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SINAIS PARTICULARES

N a segunda-feira
fui ao evento Uma
Conversa com En-
rique Iglesias, na
Faap. Foi uma boa
conversa. É um

economista uruguaio que foi mi-
nistro das Relações Exteriores
de seu país, secretário executivo
da Cepal – a Comissão Econômi-
ca para a América Latina (AL), da
ONU, em Santiago do Chile – e
presidente doBanco Interameri-
cano de Desenvolvimento
(BID), em Washington. Hoje co-
manda a Secretaria-Geral Ibero-
Americana, em Madrid.

Mesmo assim, é pouco conhe-
cido das gerações mais jovens de
economistas brasileiros. Aliás,
entre os jovens em geral, popu-
larmesmo, comoele brinca,é ou-
tro Enrique Iglesias, o cantor es-
panhol filho de Julio Iglesias, de
grande e próprio prestígio.

Com sua enorme experiência,
o Iglesias da conversa foi e é ob-
servador privilegiado da AL. É
sempre bom ouvir alguém com
essa perspectiva regional, mui-
tas vezes ignorada no Brasil.

Começou abordando a econo-
mia internacional, marcada por
incertezas e riscos acentuados, e
nos países desenvolvidos, por
um crescimento incapaz de ex-
pandir o emprego. Na AL, o im-
pulso dado pela demanda exter-
na de commodities, com algum
aprimoramento da gestão públi-
ca e boa saúde dos bancos, trou-
xe desde meados da década pas-
sada maior crescimento, com
progresso também no combate
à pobreza.

Foi confortante a menção a es-
ses e outros fatores de alcance
geral sem o “nunca antes neste
país” e tampouco na AL. E não se
falou de Lula nem de outros polí-
ticos.Maslembrei-me dele quan-
do Iglesias disse que por força
desses fatores o crescimento do
PIB em 2010 foi muito forte em
vários países da AL. Segundo a
Cepal, de 9,7% no Paraguai, 9%
no Uruguai, 8,8% no Peru e 8,4%
na Argentina. O Brasil ficou em
7,5%, com Lula dizendo que tu-
doveio dele e muita gente acredi-
tando nisso.

Na região, Iglesias ressaltou
também a predominância de re-
gimes democráticos, maior res-
peito pelos direitos humanos,
uma sociedade civil que se mani-
festa mais e a estabilidade de pre-
ços valorizada politicamente.
Também se aceita uma abertura
maior da economia, procura-se
aprimorar a educação e se fala
mais de inovações, a qual é prati-
cada sobretudo na biotecnolo-
gia. E há também as empresas
“multilatinas”.

Contudo apontou que a AL de
maiorsucesso éa“doPanamápa-

ra baixo”, com relações comer-
ciais mais voltadas para o Pacífi-
co,emparticular aChina.Do“Pa-
namá para cima” os ventos são
frios, principalmente pelas difi-
culdadesdosEUA,muitomaisin-
fluentes nessa sub-região. A pri-
meira é a que atrai mais investi-
mentos estrangeiros.

Quanto a estes, apontou que,
quando houve a última onda de
privatização no Brasil, Portugal e
Espanhadestacaram-secomo in-
vestidores, enquanto Reino Uni-
do, Alemanha e França ou não
vieram, ou até saíram. Agora ele
nota um renovado interesse des-
tes últimos em ampliar o espaço
que perderam.

Mas mesmo “do Panamá para
baixo” há muitos problemas a su-
perar,comoavalorizaçãodemoe-
das, a inflação e bolhas em alguns
mercados.Insistiumuitonumfo-
co na produtividade, que na re-

gião como um todo é de apenas
40% da observada nos EUA. Para
ampliá-laéprecisoaprimorartec-
nologias, buscar inovações e cui-
dar da infraestrutura. Na área so-
cial, como na educação, avanços
precisam ser muito fortes, pois a
posição internacional da AL ain-
da é muito ruim. Demonstrou-se
também muito preocupado com
a insegurança nas ruas, hoje nu-
ma situação que coloca a região
como a pior do mundo.

Sugeriu um renovado empe-
nho na ampliação dos mercados
regionais e na integração, a qual
deve ser considerada uma defesa
diante das incertezas do cenário
externo, e não apenas uma forma
de ampliar mercados, como tra-
dicionalmente. Revelou preocu-
pação igualmente com os ajustes
econômicos ainda incompletos
nos países desenvolvidos e na
China. E com a questão ética,
cujomaustatusrequer umarede-
finição de valores focada num fu-
turo melhor.

