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“N ão podemos subestimar a sensibilidade
desseassuntonomundo,nembotaremris-
coumacredibilidadeconstruídaemmuitas

décadas”, disse o ministro das Relações Exteriores da
Alemanha, Guido Westerwelle, a jornalistas durante
uma viagem à Índia.
História ememória são assuntos delicados na Alema-

nha, constantemente às voltas comopassadonazista. A
preciosa coleção tem origem em obscuras relações de
ummarchand comos porões nazistas.Mais de cemad-
vogados ao redor domundo entraram comações recla-
mandodireitos sobre asobrasdearte achadas comCor-
nelius Gurlitt, o filho/her-
deiro de Hildebrand Gurlit,
um exuberante e famoso
marchandde arte, ligado ao
Terceiro Reich e também
amigode artistas comobras
consideradas degeneradas
pelos nazistas. Hildebrand
não teve altos postos no re-
gime, mas foi nomeado pa-
ra uma comissão com a ta-
refa de liquidar as milhares
de obras modernas que Hi-
tlermandou retirar dosmu-
seus. Após a ocupação da
França, passou a frequentar
leilões na Casa Drouot, em
Paris, onde faziam-se exce-
lentes negócios com arte
roubada e com coleções de
judeus desesperadamente precisando de dinheiro.
“‘A Mulher Sentada’, de Matisse, praticamente desco-

nhecida e achada agora, estava repertoriada no meu li-
vro ‘Museu Desaparecido’”, conta Hector Feliciano, um
dos primeiros a trabalhar sobre o espólio artístico dos
nazistas durante a guerra. Ahistória doquadromostra o
tamanho da encrenca para chegar aos legítimos herdei-
ro das obras. Os nazistas se apoderaram da “Mulher
Sentada”, no cofredeumbancoemBordeaux, lá deposi-
tado por Paul Rosemberg, dono do quadro emarchand
deMatisse. Transportaram-nopara o JeudePomme,na
época um depósito da arte saqueada. Em 42, um nego-
ciante alemão ficou comoquadro e nuncamais se sou-
be dele até aparecer no apartamento deMunique.
Ninguém sabe como a bilionária coleção foi retirada

doapartamentodoGurlitt filho, e autoridades alemãs fi-
carammudas 18meses sobre a sensacional descoberta.,
deixando com um único historiador de arte a tarefa de
examinar as obras.
Levaria séculos para achar os donos verdadeiros, re-

clamaram herdeiros, associação de judeus e especialis-
tas ao redor domundo. Eles estão escandalizados e furi-
osos coma comédia de erros protagonizada pelas auto-
ridadesdaBaviera.Não tinhambase legalparaconfiscar
as obras, criaram um clima de conspiração ao não tor-
nar pública a descoberta da coleção e, na quinta-feira,
umprocurador contou que 310 trabalhos serão devolvi-
dos a Gurlitt, reconhecido agora como dono.
Mais escândalo. A maior associação judaica da Ale-

manha reivindica o direitomoral dos herdeiros de rece-
beremimediatamenteasobras, comoreparaçãodopas-
sado, independentementede trâmites legais. “Cadacaso
é único, cada obra é diferente”, advertiu um dos pesqui-
sadoresdagrande força-tarefa, cheiadenomes famosos,
montada às pressas para descobrir a origem das obras.
Se for legal, eles botarãona internet imagensde576pin-
turas sobsuspeitasde teremsidoroubadas,masatéago-
ranãohánenhumaacusaçãocontraosenhorzinhocom
quem as obras foram achadas — se for provado algum
crime, as chances de já ter prescrito são enormes.
Ainda há mais um problema. Uma lei de 1938, ainda

em vigor, sancionava a retirada de 5.000 obras de arte
“degeneradas” dos museus públicos. Um curador con-
tou ao “New York Times” que identificou na coleção
Gurlitt um quadro confiscado do museu sob seu co-
mando, uma pequena obra-prima de Franz Marc, cha-
mada “Landscape with Horses”. Mas para tê-la de volta
só comprando. A mesma regra pode valer para os her-
deiros, porque muitos dos quadros foram vendidos pe-
los nazistas para encher os cofres do Estado na guerra.
A discussão entre o legal e o moral é mais dolorosa e

