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BRASIL

O Brasil e o Reino Unido discu-
tirão formas de superar o im-
passe nas conversações sobre o
futuro do Protocolo de Kyoto,
na esperança de permitir pelo
menos a aprovação de um pa-
cote modesto de medidas de
combate ao aquecimento glo-
bal na atual conferência climá-
tica da ONU, a COP16, em Can-
cún, no México.

A chanceler mexicana, Pa-
tricia Espinosa, disse ter pedi-
do a outros pares de nações
desenvolvidas e em desenvol-
vimento — como Suécia e Gra-
nada, ou Austrália e Bangla-
desh — que busquem soluções
para outras questões na confe-
rência, que se estenderá até o
dia 10 de dezembro.

“Há condições para alcan-
çarmos um pacote amplo e
equilibrado de decisões”, disse

ela aos delegados de quase 200
países reunidos em Cancún.
“Entretanto, o resultado posi-
tivo que nossas sociedades exi-
gem ainda não está completo”.

Não há entre os analistas a
expectativa de que a confe-
rência de Cancún resulte em
um novo tratado climático de
cumprimento obrigatório para
todos os países, após o impas-
se na reunião anterior, em Co-
penhague. A busca é pela cria-
ção de mecanismos de ajuda
financeira e tecnológica às na-
ções pobres para ações rela-
cionadas à mudança climática.

Lado a lado
Pela proposta do trabalho em
duplas, caberá ao Brasil e à
Grã-Bretanha resolverem a di-
vergência mais complicada,
que envolve a prorrogação do

Protocolo de Kyoto. Esse trata-
do, que expira em 2012, exige
que quase 40 países desenvol-
vidos reduzam suas emissões
de gases do efeito estufa.

Japão, Rússia e Canadá, entre
outros, recusam-se a prorrogar
a vigência do tratado se ele não
incluir exigências para as gran-
des economias emergentes, tais
como China e Índia.

As nações em desenvolvi-
mento, por sua vez, alegam que
os países ricos se beneficiaram
mais das emissões de gases do
efeito estufa desde a Revolução
Industrial. Além disso, argu-
mentam, os países com forte
base industrial são os respon-
sáveis pela maior parte dos ga-
ses poluentes jogados na at-
mosfera. Segundo eles, a pror-
rogação do Protocolo de Kyoto
não deveria estar condicionada

à adesão dos países pobres.

Focos
Espinosa afirmou que Suécia e
Granada vão desenvolver metas
globais de longo prazo para re-
duzir o ritmo das mudança no
clima, enquanto Espanha e Ar-
gélia discutirão a ajuda para a
adaptação da indústria dos paí-
ses em desenvolvimento.

Austrália e Bangladesh tra-
balharão na questão de finanças
e tecnologia, enquanto Nova
Zelândia e Indonésia ficarão
com outras questões relativas ao
controle das emissões de gases
do efeito estufa.

“Isso nos dá uma boa base a
partir da qual trabalhar”, disse
na reunião a comissária da
União Europeia para questões
climáticas, Connie Hedegaard. ■

Reuters e AFP

Brasil e Inglaterra vão trabalhar
juntos contra impasse climático
Conferência de Cancún estabelece trabalho em duplas entre os países desenvolvidos e os emergentes

MONTADORAS

Produção de veículos em
novembro bate recorde para o período
As montadoras atingiram, em novembro, a maior produção para o mês
na série histórica da indústria automobilística. De acordo com dados
divulgados ontem pela associação do setor, a Anfavea, foram produzidas
321.084 unidades, 1,6% acima do total de outubro e 10,1% superior ao
de novembro de 2009. As vendas de veículos novos no mercado interno
aumentaram 8,3%. No acumulado do ano, o licenciamento cresceu 10% .

COMÉRCIO EXTERIOR

Balança comercial inicia o mês
com superávit de US$ 580 milhões
A balança comercial brasileira registrou na primeira semana de dezembro,
com três dias úteis, superávit de US$ 580 milhões. As exportações
foram de US$ 2,67 bilhões e as importações de US$ 2,09 bilhões. Com
o resultado, o saldo acumulado no ano subiu para US$ 15,513 bilhões,
com exportações de US$ 183,667 bilhões e importações de US$ 168,154
bilhões. Na média por dia útil, o saldo tem queda de 33,7% frente a 2009.

Marcela Beltrão

Membros de ONG fazem manifestação em
Cancún a favor de acordo climático global

Jorge Silva

“Há condições
para alcançarmos
um pacote amplo
e equilibrado
de decisões

Patricia Espinosa,
chanceler do México

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 14.
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