Foram debatedores os embai-
xadores Rubens Ricupero, dire-
tor da Faculdade de Economia
da Faap, e Sérgio Amaral, diretor
do Centro de Estudos America-
nos da mesma instituição. Am-
bospuseramemdúvidaaintegra-
ção como defesa, pois ela tem co-
mo premissa a industrialização,
já que os serviços e a produção de
commodities não são propensos
à integração. Ricupero apontou
outra dificuldade, a de que a AL
está hoje segmentada por blocos
econômicos e também por paí-
ses que fizeram acordos bilate-
rais de comércio com os ricos.
Amaral referiu-se à possibilida-
de até de retrocesso da industria-
lização no Brasil, dados o câmbio
desvalorizado, os juros e a carga
tributáriaelevados ea infraestru-

tura inadequada.
Iglesias reconheceu as dificul-

dades de integrar via industriali-
zação, acrescentando que os
maiorespaísesdaALtêmestrutu-
ra produtiva similar, e há tam-
bém Estados fortes preocupados
em preservar mercados. Por isso
mesmo, recomendou uma inte-
gração “não imitativa do passa-
do”, com avanços na parte física,
argumentando que uma estrada
nova entre países faz muito mais
pelaintegraçãoquemuitasconfe-
rências de especialistas. E que ela
também poderia avançar em al-
guns subsetores industriais, nos
serviços, inclusive na educação.

Apercepçãodeixadapelodeba-
te foi a de que voltou à cena o
dilema, tão enfatizado no passa-
do pela Cepal, de buscar a indus-
trialização sustentada pela inte-
gração ou voltar a sofrer como
produtor de recursos naturais,
pois foram apontados riscos de
uma dependência muito grande
deles e da demanda chinesa. Es-
se dilema agora vem com novas
roupagens,como essadaintegra-
ção não imitativa.

Não há uma resposta e, assim,
é bom que se continue o debate,
mas, como nessa conversa, sobre
os fundamentos econômicos e
bem menos sobre personalida-
despolíticas queos ignoram. Isso
aoladoderealçaremsucessosco-
moexclusivamenteseusedebita-
rem fracassos só a adversários.
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D eclaraçãodeBa-
rack Obama na
segunda-feira:
“Podemos to-
dos concordar
que é um dia

bom para os Estados Unidos.
Nosso país manteve o compro-
misso de buscar a justiça, que
foi feita. O mundo é um lugar
melhor e mais seguro por causa
da morte de Osama bin Laden”.

Comecemos pelo começo.
Quanto a ter sido um dia bom
para os Estados Unidos, pode-
mosconcordarcomObama.Na-
da menos que 69% dos america-
nos apoiam o modo como ele
vem conduzindo a cruzadaanti-
terror. A morte do líder da Al-
Qaeda elevou em nove pontos a
sua taxa de aprovação. O povo
americano aplaudiu. “A notícia
dequeOsamabinLadenfoiloca-
lizadoe morto por forcas ameri-
canas nos trouxe, a nós e a todos
os americanos, uma grande sen-
sação de alívio”, resumiu edito-
rial do jornal The New York Ti-
mes anteontem.

Duas razões explicam o alí-
vio.A primeira é de ordempráti-
ca: o homem que assumiu a au-
toria de alguns dos mais horren-
dos atentados terroristas da
História e lançava ameaças
constantes a todos os america-
nos simplesmente saiu de cena.
Se ele está morto, o risco que
ele representava deixou de exis-
tir. Elementar. A segunda razão

tem que ver com honra: o crimi-
noso que perpetrou o mal contra
tanta gente, de modo tão selva-
gem, sofreu finalmente a pena
que os ofendidos desejavam que
ele sofresse. Os ofendidos sen-
tem-se vingados. E festejam.
Mas, a partir daqui, já não se po-
de concordar silenciosamente
com Obama.

Será que podemos chamar is-
so de justiça? Por mais com-
preensível que seja a caçada ame-
ricana, a execução sumária de
BinLaden pode ser entendidaco-
mo a realização da justiça?

É verdade que a justiça traz
uma reparação que aplaca a dor
do ultrajado. É verdade, portan-
to, que uma das faces da justiça
atende ao anseio de vingança.
Mas não é correto dizer que a jus-
tiçase reduza a uma forma elabo-
rada de vingança. Ela é bem mais
do que isso. Ao longo de milê-

nios, a civilização foi descobrin-
do que, para se realizar, a justiça
não se pode confundir com a ira
vingadora; ela se põe acima e a
salvo das paixões e dos ressenti-
mentos dos ofendidos, é cega às
paixões das partes e, só por isso,
consegue dimensionar o dano,
estipular a pena, serenar o espíri-
to dos que sofreram com o crime
e, principalmente, pacificar a so-
ciedade. Vem daí a noção – civili-
zada – de que ninguém faz justi-
ça com as próprias mãos. Faz-se
a guerra – mas não se faz justiça.

