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Sai lista tríplice para vice-reitor

N
um debate em que
a estridência en-
rouqueceufaztem-
po,avozdoagrôno-
mo Eneas Salati

soacomo uma pausa deorques-
tra em aberturas sinfônicas.
Chama atenção pelo silêncio.

Ele tem algo a declarar sobre
os efeitos da desordem climáti-
ca numa política energética que
joga todas as fichas nas hidrelé-
tricas. Pede “alguns minutos”.
Eresume,comomínimoderetó-
rica, as “Estimativas da Oferta
de Recursos Hídricos no Brasil
em Cenários Futuros de Clima
2015-2100”, cujo título é um si-
nal de que não veio para fazer
barulho. O documento é um ex-
trato de prognósticos e dados
que especialistas levaram mais
de um ano mastigando.

Concentrado em gráficos e
traduzido no tom pausado e
meio inaudível de Salati, leva-
se tempo para notar que o rela-
tório é bombástico. Avisa que
está passando a hora de se pen-
sar seriamente em alternativas
energéticas, “tais como solar,
eólica, das marés e biomassa”.

Ao contrário do que prome-
tem as políticas vigentes, as
águas tendem a rolar daqui ao
fim do século de um jeito que,
comonãodisseopresidenteLu-
la, nunca aconteceu antes na
história do Brasil. E isso altera,
emdosesvariadasecontraditó-
rias, as 12 grandes bacias hidro-
gráficas que oficialmente divi-
dem o território brasileiro.

NoTocantins,oriodosgran-
des investimentos hidrelétri-
cos, a vazão ameaça chegar ao
ano 2100 com a metade da mé-
dia que manteve entre as déca-
das de 1960 e 1990. Na Amazô-
nia, a perda vai de 30% e 40%.
NoSãoFrancisco,oriodatrans-
posição corre o risco de virar
um terço do atual em 2040.

Isso significa que a bacia do
São Francisco, “onde se con-
centragrandepartedafruticul-
tura de exportação nacional”,
temchancesdepassardelugar
“seco e sub-úmido, com pouco
ounenhumexcessodeágua,pa-
ra semiárido”. O sertão, pelo
visto, não vai virar mar. Mas o
mar do Atlântico Leste amea-
ça lamber o sertão, à medida
que ele se aproximar da costa.

“São cenários”, diz Salati.
Ou seja, hipóteses formuladas
com rigor científico em cima de
informaçõesemétodosdisponí-
veis. Lidam principalmente
com previsões sobre os efeitos
regionais do clima no regime de
chuvas e na perda de água por
evaporação. Podem mudar, se
novos dados rolarem. O resto,
só com horóscopo ou búzios.

Por enquanto, o que se vê é
um Brasil com menos sombra e
água fresca. Num mundo mais
quente, a evaporação devolve-
rá ao céu uma porcentagem ca-
davezmaiordaschuvasqueain-
dacaírem.NoSãoFrancisco,es-
sa perda está orçada em 83%.
Na do Rio Paraguai, que corta o
Pantanal, 84%. Haja mata ciliar
para segurar esses rios. Mas
não é nisso que o País investe.

O relatório é pontuado por
ressalvas. Recomenda mais e
melhores estudos do problema
daqui para frente. Adverte que
“o nível de incerteza ainda é
grande em relação ao que de fa-
to possa acontecer”.

Salatiestálongedesercandi-
dato ao estrelato em manche-
tes catastrofistas. Pessoalmen-
te, acredita que as previsões
científicas servem antes de
mais nada para evitar que as in-
certezas aconteçam. ●

* É jornalista e escreve no blog
marcossacorrea.com.br

China e Índia anunciam
adesão a acordo do clima

Justiça em
SP anula
concurso
da USP

Antes de deixar pasta,
Minc acelera projeto

AMSTERDAM

China e Índia anunciaram on-
tem sua decisão de aceitar o
acordo de redução voluntária
dos gases causadores do efeito
estufa definido na Conferência
do Clima em Copenhague, em
dezembro. No entanto, as men-
sagensoficiaisenviadasàsecre-
taria de mudanças climáticas
das Nações Unidas não ajuda-
rama elevaro otimismoemtor-
nodasnegociaçõesporumacor-
do internacional que possa ser
fechado ainda neste ano.

