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SINAIS PARTICULARES

Apesar de ser o
maior colégio elei-
toral municipal
do País, a capital
paulista nunca
protagonizou elei-

ções para a Prefeitura que tives-
sem consequências nos pleitos
imediatos para a Presidência da
República nem para o governo
do Estado. Este ano, contudo, o
panorama parece ser bastante
diferente: nos governos federal
e de Estados importantes como
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e Pernambuco, a aliança go-
vernista, sob o comando do Par-
tido dos Trabalhadores (PT),
tem uma espinha entalada na
garganta de seu projeto de con-
quista do poder pelo voto popu-
lar: apesar de terem vencido as
três últimas eleições nacionais,
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff foram derrotados tan-
to na capital como no Estado de
São Paulo. E, tendo mudado de
armas e bagagem para São Ber-
nardo do Campo, onde elegeu
para a prefeitura seu sucessor
na presidência do Sindicato dos
Metalúrgicos, Luiz Marinho, o
ex-presidente resolveu usar seu
capital de popularidade para co-
meçar o projeto de conquista do
último bastião adversário, São
Paulo de Piratininga, pela elei-
ção de um correligionário de
confiança, para, no passo seguin-
te, subir as colinas do Morumbi.

O projeto de Lula é audacioso
e arriscado: depois de ter sido
diagnosticado um câncer em sua
laringe, local estratégico para o
exercício de seu maior trunfo, o
discurso, usou a desvantagem
para retirar de cena a senadora e
ex-prefeita Marta Suplicy e im-
por ao partido o noviço Fernan-
do Haddad. Assumiu tarefa her-
cúleanumdesafio à lógicaeà sen-
satez. Seu ex-ministro da Educa-
ção, novo, bonito e sem rejeição
que assuste, não é conhecido,
mas tem um passado capaz de
condená-lo: as lambanças come-
tidaspela burocracia que coman-
dou na realização do Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem), prato cheio para adver-
sários no horário gratuito dos
partidos no rádio e na TV.

Afastados os pretendentes
não ungidos pelo chefão popula-
ríssimo, Fernando Haddad não
conseguiu até agora tirar provei-
to das vantagens que seus adver-
sários da oposição, os tucanos
em particular, lhe têm oferecido
de mão beijada. Único no palan-
que petista, ainda não se de-
monstrou capaz de ganhar terre-
no com o tempo perdido na esco-
lha do candidato do Partido da
Social Democracia Brasileira
(PSDB) para domingo que vem,
quando se realizará sua prévia.

Tudo mudaria para melhor se
Gilberto Kassab, do Partido So-
cial Democrata (PSD), tivesse,
como chegou a anunciar, confir-
mado o apoio à chapa do PT.
Mas foi o anúncio que fez os ven-
tos favoráveis ao projeto de Lu-
la, Dilma e Haddad mudarem de
direção. Ao ensaiar seusurpreen-
dente movimento para a esquer-
da, o prefeito paulistano sentiu-
se forçado a deixar patente que
apoiaria incondicionalmente o
ex-governador José Serra. Des-
de que o processo sucessório foi
deflagrado em São Paulo, o tuca-
no nunca hesitou em se dizer fo-
ra da luta pela Prefeitura para
manter acesa a chama de sua am-
bição de enfrentar Dilma Rous-
seff na eleição presidencial de
2014. Kassab acreditou nisso até
o fim e, aí, deu o pretexto para o
recuo inesperado, mas que se
tornou inexorável, de Serra.

Num pleito difícil e disputado
como será o deste ano no maior
município do País, só um louco
abriria mão do apoio do prefeito,
que manda no PSD, ou seja, deci-
dirá paraque candidatoirá o tem-
po disponível para seu partido
no horário gratuito no rádio e na
televisão (se o ganhar no Supre-
mo) e trabalhará a máquina ad-
ministrativa da Prefeitura. Essa
obviedade vem recheada com
uma revelação: na entrevista
que deu na semana passada ao
Valor Econômico, o secretário
das Finanças que Kassab herdou
de Serra, Mauro Ricardo Costa,
anunciou que este ano os cofres
paulistanos estão abarrotados
para transformar a cidade num
canteiro de obras, reluzente e só-
lido trunfo de qualquer candida-
to em cujo palanque o prefeito
subir. Somente um político alie-
nado deixaria de considerar os
efeitos que poderão produzir os
planos habitacionais, escolas e
hospitais que forem construí-
dos com as sobras de caixa da
Prefeitura, que o secretário sovi-
na que virou estroina calcula en-
tre R$ 4,3 bilhões e R$ 6 bilhões.

