsnegociaçõesemCo-
penhague chegam aos
instantes finais do mes-
mo jeito que começaram

– sem nenhum consenso sobre
nenhumadasquestõesmais im-
portantes que deveriam cons-
tar do novo acordo internacio-
naldecombateàsmudançascli-
máticas. Não há acordo à vista
sobre quanto os países indus-
trializados deverão reduzir
suasemissõesdegás carbônico
nemsobrequantodinheiro eles
darão para ajudar os países em
desenvolvimentoa fazer omes-
mo – conforme determina a
Convenção do Clima das Na-
çõesUnidas, o tratado interna-
cionalqueregeasdiscussõesso-
bre esse tema desde 1992.

De fato, não há consenso
nem mesmo sobre qual docu-
mentodeve servir de base para
as negociações. Vários rascu-
nhos foram colocados namesa,
mas nenhum agradou o sufi-
ciente para ser levado adiante.
O “problema” é que as decisões
só podemser tomadas por con-
senso.Todosos192paísessigna-
tários da Convenção precisam
concordar com cada vírgula do
texto final que, eventualmente,
selará um acordo sobre como o

mundo vai lidar com o proble-
madasmudançasclimáticasda-
quipara frente.Seumdelesba-
ter o pé e disser que a vírgula
deveria estarmais para a direi-
ta, não há acordo.

A lista de 192 países inclui
desdeosmaismiseráveis atéos
mais ricos domundo, com inte-
ressesenecessidadescompleta-
mente diferentes. Portanto, é
natural que as negociações se-
jam difíceis e se arrastem até o
último minuto. Funciona como
um jogo de pôquer. Todo mun-
doguarda suamelhor carta pa-
rao final,enquantotentaespiar
ascartasdosoutros.Quandose
chegaàúltimarodadasemnem

aomenos um texto-base de ne-
gociação sobre a mesa, porém,
ficadifícilacreditarquealguma
cartada de mestre poderá sal-
var o jogo em que todos deve-
riam sair vencedores.

A situação no momento é a
seguinte. O Protocolo de Kyoto
(um acordo complementar à
Convenção, assinado em 1997)
obriga os países desenvolvidos
a reduzir suas emissões em 5%
até 2012. Depois dessa data, se
não houver uma renovação de
metasemCopenhague,oproto-
colo vai pelo ralo. A ciência diz

agora que é preciso uma re-
duçãode25%a40%até2020
paragarantirqueatempera-
tura do planeta não suba
maisdoque 2˚C– limite con-
siderado “seguro”.

Os países em desenvolvi-
mentoexigemqueocortese-
ja de40%,mas asmetas pro-
postas pelos desenvolvidos
até agora não chegamnema
20%.AConvençãodizquesó
os países industrializados
têm obrigação de reduzir
suas emissões, mas estes
queremque as nações emer-
gentes (comoChinaeBrasil)
também se comprometam
commetas obrigatórias.

O outro grande debate é
sobre financiamento.ACon-
venção também diz que os
países ricos têm obrigação
dedarajudafinanceirae tec-
nológica para que os países
pobres consigam crescer de
maneiralimpa(emitindome-
nos carbono) e, ao mesmo
tempo, lidar com as mudan-
ças climáticas que já estão
em curso. O problema é o
mesmodasmetas:osvalores
oferecidos pelos países de-
senvolvidosestãomuitoabai-
xo do necessário, e eles que-
remque os países em desen-
volvimento doem dinheiro
para o bolo também.

O que acontecerá, então,
se não houver acordo esta
noite em Copenhague? Na-
da. Esse é o problema. ●

*Herton Escobar é jornalista

Meliá Angra Resort
Angra dos Reis – Rio de Janeiro - Inclui pensão completa
Localizado a 10 minutos do centro de Angra, em meio a um cenário de 
belas paisagens, mares cristalinos, rica fauna marinha e flora exuberante, 
existe um lugar surpreendente por sua excelência em serviços e 
infraestrutura privilegiada, que só a tradição e a experiência da Rede Sol 
Meliá podem proporcionar. 