delicada numpaís em que o passado ainda dói. l

A festa pela descoberta de 1.400 obras de arte
desaparecidas desde a II GuerraMundial virou
uma dolorosa batalha legal e política envolvendo
herdeiros, museus, historiadores, todos juntos e
misturados pressionando a Alemanha. O país que
há anos enfrenta corajosamente seu passado
nazista, expressando remorso e vontade de
compensar as vítimas, está sendo confrontado por
organizações judaicas brandindo direitosmorais e
históricos sobre o tesouro, escondido há 50 anos
num apartamento banal deMunique por um
recluso senhor de 80 anos, o agora célebre
Cornelius Gurlitt. A coleção comobras-primas—
de Chagall, Matisse, Courbet, Picasso,Max
Lieberman— foi provavelmentemontada com
peças expropriadas demuseus pelos nazistas e
roubadas ou compradas a preços extorsivos de
judeus.Mas uma lei de 1938 dámuitas chances
de este crime ficar sem castigo, ou pior, ser
recompensado por € 1 bilhão, algo comoR$ 3 bi,
numa estimativa conservadora feita das valiosas
pinturas, desenhos e litogravuras reencontrados.
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Mais de cem advogados
entraram com ações
reclamando direitos sobre
as obras de arte achadas
com herdeiro de marchand
ligado ao Terceiro Reich.

2
Herdeiros podem ter de
pagar para reaver obras,
porque muitas foram
vendidas pelos nazistas
para financiar guerra.
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-VARSÓVIA- Os representantes de
196 países que participavam
da Conferência do Clima das
Nações Unidas (COP19), em
Varsóvia, na Polônia, conse-
guiram ontem, já na prorroga-
ção do encontro, previsto para
terminar na sexta, um acordo
mínimo para desbloquear as
negociações e criar um plano
de ação para a elaboração do
acordo global e vinculante pa-
ra a redução de emissões de
gases-estufa em 2015. A ideia é
que este novo acordo entre em
vigor em 2020.
O texto acordado pelas dele-

gações, ao tratar da redução de
emissões de gases do efeito es-
tufa, substitui a palavra “com-
promisso” por “contribuição”,
tornando-o bem mais fraco.
No entanto, esta foi a única for-
ma de obter o consenso na
reunião, sobretudo dos países
em desenvolvimento, que, até
então, não aceitavamqualquer
tipo de compromisso de redu-
ção de emissões.
É a primeira vez que os nego-

ciadores concordam que todos
os países devem trabalhar no
sentido de reduzir as emissões
—processo que foi chamadode

“contribuições nacio-
nais” — o mais rápido
possível; idealmente
até o início de 2015.
Segundo analistas, o

acordo foi a forma
possível de evitar um
fracasso total nas ne-
gociações, rompendo
o impasse criado en-
tre países ricos e po-
bres, que ameaçava o
plano de 2015. De
acordo com o último
pacto climático glo-
bal, o Protocolo de Ki-
oto, apenas os países
ricos deveriam limitar
suas emissões. Enten-
dia-se que tais nações teriam
conseguido o seu desenvolvi-
mento queimando combustí-
vel fóssil e lançandoCO2na at-
mosfera, e que, por isso, elas
deveriam pagar a conta.
No entanto, nos últimos

anos, com a China ultrapas-
sando os EUA em termos de
emissões globais e a Índia lan-
çando cada vez mais gases-es-
tufa, aumentou a pressão dos
países ricos para que as nações
em desenvolvimento também
se comprometessem com cor-

tes. A falta de compro-
misso era um dos
principais motivos
alegados pela delega-
ção americana, por
exemplo, para que
não se chegasse nun-
ca a um acordo.
—Noúltimominuto,

os negociadores em
Varsóvia conseguiram
uma base comumpara
manter o processo em
andamento— afirmou
Jennifer Morgan do
centro de estudos Ins-
tituto Mundial de Re-
cursos.
Praticamente até o

fim dos debates, já na madru-
gada de sábado, a China insis-
tia na posição de que os países
desenvolvidos deveriam
anunciar cortes mais profun-
dos de emissões, e, ao mesmo
tempo, permitissemque as na-
ções mais pobres continuas-
sem queimando combustível
fóssil como uma forma de
combater a pobreza.
Os EUA, no entanto, mantive-

ram-se firmes, lembrando que,
em 2012, todos os países havi-
am concordado que o acordo

de 2015 deveria ser “aplicável a
todos”. As nações ricas defende-
ram até o fim o uso do termo
“compromisso” para todos os
países, e não o mais fraco “con-
tribuição”, comoqual acabaram
concordando.
A única medida concreta

acordada antes, depois de du-
as semanas de negociações,
havia sido umacordo que esta-
belece novos mecanismos pa-
ra a proteção das florestas tro-
picais, por conta de sua capa-
cidade de absorver dióxido de
carbono.
Os delegados também chega-

ramaumacordo sobreoutrodos
principais temas em debate na
conferência: a questão do finan-
ciamento a longoprazodemedi-
das contra as mudanças climáti-
cas. Foi feito umapelo aos países
ricos para que consigam reunir
US$ 100 bilhões até 2020, a partir
de fundos públicos e privados.
Entretanto, ficou em aberto um
maior detalhamento de um me-
canismo que ajude a reparar as
perdas sofridas pelas nações
mais vulneráveis por conta das
anomalias climáticas e eventos
extremos — o terceiro ponto-
chave emdiscussão na COP19 l