Nem o governador paulista,
Geraldo Alckmin, de posse dos
cordéis que manipulam o teatro
de marionetes da eleição muni-
cipal, se sentiria confortável em
manter o pé atrás em relação à
candidatura de seu ex-chefe e
sempre rival. Ao anunciar que o
único tucano que apoiará será
Serra, Kassab escreveu o roteiro
da retirada de seu companheiro
de chapa em 2004 de sua posi-
ção, que ele imaginava irremoví-
vel, de se guardar para disputar
com o senador e ex-governador
mineiro Aécio Neves a legenda
preferencial contra a presidente
petista, daqui a três anos.

Dos quatro inscritos na prévia
marcada para o dia 4, os secretá-
rios estaduais Andrea Mataraz-
zo e Bruno Covas já apoiaram o
ex-governador, empurrados pe-
lo clamor do óbvio ululante. A
importância do pleito não com-
porta movimentos de ambição
ou vaidade. Até este texto ser es-
crito, contudo, outro subordina-
do de Alckmin, o secretário José
Aníbal,e o deputado Ricardo Tri-
poli insistiam em enfrentar o ine-
ludível. O pior que lhes pode
acontecer se mantiverem a tei-
mosia até o fim será um deles
vencer Serra nas prévias. Pois, se
isso ocorrer, fatalmente Kassab
correrá para o regaço de Dilma,
Lula e Haddad, que o esperam
ansiosamente; Alckmin lavará
as mãos da sorte de qualquer
uma das candidaturas, de vez
que terá cumprido o seu dever
de pedir que os pretendentes re-
nunciassem em nome não da dis-
ciplina nem dos interesses maio-
res do partido, mas do apreço
aos fatos; e Serra terá atendido
ao apelo dos companheiros e
readquiriráautoridade moral pa-
radisputar o que semprelhe inte-
ressou mais: a convenção contra
Aécio e a eleição contra o PT

Se ocorrer a improvável vitó-
ria de um adversário de Serra nas
prévias, seja Aníbal, seja Tripoli,
o malogro eleitoral não premia-
rá nenhum dos dois sequer com
o saco de batatas que Machado
de Assis dizia ser reservado aos
vencedores nas guerras tribais.
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JORNALISTA E ESCRITOR, É EDITO-
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H á 20 anos, a
Rio-92 foi um
d i v i s o r d e
águas na agen-
da ambiental.
Marcou o reco-

nhecimento das sérias amea-
ças provocadas pelas mudan-
ças do clima. Promoveu uma vi-
são nova, a do desenvolvimen-
to sustentável. Foi o ponto de
partida para a conclusão de con-
venções relevantes, como a da
mudança climática, desertifica-
ção e a biodiversidade.

Desde então os 194 membros
da Conferência do Clima se reú-
nem anualmente na conferên-
cia das partes (COP). A de Kyo-
to, em 1997, foi um marco ao
estabelecer metas mandató-
rias para reduzir a emissão de
gases de efeito estufa até 2012.
Adotou também um princípio
justo – o das responsabilidades
comuns, mas diferenciadas –,
porém controverso, que levou
os EUA a não ratificarem o pro-
tocolo, para não coonestarem
as emissões de gases de carbo-
no pela China.

A COP 15, realizada em Cope-
nhague em 2009, suscitara a ex-
pectativade um acordo para dis-
ciplinar o período pós-Kyoto.
Mas fracassou. EUA e China
não alcançaram um entendi-
mento.Na verdade, omovimen-
to ambiental internacional en-
travaem clarorefluxo.A credibi-
lidade da comunidade científi-

ca internacional havia sido afeta-
da peladivulgação de dadosequi-
vocados. O impasse no Congres-
so norte-americano impedira a
aprovação da nova lei de energia,
que permitiria a Barack Obama
avançar no plano internacional.
Mais que tudo, a crise financeira
de 2008 havia desviado a aten-
ção da comunidade internacio-
nal do clima para ameaças mais
imediatas e igualmente graves.

As expectativas e os preparati-
vos para a Rio +20 poderão con-
duzir a uma encruzilhada, da
qual saem caminhos diferentes,
ainda que não necessariamente
excludentes.A relevância da con-
ferência e a alta representação
das delegaçõesalimentaram a es-
perança de que pudesse dar o so-
pro político para superar os im-
passes sobre o clima, ainda que
este não seja o palco apropriado
para uma negociação formal. A

COP 17, realizada em Durban há
poucos meses, sinalizou que es-
se caminho não deverá ser trilha-
do em junho, no Rio de Janeiro.
De um lado, Durban assegurou a
continuidade do processo nego-
ciador pós-Kyoto; de outro, po-
rém, adiou para 2020 compro-
missos que, para muitos, deve-
riam ser assumidos agora, espe-
cialmente diante da evidência
de que desde 1992 a emissão de
gases-estufa, em vez de ser redu-
zida ou mesmo contida, aumen-
tou cerca de 50%.