Natal......................................... 5x sem juros R$ 89,
Réveillon........................... 5x sem juros R$ 117,
Janeiro .....................................5x sem juros R$ 71,
Total: Natal R$ 445, (mínimo 3 diárias), Réveillon R$ 585, (mínimo 5 diárias) 
e janeiro R$ 355, (mínimo 4 diárias). Preços por pessoa por diária em apto. 
duplo superior.
2 crianças até 12 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Royal Palm Plaza Resort
Campinas – São Paulo - Inclui pensão completa
Com localização estratégica, próximo das principais rodovias do Estado e
a 7 minutos do centro da cidade. Um dos melhores e mais completos resorts 
do Brasil, com ampla e completa área de lazer, restaurantes internacionais,
bares e amplos e confortáveis apartamentos.

Natal.................................... 5x sem juros R$ 118,
Janeiro ................................... 5x sem juros R$ 95,
Total: Natal R$ 590, (mínimo 4 diárias ) e janeiro R$ 475, (exceto feriados)
Preços por pessoa por diária em apto. duplo luxo.
2 crianças até 11 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Paradise Resort
Mogi das Cruzes – São Paulo - Inclui pensão completa
Localizado a 70 km da capital paulista com ampla área de lazer, maravilhoso 
parque aquático, incluindo piscina coberta e aquecida, piscina infantil 
climatizada e deck de frente para a represa. Quadras de tênis, poliesportiva,
campo de futebol, fitness center, sauna seca e a vapor, esportes náuticos, 
kids club com toboágua, minigolfe e miniboliche.

Natal......................................... 5x sem juros R$ 86,
Réveillon........................... 5x sem juros R$ 143,
Janeiro ................................... 5x sem juros R$ 69,
Total: Natal R$ 430, (mínimo 3 diárias ), Réveillon R$ 715, (mínimo 4 diárias)
e janeiro R$ 345, (de 3 a 15/janeiro compre 4 diárias e ganhe a 5o).
Preços por pessoa por diária em apartamento duplo superior.
2 crianças até 11 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Bourbon Atibaia Spa & Resort
Atibaia – São Paulo - Inclui pensão completa
Um dos mais modernos resorts do Brasil, a apenas 50 minutos de São Paulo, 
com aconchegantes apartamentos e uma surpreendente área de esportes 
e lazer para todas as idades: campo de futebol, piscinas, quadras de tênis, 
arco e flecha, arvorismo, cinema, equipe de recreação, fitness center, kids 
club, playground, parede de escalada e trilhas.

Natal......................................... 5x sem juros R$ 94,
Réveillon........................... 5x sem juros R$ 135,
Janeiro ................................... 5x sem juros R$ 76,
Total: Natal R$ 470, (mínimo 3 diárias), Réveillon R$ 675, (mínimo 4 diárias) 
e janeiro R$ 380, Preços por pessoa por diária em apartamento duplo superior.
2 crianças até 12 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa por diária 
base duplo. A oferta de lugares é limitada e as reservas estão
sujeitas a confirmação. Preços, datas de saídas e condições de 
pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem prévio aviso.

Meliá Angra Resort - Angra dos Reis

para você viajar com seu carro
Hotéis selecionados

Casa Grande Resort e Spa
Guarujá – São Paulo
Na Praia da Enseada, o maior e mais completo resort do litoral paulista e 
membro do “The Leading Hotels of the World”, que reúne os hotéis mais 
confortáveis e luxuosos do mundo. Sua arquitetura colonial se harmoniza 
com os 40 mil m2 de jardins tropicais, onde você pode encontrar uma 
megaestrutura de lazer, com destaque para o spa completo.

Natal......................................... 5x sem juros R$ 80,
Réveillon........................... 5x sem juros R$ 186,
Janeiro ................................... 5x sem juros R$ 64,
Total: Natal R$ 400, (mínimo 4 noites), Réveillon R$ 930, (mínimo 4 noites) e janeiro R$ 320,
(de segunda a quinta-feira). Preço por pessoa por diária em apto. duplo premium.
1 criança até 12 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Atendimento nas lojas diariamente, das 
9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas 
ou no seu agente de viagens.
Acesse www.cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC 
ou agente de viagem mais perto de você.