A morte de Osama bin Laden,
ainda que traga alívio a milhões
de pessoas, não pacificará nada.
Todos sabem disso, inclusive as
autoridadesdo governo america-
no. O mundo está mais tenso.Es-
sa morte, mais que uma solução,
expõe um grande problema para
o qual parece não haver uma saí-
da imediata. Bin Laden elimina-
do e desaparecido não prenuncia
a superação de um conflito, mas
nosescancaraumlimitedaconvi-
vência pacífica entre os povos. A
comunidadeinternacional,naor-
dem precária em que se equili-
bra, talvez não tivesse como jul-
gá-lo.Tampouco osEstados Uni-
dos. Onde ele ficaria preso? Em
que cidade? Como garantir a se-
gurança da população próxima?
São essas perguntasque escanca-
ram o nosso limite. A nossa era,
que começou com o julgamento
formalejustodospiorescrimino-
sos do nazismo, chega, assim, a
esta beira de abismo: não tem co-
mojulgarolíderdeumaorganiza-
ção terrorista. Então, Obama diz
que matar Osama foi uma forma
dejustiça,pois,deixasubentendi-
do, não haveria outra.

Talvez seja isso mesmo. Mas
isso não é “melhor”. A supressão
física, sumária, de um ser huma-

no, por pior que ele seja, seguida,
aliás, do desaparecimento de seu
cadáver, não é solução “melhor”.
Um mundo em que a justiça se
faz pelas armas de um destaca-
mento militar que invade um
país estrangeiro, toma de assalto
uma residência, mata seu ocu-
pante,transportao corpo paraal-
to-mar, onde some com ele, não
éummundo “melhor”.Ummun-
doemqueapresidênciados Esta-
dos Unidos age e fala como o tri-
bunal do mundo não é melhor.
Além de ser mais sombrio, mais
incerto e um tanto tenebroso.

As versões – as versões ofi-
ciais, todas elas – sobre o que se
passou na mansão paquistanesa
se sucedem e caem em contradi-
ções sobre contradições. Primei-
ro, o guia da Al-Qaeda teria resis-
tido a bala. Depois, estava desar-
mado. Nem mesmo os autores
do assalto conseguem explicar o
que houve. A ONU solicita ima-
gens para esclarecer detalhes da
ação. Obama resiste a mostrá-
las. A legalidade do ato – seria
um“assassinato seletivo”? – é se-
guidamente contestada em esfe-
ras distintas. O quadro ganha no-
vas conturbações.

O pior é que, no bojo da notí-
cia espetacular, a linha mais du-
ra e mais truculenta que mora
na América se vai afirmando
mais e mais. Barack Obama não
é Bush, mas, por esses caminhos
tortos, vai prolongando Bush.
As torturas praticadas em pri-
sões como a de Guantánamo –
um “desastre legal e moral cria-
do por George W. Bush”, no di-
zer de editorial do New York Ti-
mes de 26 de abril, desastre que
“agora é um problema de Mr.
Obama” – saem malignamente
reabilitadas do episódio. Segun-
do Leon Panetta, diretor da
agência de inteligência america-
na, informações obtidas me-
diante tortura por afogamento
nas prisões secretas da CIA aju-
daram na operação. Desse mo-
do, sai fortalecida a narrativa
que enxerga utilidade nos inter-
rogatórios degradantes e bárba-
ros. Isso, por acaso, é “melhor”?

A justificativa final que resta
ao governo americano é a de que
ele se encontra em guerra, uma
guerra atípica, mas uma guerra.
A guerra autoriza-o a impor sua
justiça – e nenhum organismo
supranacional será capaz de en-
quadrá-lo. É verdade que um
mundo assim, que mistura tra-
ços de imperialismo, de civiliza-
ção e de cangaço, é menos ater-
rorizante que um mundo ao sa-
bor da Al-Qaeda. Mas, definitiva-
mente, não é um “lugar me-
lhor”. Nesse horizonte plúm-
beo, mesmo sem que exista um
cadáver, vai ganhar mais corpo
o culto antiamericano do terro-
rista promovido a mártir.
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GUERRA AO TERROR
Leis universais

A ONU quer saber se os EUA agi-
ram dentro das leis universais pa-
ra atacar e matar o maior terroris-
ta do mundo, Osama bin Laden.
Pergunto: a ONU preocupou-se
em saber se esse terrorista respei-
tou as leis universais ao matar
mais de 3 mil pessoas no atenta-
do de 11 de setembro de 2001?
Chega de hipocrisia.
MAURICIO LIMA
mapeli@uol.com.br
São Paulo