O que ocorrerá, portanto, na
Rio+20? As agências da ONU e os
organizadoresda conferênciaop-
taram por uma agenda positiva e
atraente: a transição para uma
economia verde. Os trabalhos de
base demonstram a relevância
do tema, mas, ao mesmo tempo,
sua ambição desmedida. Em su-
ma, o que se busca é romper com
um modelo de crescimento e in-
serir a produção e o consumo em
padrões sustentáveis, com pro-
dutos de maior valor agregado.
Mais ainda, garantir a segurança
alimentar, regular o sistema fi-
nanceiro e reduzir a pobreza.

Ninguém se pode opor a tais
objetivos, que devem estar inse-
ridos na própria essência da coo-
peração internacional. Mas no
momento em que negociações
político-diplomáticas, depois de
haveremlogrado definir um mar-
co normativo razoável, empa-
cam na fixação das metas para a
redução das emissões de carbo-
no, é lícito indagar se a comuni-
dade internacional não se estará
colocando alvos muito mais am-
biciosos e, por conseguinte, ine-
xequíveis. A menos que o que o
propósitoseja uma conscientiza-
ção daopinião púbica internacio-
nal sobre objetivos legítimos,

mas ainda não dotados de instru-
mentos para sua efetivação. Em
resumo, uma espécie de versão
ampliada e mais ambiciosa dos
Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, ainda que sem os in-
dicadores que os compõem.

O segundo caminho da
Rio+20, a transição para a econo-
mia verde, parece, assim, tão ou
mais distante que o desbloqueio
das negociações sobre o clima.

Aterceira viadesta encruzilha-
damereceriauma avaliação aten-
ta. O fato é que, apesar do impas-
se político-diplomático, a causa
ambiental prosperou. A cons-
cientização da sociedade civil é
maior e crescente. O engajamen-
to de setores econômicos é ex-
pressivo. A capacidade instalada
paraa geração de energia renová-
vel já é superior à nuclear. Os in-
vestimentos em fontes renová-
veis ampliaram-se 30% em 2010.
A energia limpa já deixou de ser
um nicho industrial para se tor-
nar fonte de investimento, co-
mércio, manufatura e criação de
empregos. Desde 2004 o investi-
mento no setor subiu mais de
600%.Aenergiaeólicaestápróxi-
ma de se tornar competitiva e
atrai quase 50% dos investimen-
tos em energia limpa dos países
do G-20. Bem ou mal, o comér-
cio de carbono avança, ainda que
os governos e mercados não te-
nham logrado precificar ou taxar
as emissões de carbono.

Não obstante indiscutíveis
avanços,as empresas queabraça-
ram a causa do clima se encon-
tram num limbo. Não sabem que
metas de redução serão aprova-
das pelos respectivos governos.
Nem mesmo se contarão efetiva-
mente com os incentivos prome-
tidos, em decorrência das restri-
ções geradas pela crise econômi-
ca. Vivem a incerteza sobre quan-
to, quando e como investir para
participar e tirar o legítimo bene-
fíciodesuacontribuiçãoparacon-
tra-arrestar a mudança do clima.

Onde a política não avança, ao
menostemporariamente,osmer-
cados e atores sociais buscam al-
ternativas. Alguns setores indus-
triais discutem o estabelecimen-
to de padrões globais comuns pa-
ra as emissões de carbono. No
Brasil, setores do agronegócio
avaliam a fixação de indicadores
para a redução dessas emissões.

Essa via, que está sendo perse-
guida por empresas e entidades
ambientais, se contar com o
apoio dos respectivos governos,
pode extrair da Rio+20 resulta-
dos concretos e, sobretudo, a si-
nalizaçãodeum caminho parafa-
zer frente ao desafio maior das
mudanças climáticas, no mo-
mentoemque asnegociaçõespo-
lítico-diplomáticas não conse-
guem avançar.
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MEMBRO DO CONSELHO DA WWF BRA-

SIL, FOI SECRETÁRIO EXECUTIVO

DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Rio+20 na
encruzilhada
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A quem vencer Serra na
prévia, nem as batatas

BRASIL X SÍRIA
Amigos de ditadores

Parece que voltamos à era das
diatribes antiocidentais de Lula:
a ministra dos Direitos Humanos
(!), Maria do Rosário, criticou a
pressão exercida por EUA, Euro-
pa e Liga Árabe sobre o ditador
Bashar Assad, que vem, nos últi-
mos meses, promovendo um ver-
dadeiro banho de sangue na Sí-
ria. Assad, à revelia da condena-
ção desses países, contra o caos
humanitário instalado por seu re-
gime, vem perseguindo civis e
opositores há meses. A escalada
do número de vítimas das atroci-
dades por ele comandadas não
dá sinais de estancamento. E eis
que, em meio a esse cenário deso-
lador, justamente no momento
em que a comunidade internacio-
nal parece estar próxima de exi-
gir o fim do massacre e adotar
medidas e sanções mais enérgi-
cas contra o governo sírio, surge