Reunião desbloqueia negociações
e lança plano climático de 2015
Texto, no entanto, é fraco ao falar em ‘contribuição’, não ‘compromisso’

KACPER PEMPEL/REUTERS

Presidente da COP19.Marcin Korolec (no centro) é cercado por assistentes e assessores nas horas finais da conferência, que só terminou ontem

Impasse persiste e
emperra acordo
nuclear com Irã
Chefes diplomáticos
se encontram na

Suíça, mas detalhes
impedem avanço

-GENEBRA- Na tentativa de rom-
per o difícil impasse nas nego-
ciações nucleares com o Irã, os
chefes da política externa dos
países do P5+1 — os cinco
membros permanentes do
Conselho de Segurança da
ONU mais a Alemanha — se
reuniram ontem durante todo
o dia emGenebra em busca de
um acordo provisório que abra
caminho a um entendimento
definitivo.
O secretário de Estado dos

EUA, John Kerry, e os minis-
tros de Relações Exteriores de
Reino Unido, França, Rússia,
China e Alemanha chegaram à
cidade suíça desde a noite de
sexta-feira para jogar seu peso
nas conversas e facilitar con-
sultas mútuas nos temas que
emperram as negociações.
Desde quarta-feira os dois la-
dos estão negociandonesta se-
gunda rodada, após o fracasso
das primeiras tentativas no iní-
cio do mês. O Irã é suspeito de
tentar secretamente desenvol-

ver armas atômicas, embora
assegure que seu programa
nuclear tem fins pacíficos. As
negociações giram em torno
de medidas para diminuir a
capacidade nuclear iraniana
em troca da redução das san-
ções econômicas ao país.

EXPECTATIVA DE AVANÇO
O dia começou com expectati-
vas de um resultado positivo
por causa da chegada dos che-
fes diplomáticos do P5+1 —
além de Kerry, o russo Sergei
Lavrov, o chinêsWang Yi, o bri-
tânico William Hague, o fran-
cês Laurent Fabius e o alemão
Guido Westerwelle — à cidade
suíça, interpretada como sinal
da iminência de um acordo.
No entanto, Hague e Wes-
terwelle logo trataram de aler-
tar que sua presença se devia
justamente à razão oposta: os
detalhes finais são os mais
complicados e requeriam líde-
res de alto escalão para serem
superados.
— Nós (ministros de Rela-

ções Exteriores) não estamos
aqui porque as coisas estão ne-
cessariamente terminando —
advertiu Hague, completando:
—Háuma enormequantidade
de entendimentos, mas ainda

existe uma série de lacunas
importantes. Elas permane-
cemmuito difíceis.
Segundo fontes diplomáti-

cas, dois temas emperraram as
negociações: a insistência do
Irã em ter reconhecido o seu
direito ao enriquecimento de
urânio; e o destino do reator de
água pesada de Arak, que
quando pronto será capaz de
produzir plutônio, material
utilizado em armas nucleares.
Os dois lados se debateram no
fraseado final do acordo, que
em alguns casos, segundo as
fontes, ficava pendente por
causa de uma única palavra. O
P5+1 chegou a aprovar uma
linguagem que não reconhece
explicitamente o direito de en-

riquecer urânio do Irã, mas le-
gitima o direito de todos os pa-
íses de ter sua própria energia
nuclear para fins civis.
O vice-chanceler russo, Ser-

gei Ryabkov, disse que a exi-
gência do Irã de continuar
construindo o reator de Arak
foi um ponto forte de debate. A
equipe iraniana, liderada pelo
chanceler Javad Zarif, busca
equilibrar-se entre as con-
cessões ao P5+1 e a pressão da
linha-dura do regime de Teerã,
contrária às negociações. Um
diplomata iraniano disse que
as conversas poderiam conti-
nuar hoje, embora isso não es-
tivesse previsto inicialmente e
Kerry tenha viagem marcada
para Londres. l

AFP

União. Lavrov cumprimenta Kerry (à direita) em Genebra: pressão sobre o Irã

PLANO
DE AÇÃO
Era preciso
fechar um
cronograma
até 2015

ACORDO
Foi considera-
do fraco por
falar em “con-
tribuição”, não
“compromisso”
de reduções
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 nov. 2013, Economia, p. 48.




