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MUNDO

As negociações sobre o clima

com o objetivo de reduzir o

aquecimento global estão retro-

cedendo, mesmo diante das

crescentes evidências dos im-

pactos causados pelas alterações

climáticas, como as inundações

no Paquistão e a estiagem na

Rússia. Após uma semana de

trabalhos em Bonn, na Alema-

nha, os representantes dos paí-

ses ricos e emergentes não con-

seguem chegar a um acordo.

Segundo os negociadores, as

chances para um compromisso

sob o guarda-chuva da Conven-

ção-marco das Nações Unidas

sobre Mudanças Climáticas

(UNFCC), que reúne 194 países,

estão se esvaindo em meio às

trocas de acusações.

“Infelizmente, o que vimos

se repetir é que alguns países

estão retrocedendo do progres-

so feito em Copenhague”, afir-

mou o negociador americano

Jonathan Pershing, referindo-

se ao ao acerto de última hora da

conferência mundial sobre o

clima, celebrada na capital di-

namarquesa, em dezembro pas-

sado. “Se continuarmos pelo

mesmo caminho, não há chan-

ces para um acordo”, lamentou.

Ameaça
O acordo de Copenhague con-

templava a contenção da eleva-

ção das temperaturas globais em

2 graus Celsius, mas não reuniu

os comprometimentos necessá-

rios para alcançá-la. Também

prometeu um financiamento de

longo prazo de até US$ 100 bi-

lhões por ano para ajudar os paí-

ses pobres a “limpar” sua econo-

mia, mas sem especificar de

onde o dinheiro viria.

Mesmo estas conquistas in-

completas estão correndo risco,

afirmou o belga Peter Wittoeck,

falando em nome da União Euro-

peia. “É decepcionante ver que

alguns países que se associaram

ao acordo estão dissociados de

seu consenso político”, disse.

Mesmo em áreas onde o acordo

já foi alcançado, como transferên-

cia de tecnologia florestal, “pare-

ce ter havido retrocesso”, com-

pletou Dessima Williams, de Gra-

nada, representante da Associa-

ção dos Pequenos Estados Insula-

res, organização de 43 nações.

O já antevisto fracasso do

Congresso americano em apro-

var uma lei do clima este ano

também influenciou as nego-

ciações. Grandes emergentes,

como China e a Índia, têm resis-

tido a requisitos vinculantes

para o corte de emissões, afir-

mando que os países ricos his-

toricamente responsáveis pelo

aquecimento global precisam

assumir a liderança. Já Pershing

disse que a discussão esteve ex-

cessivamente voltada para colo-

car o ônus das reduções apenas

sobre os países ricos, e não so-

bre todas as nações. ■ AFP

Negociações da ONU sobre
mudanças climáticas patinam
Ao invés de avançar, discussões na Alemanha geram retrocesso e já ameaçam a próxima conferência global

“Infelizmente, o que
vimos se repetir
é que alguns países
estão retrocedendo
do progresso feito
em Copenhague

Jonathan Pershing,
negociador dos EUA para

mudanças climáticas

● O fracasso das negociações
em Bonn é um péssimo prenúncio
para a próxima Cúpula do
Clima, no fim do ano, no México.
“Andamos para trás em relação
ao início do ano, e temos agora
um texto ilegível”, disse um
negociador europeu. O texto-
base da negociação, que chegou
a ter 200 páginas antes de ser
reduzido a 17, voltou a crescer
para 34 páginas. Propostas já
descartadas foram reinseridas.
Resta apenas uma sessão
de negociações — em outubro,
na China — antes da cúpula
do México, e espera-se
que ela sirva, na melhor
das hipóteses, para adiantar
trechos da discussão.

PRENÚNCIO DE FRACASSO

Protesto durante as negociações de
Bonn pede aos líderes dos países ricos

que “parem de cozinhar nosso planeta”

Clemens Bilan/AFP
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