Em um comunicado de ape-
nasumafrase,onegociadorchi-
nês para mudanças climáticas,
Su Wei, autorizou a adesão da
China à lista de países que não
têm metas legais, mas sim vo-
luntárias,dediminuiçãodosga-
ses de efeito estufa. A lista foi

capitaneada pelo presidente
americano, Barack Obama, nas
horas finais da Conferência de
Copenhague,depoisqueosche-
fes de Estado reunidos não con-
seguiram chegar a um acordo
que tivesse a aprovação de to-
dos os países participantes.

Assim como a China, a Índia
enviou um comunicado à ONU,
na segunda-feira, em que afir-
mava “manter o conteúdo do
acordo”.Maisdecempaísesres-
ponderam ao questionamento,
feitopelaDinamarca,semante-
riam a adesão ao acordo firma-
do em dezembro.

A demora na resposta das
duas economias mais poluido-
ras do mundo emergente gerou
preocupação. Sem a presença
deChinaeÍndia,o já frágilacor-
doclimáticofirmadoemdezem-
bro poderia vir abaixo.

Noentanto,ambospaísesevi-
taramusarapalavra“vinculan-
te”,oquefoivistocomoumaten-
tativadosdoispaísesdeseman-
teremdistantesdeendossarem
o acordo plenamente.

A acordo climático definido

em Copenhague prevê que a
comunidade internacional
deve limitar o aquecimento
global a 2˚C em relação aos
níveis pré-industriais. Mas
não há um claro objetivo de
redução das emissões.

Oacordoestabeleceutam-
bém um fundo de US$ 10 bi-
lhões entre 2010 e 2012 para
ajudar os países mais vulne-
ráveis a enfrentar os efeitos
da mudanças climáticas.

RANKING MUNDIAL
Com 1,92 bilhão de toneladas
de CO2 emitidos em 2008, a
China lidera o ranking mun-
dial de poluição atmosférica,
segundo informações levan-
tadas pelo Centro de Análise
de Informações sobre CO2

dosEstadosUnidos.Osame-
ricanos estão na segunda co-
locação do ranking, com 1,54
bilhão de toneladas emiti-
das, seguido da Índia, com
479 milhões de toneladas. O
Brasil ocupa a 15ª colocação,
emitindo 111 milhões de tone-
ladas de CO2.● AP E REUTERS

Demora na resposta das economias mais poluidoras
do mundo emergente causou preocupação mundial

ENSINO SUPERIOR

MUDANÇA

Museu de Zoologia abriu a vaga
em 2007; universidade vai recorrer
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Luciana Alvarez

AJustiçaanulouoconcursopú-
blico da Universidade de São
Paulo (USP) para preencher
uma vaga de professor doutor
do Museu de Zoologia, aberta
em2007. Oproblema, noenten-
dimento do juiz Rômolo Russo
Júnior, da 5ª Vara de Fazenda
Pública,foiumvícionacomposi-
ção da banca examinadora, que
contava com o orientador de
doutorado da candidata que
venceu a seleção.

A USP informou ontem que
seu departamento jurídico está
preparando um recurso.

Pela decisão judicial, a uni-
versidadeficaobrigadaaconvo-
carnovaseleção. Oconcursofoi
realizado em dezembro de
2007eaaprovada,MariaIsabel
Pinto Ferreira Landim, atua no
Museu de Zoologia desde 2008.

Maria Isabel foi orientada
em seu doutorado pelo profes-
sorMarioCesarCardosodePin-
na, presidente da comissão jul-
gadora do concurso, que con-
tou com cinco membros.

SegundooadvogadoJoséJe-
rônimo Nogueira de Lima, res-
ponsávelporentrarcomoman-
dado de segurança contra a
USP em nome de Elizabeth
Zolcsak, a sentença é rara por-
que poucos acionam a universi-

dade judicialmente.
“A prática de colocar

orientadores na banca de
concursos é comum na USP,
mas as pessoas não entram
naJustiçacomtemordereta-
liação”, afirmou o advogado.

AUTONOMIA
Na sentença, o juiz se isenta
de analisar se a seleção foi de
fato justa. “Imiscuir nessa
seara poderia comprometer
a soberania e autonomia uni-
versitária”, diz o texto.

Nos concursos públicos
da universidade, as comis-
sões julgadoras têm a pala-
vra final na seleção.