São Paulo Capital: 
Centro-Consolação..................... 2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri .............. 3074-3500
Anália Franco Shop. .................. 2108-5300
Boavista Shop. .......................... 5547-6477
Bourbon Shop. .......................... 3892 6868
Brás-Mega Pólo ......................... 2886-3800
Butantã Shop. ........................... 3722-1188
Freguesia do Ó-Extra.................. 3932-0740
Frei Caneca Shop. ..................... 3472-2010
Ibirapuera Shop. ....................... 2107-3535
Indianópolis-Walmart................. 2578-1969
Interlagos Shop. ........................ 5563-6300
Itaim-Extra................................. 3078-6443
Itaquera Shop. .......................... 2026-6200
Jaguaré-Extra............................. 3297-8282
Liberdade .................................. 3209-0909
Mooca Shop. Capital................   2068-1000
Morumbi Shop. ......................... 2109-4300

Paulista-Top Center .................... 3266-7202
Real Parque-Pão de Açucar ........ 3755-0070
Santana Shop. .......................... 2208-2470
Santo Amaro-Cenesp.................. 3747-7122
Socorro-Extra Fiesta................... 5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô.................. 2094-5888
Villa-Lobos Shop. ...................... 3024-0088
Grande São Paulo:
Granja Viana .............................. 4702-0306
Guarulhos-Aeroporto.................. 2303-9410
Guarulhos Shop. Inter ................ 2086-9720
Guarulhos-Poli ........................... 2475-0321
Mauá Plaza Shop. ..................... 4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. .............. 4799-2166
Mogi-Extra Mogilar..................... 4790-2050
Osasco-Continental Shop. ......... 3766-2300
Osasco-Super Shop. ................. 3653-5300
Sto. André-ABC Plaza Shop. ....... 4979-5006
São Caetano-Av Goiás................ 3636-3450

S.B Campo-Extra Anchieta.......... 4368-0440
S.B Campo-Metrópole................ 2191-3500
Taboão Shop. ............................ 4787-8212 
Tamboré Shop. .......................... 2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ................................. 3645-1210
Araçatuba.................................. 3621-2575
Araçatuba Shop. ....................... 3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. . ........ 3331-3858
Araras Shop. ............................. 3541-4484
Barretos..................................... 3321-0320
Bauru Shop. .............................. 2106-9494
Birigui........................................ 3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. .......... 2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. ......... 2117-3500 
Catanduva Shop. ....................... 3525-2097
Franca Shop. ............................. 3707-0700
Guarujá-La Plage ....................... 3347-7000
Itatiba ....................................... 4524-5536

Jundiaí....................................... 4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. .................... 2136-0800
Paulínia Shop. ........................... 3833-5544
Pirassununga ............................. 3561-9661
Poços de Caldas ........................ 2101-8100
Ribeirão Preto-Centro................. 2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula................ 2102-9646
Ribeirão Shop. .......................... 4009-1403
Rio Claro Shop. ......................... 3525-6262 
Rio Preto-Walmart...................... 2137-7000
Santos ....................................... 3257-7000
Santos-Balneário ....................... 3281-9000
São Vicente-Extra....................... 3579-9000
Sorocaba-Esplanada.................. 3414-1000
S. J. Campos-Colinas.................. 3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul................. 3878-7000
Tatuí .......................................... 3259-3999 
Tiête .......................................... 3282-8501
Valinhos Shop. .. ........................ 3929-7700

Análise

CLIMAEMDEBATEq

Mundoesperapela
‘cartadademestre’

Sem acordo sobre
novas metas,
Protocolo de Kyoto
acaba em 2012

SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2009 VIDA& A25
O ESTADO DE S. PAULO VIDA& A25

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. A25.




