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Para Ban Ki-Moon, líderes têm que estar acima de interesse nacional: 'Se não ouvirem o apelo, estarão negligenciando seu papel' 

Fernanda Godoy 
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Correspondente 

• NOVA YORK. O secretário-ge-
ral da ONU, Ban Ki-moon, co-
brou dos líderes mundiais que 
assumam sua responsabilida-
de pelo êxito da Rio+20, ape-
lando para que se coloquem 
acima dos interesses de paí-
ses ou grupos. Em conversa 
com jornalistas ontem, Ban re-
petiu seu bordão de que a 
Rio+20 é uma oportunidade 
que só acontece uma vez a ca-
da geração, mas mostrou os 
primeiros sinais de exaspero 
com o ritmo "dolorosamente 
lento" das negociações. O se-
cretário-geral está jogando o 
peso político do cargo e seu 
prestígio pessoal em encon-
tros e conversas telefônicas 
com líderes, entre eles os pre-
sidentes Barack Obama e Dil-
ma Rousseff, para tentar obter 
avanços na última rodada de 
negociações na sede da ONU, 
que começa na terça-feira. 

— Este não é um assunto na-
cional, temas como preserva-
ção dos oceanos, mudança cli-
mática, são assuntos globais. 
Todos têm que se colocar aci-
ma dos interesses de países 
ou de grupos específicos. Se 
eles não ouvirem o apelo das 
Nações Unidas, eles estarão 
negligenciando seu papel co-
mo líderes globais — afirmou 
o coreano Ban, conhecido pe-
la sua moderação e pelas ma-
neiras discretas. 

Ban passou os últimos dois 
dias em reuniões com os re-
presentantes do G-77 (grupo 

dos países em desenvolvimen-
to), da China e da União Euro-
peia, Japão e Coreia. No último 
fim de semana, foi a Chicago 
conversar com os líderes que 
participavam da reunião da 
Otan. O secretário-geral inter-
veio junto aos europeus, ape-
lando para que eles aceitem o 
novo rascunho, com 80 pági-
nas, do documento a ser vota-
do no Rio. A versão apresenta-
da nesta quarta-feira pelos co-
dirigentes da Rio+20, os em-
baixadores Kim Sook, da Co-
reia do Sul, e John Ashe, de An-
tigua, já foi aceita pelo G-77 co-
mo base para a negociação da 
semana que vem. 

'O Brasil tem um papel 
muito importante' 

A chefe de gabinete de Ban, 
Susana Malcorra, que voltou 
do Rio na segunda-feira, disse 
que ficou satisfeita com os 
avanços da organização da 
conferência, na parte logísti-
ca, e com esforços do governo 
para conter a alta de preços de 
acomodação e serviços. Do 
ponto de vista político, a auxi-
liar de Ban foi só elogios: 

— O Brasil está muito enga-
jado, exercendo um papel 
construtivo, e mandando men-
sagens que indicam não só o 
seu compromisso, mas que a 
liderança que o Brasil exerce 
no mundo será provada du-
rante a conferência— disse 
Susana Malcorra. 

O secretário-geral disse que 
tem mantido contatos com o 
chanceler Antonio Patriota e 
com a presidente Dilma, "ca-
minhando junto com o gover-
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BAN KI-MOON defende um documento ambicioso, mas prático e que possa ser implementado 

no brasileiro" desde junho do 
ano passado. 

— Como governo anfitrião e 
presidente da conferência, o 
Brasil tem um papel muito im-
portante — afirmou Ban. 

O secretário-geral está apos-
tando na negociação que acon-
tecerá na semana que vem, por 
avaliar que nos três dias da con-
ferência, de 20 a 22 de junho, o 
tempo será escasso demais. 
Ban estará ainda com os princi-
pais chefes de governo do mun-
do na reunião do G-20 no Méxi-
co, de 16 a 19 de junho, de onde 
seguirá diretamente para o Rio. 

— Esta não é a hora de discu-
tir detalhes, não podemos per-

der de vista o quadro mais am-
plo. A Rio+20 não é o fim, é ape-
nas o início de muitos proces-
sos. Eles precisam ser flexíveis 
— disse o secretário-geral. 

Texto não requer 
Shakespeare, mas coragem 
Para o diplomata, também 

não se deve perder demasia-
do tempo com a perfeição ou 
a beleza da linguagem do do-
cumento a ser aprovado na 
conferência do desenvolvi-
mento sustentável. 

—Você pode trazer de volta 
Shakespeare em nome da be-
leza, mas esse texto não re-
quer beleza. Liderança políti-

ca, coragem e comprometi-
mento, isso é o que estamos 
pedindo — disse. 

O secretário-geral lembrou 
que a Rio+20 não produzirá 
tratados internacionais com 
valor legal e que, portanto, 
não é o caso de "ficar exami-
nando cada vírgula". Ele foi 
enfático ao afirmar que "80 
páginas ainda é demais" para 
o rascunho zero. 

— Meu conselho é cortar, fa-
zer um documento ambicioso, 
mas prático e que possa ser im-
plementado. 

Entre as coisas que dariam 
essas características ao docu-
mento estariam, segundo o se-

cretário-geral, a fixação de me-
tas de desenvolvimento sus-
tentável. Neste caso, ele tam-
bém defende o corte dos te-
mas em discussão, dos 26 atu-
ais para 8, incluindo energia, 
água, preservação dos ocea-
nos. O modelo seria o das Me-
tas do Milênio, estabelecidas 
em 2000, com o objetivo de 
combater a miséria e a mortali-
dade infantil, entre outros. 

— As metas de desenvolvi-
mento sustentável e as do mi-
lênio devem ser integradas de 
uma forma coerente após 2015 
— disse Ban, referindo-se ao 
ano-limite estabelecido na cri-
ação das Metas do Milênio. 

ONU cobra responsabilidade de países 
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 maio 2012, Economia, p. 35.