O juiz Russo Júnior tam-
bém não presume que houve
“má-fé” do presidente da co-
missão julgadora, mas diz
que a relação de orientador
deumacandidatalheretiraa
imparcialidade necessária
para a seleção.

“A única formademanter
incólumeo respeitoaosprin-
cípios de legalidade, impes-
soalidadeemoralidadeadmi-
nistrativa é por meio da anu-
lação”, diz a sentença.

A reportagem não conse-
guiu localizar ontem à tarde
o professor Pinna nem Ma-
ria Isabel para tratar do as-
sunto. ●

A partir da próxima semana,
a coluna de Marcos Sá
Corrêa passa a ser publicada
às sextas-feiras.

AQUECIMENTO GLOBAL

O futuro
não será
uma eterna
era Lula

DAVID GRAY/REUTERS–29/10/29/10/2009

●●●A eleição para vice-reitor da
USP ocorreu ontem e, após três
escrutínios, foram definidos os
três nomes. São eles: Hélio No-
gueira da Cruz, que encabeça a
lista tríplice, Antonio Roque De-
chen e Alberto Carlos Amadio.

A lista seria encaminhada ain-
da ontem para o secretário de
Ensino Superior, Carlos Vogt. É
ele quem deve enviá-la ao gover-
nador, José Serra, que escolherá
o vice-reitor. Até o fechamento
desta edição, não havia uma pre-
visão do anúncio do escolhido.

No primeiro escrutínio, com
185 dos 323 votos do colégio elei-
toral, Hélio Nogueira da Cruz,
professor titular da Faculdade de

Economia, Administração e
Contabilidade, obteve a maio-
ria absoluta.

Cruz já foi vice-reitor da
USP e, durante o processo
que elegeu o atual reitor João
Grandino Rodas, declarou
apoio a ele.

No segundo escrutínio, ne-
nhum nome alcançou a maio-
ria absoluta. Já no terceiro,
em que não é necessário obter
a maioria, Antonio Roque De-
chen, diretor da Escola de Agri-
cultura Luiz de Queiroz, foi o
mais votado, com 98 votos.
Alberto Carlos Amadio, da Es-
cola de Educação Física e Es-
porte, obteve 34 votos. ●

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

O ministro do Meio Ambien-
te, Carlos Minc, acelerou a
implantaçãodeplanosdema-
nejo de unidades de conser-
vação(UCs)federais.Segun-
do o Instituto Chico Mendes
deConservação daBiodiver-
sidade(ICM-Bio),foramcria-
dos30planosdemanejo–do-
cumento que mapeia e defi-
ne regras de uso de cada uni-
dade – desde que Minc assu-
miu a pasta. Hoje, 98 UCs
têm plano de manejo, o que
representa 32% das 304 uni-
dades. Outras 93 UCs estão
com o plano em elaboração.

Pertodedeixarocargopa-
ra disputar eleições, Minc
fez um balanço do papel do
ministério na gestão das
UCs. “Estamos tirando as
unidades do papel”, afirmou.
“A unidade tem de existir no
terreno, na prática, tem de
ser implantada, senão é fic-
cional. Em uma reserva ex-
trativistasemplanodemane-
jo, como se vai saber o que
pode e o que não pode?”

Dados do MMA e do ICM-

Bio mostram que, na gestão
de Marina Silva (janeiro de
2003 a maio de 2008), foram
aprovados 20 planos de ma-
nejo. “A ministra avançou na
questão,nóspegamoseavan-
çamos”, disse Minc.

No evento foram assina-
das portarias de planos de
manejo nas seguintes áreas:
FlorestasNacionaisdoAma-
na e do Crepori (PA), Parque
Nacional Montanhas do Tu-
mucumaque(APePA),Esta-
ção Ecológica dos Tupini-
quins (SP), Reserva Biológi-
ca do Tapirapé (PA) e reser-
vas particulares de patrimô-
nio natural – Rio das Lontras
(SC) e Sesc Pantanal (MT).
Foram aprovadas a criação
deconselhosdegestãoemou-
tras unidades e dadas con-
cessões florestais para Ama-
na e Crepori, de onde poderá
ser extraída madeira legal.

Ele lembrou que até o fim
do mês o Parque Nacional da
Serra das Confusões (PI) se-
rá ampliado e se tornará a
maior UC da Caatinga no
País, com 803 mil hectares.
Devem ser criadas UCs na
BA, ES, RR e entre PI e CE. ●
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