Desarmado

Gostaria de questionar a cobran-
ça de certos grupos, horroriza-
dos com o fato de Bin Laden es-
tar desarmado quando foi morto.
E os milhares de pessoas contra
as quais ele desferiu três certei-
ros tiros nas torres gêmeas e no

Pentágono estavam armadas?!
PAULO CAMARGO
advpaulocamargo@gmail.com
São Paulo

‘Advogados do diabo’

A maioria das vítimas do atenta-
do ao World Trade Center, cujo
mentor intelectual foi Osama bin
Laden, teve o corpo pulverizado
pelo impacto incendiário dos
aviões e pela queda das duas tor-
res de concreto e aço. Não restou
de muitas delas sequer um frag-
mento de osso que pudesse ser
velado numa cerimônia fúnebre.
A propósito, essas vítimas esta-
vam desarmadas e incautas em
seu ambiente de trabalho. Saí-
ram de casa pela manhã, após
um café trivial, sem imaginar que
poucas horas depois entrariam
para a História de forma tão trági-
ca. Sendo assim, é motivo de pas-
mo que alguns “advogados do
diabo” travestidos de defensores

dos direitos humanos venham a
público questionar a legalidade
da ação militar americana que
mandou Bin Laden “para o infer-
no”, com a argumentação de que
ele foi assassinado num ambien-
te doméstico, quando estava de-
sarmado, e que seu corpo foi lan-
çado ao mar, contrariando precei-
tos islâmicos. Ora, me poupem!
TÚLLIO MARCO S. CARVALHO
tulliocarvalho.advocacia@gmail.com
Belo Horizonte

Olho por olho

Nas colunas de leitores dos jor-
nais há os que criticam a morte
do terrorista Bin Laden sem julga-
mento e condenação. Por acaso
foram julgados os milhares de ci-
dadãos honestos e trabalhadores
que ele mandou matar? Defenso-
res de direitos desiguais...
MÁRIO A. DENTE
dente28@gmail.com
São Paulo

Degola no YouTube

Fico impressionado com o teor
de certos comentários neste Fó-
rum. O que faria Osama bin La-
den ao receber em seu esconderi-
jo um oficial de Justiça munido
de intimação para o seu compare-
cimento a um tribunal internacio-
nal? Por acaso ele contrataria um
advogado disposto a defender a
sua causa e a levantar a bandeira
dos direitos humanos contra o sa-
tã antiamericano? Ou simples-
mente degolaria o funcionário pú-
blico para, em seguida, exibir o ví-
deo da execução no YouTube?
JACQUES GRIFFEL
jg001@terra.com.br
São Paulo

Assassinatos seletivos

Eles são precisos, com a menor
margem de erro possível. Portan-
to, todos os assassinatos, na sua

essência, pretendem ser seleti-
vos. Os únicos assassinos que ma-
tam por matar, indiscriminada-
mente, não escolhem suas víti-
mas e matam preferencialmente
inocentes desconhecidos são os
terroristas. Domingo a humanida-
de livrou-se daquele que melhor
representava esses covardes.
VICTOR GERMANO PEREIRA
victorgermano@uol.com.br
São Paulo

Mensaleiro sem brilho

Era só o que faltava! Dirigente do
PT-PR, André Vargas lamentou
que a morte de Bin Laden tenha
ocorrido exatamente no momen-
to em que Delúbio Soares rece-
bia o perdão do petismo. Segun-
do ele, esse evento provocado pe-
la CIA ofuscou a volta de Delú-
bio. Coitado... É muita cara de
pau e total desrespeito à nossa so-
ciedade. Ora, se já foi uma nova
excrescência do PT aconchegar

esse que é um dos indiciados no
STF como membro da quadrilha
do mensalão, usurpando o erá-
rio, agora vem esse outro filho do
petismo demonstrar seu desen-
canto porque seu coleguinha De-
lúbio não ficou mais tempo na
mídia?! Na realidade, isso é que é
um ato de terrorismo... político!
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA
Bolsa-Família

A presidente Dilma diz que quer
erradicar a miséria aumentando
a quantidade e o valor das Bolsas-
Família. O número de miseráveis
no País pode até cair, mas vai au-
mentar a leva de desempregados
que vivem de favores do gover-
no, principalmente no Nordeste.
TOSHIO ICIZUCA
toshioicizuca@terra.com.br
Piracicaba
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Obama

A morte de Bin Laden,
ainda que traga alívio
a milhões de pessoas,
não pacificará nada

Antigo dilema voltou
à cena: industrialização
ou dependência
de produtos naturais?
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