Maria do Rosário, com o aval da
presidente Dilma Rousseff, cen-
surando as críticas a Assad, refu-
tando medidas que possam acele-
rar a queda do ditador e, ainda
por cima, abstendo-se de indicar
alternativas. A trágica política ex-
terna petista – amiga de “demo-
cratas” como Fidel e Raúl Castro,
Hugo Chávez e, agora, Assad – é
mesmo irremediável.
HENRIQUE BRIGATTE
hbrigatte@yahoo.com.br
Pindamonhangaba

Ditadura boa

Como a ministra petista Maria
do Rosário reclamou na ONU da
pressão contra o governo sírio,
ela deve entender que a ditadura
de Assad é uma ditadura boa. Pa-
ra os petistas, há ditaduras ruins
e ditaduras boas. Assim, por
exemplo, a ditadura dos milita-
res, no Brasil, foi uma ditadura
ruim. Mas a ditadura dos irmãos

Castro, em Cuba, é uma ditadura
boa. Ditadura de companheiro.
EUCLIDES ROSSIGNOLI
euros@ig.com.br
Itatinga

Crítica à ação humanitária

Quando o Conselho de Direitos
Humanos da ONU, em Genebra,
se une e tenta solucionar o pro-
blema de mortandade de cida-
dãos sírios pelo ditador Assad, a
ministra Maria do Rosário (gover-
no petista) critica essa ação hu-
manitária. Uma vergonha! PT,
por quanto tempo ainda?
PIRJO ANNIKKI LEHTO-GOMES
nickylehto@uol.com.br
São Paulo

Vergonha

Será que a ministra Maria do Ro-
sário – figura por demais conheci-
da por suas posições radicais de

esquerda – desconhece que o di-
tador Bashar Assad é um assassi-
no e que, certamente, dentro de
pouco tempo será julgado por cri-
mes contra a humanidade? É in-
crível e profundamente lamentá-
vel que o Brasil, desde que o PT
está no poder, tenha posições
sempre favoráveis a ditaduras
(Venezuela, Irã, Bolívia, Equa-
dor, Cuba e agora Síria). Já está
na hora de rever a nossa política
externa, começando por demitir,
imediatamente, essa ministra
que acaba de nos encher de ver-
gonha perante os países democrá-
ticos de todo o mundo.
ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
robertolpsilva@hotmail.com
São Paulo

Massacre

Então, logo a ministra dos Direi-
tos Humanos (aquela que quer
derrubar a Lei da Anistia), em no-
me do governo brasileiro, diz que

os rebeldes sírios não devem re-
ceber armas?! Quando era para
terroristas brasileiros, podia ter
armas, o Irã pode armar os pales-
tinos, Cesare Battisti está livre e
solto. Já os opositores sírios têm
de ficar parados e deixar-se mas-
sacrar, à razão de cem por dia?
ALBERTO FUTURO
carlos_futuro@viscondeitaborai.com.br
São Paulo

ESTAÇÃO ANTÁRTICA
Acidentes com etanol

Provavelmente nunca sabere-
mos as causas reais do incêndio
na Base Comandante Ferraz. To-
davia, em janeiro, o Ministério da
Defesa anunciou que o Brasil se
tornara o primeiro país a gerar
energia com biocombustível na
Antártida, graças à instalação de
um gerador movido a etanol. Te-
mos de considerar que os demais
países não são menos zelosos
que o nosso ao não usarem o eta-

nol. Acontece que o diesel e o
óleo combustível, normalmente
utilizados nos geradores, são me-
nos voláteis e resistem mais ao
congelamento do que o etanol.
Aqui, no Brasil, já foram registra-
dos vários incêndios e explosões
causados pela volatilidade do eta-
nol, inclusive numa das bases da
Petrobrás (Barueri). Essas tecno-
logias que são impostas de cima
para baixo, nem sempre dão cer-
to – com frequência os entusias-
tas da ecologia ignoram a confia-
bilidade e a economia de um
bom motor a diesel.
NESTOR R. PEREIRA FILHO
rodrigues-nestor@ig.com.br
São Paulo

Perdemos tudo?!

Para nós que atuamos na área de
informática, o ministro da Defe-
sa dizer que “perdemos tudo”, ex-
ceto o que está na cuca dos cien-
tistas, é grotesco! Não tinham
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Jaguar – 80 anos, corpinho de 20

LEO MARTINS

Onde a política não
avança, os mercados
e os atores sociais
buscam alternativas

Apoio de Kassab torna
ex-governador o
único tucano viável
para enfrentar Haddad
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