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“À guerra, cavaleiros esforçados!
Pois os anjos sagrados em
socorro estão em terra. À guerra!”
– Gil Vicente
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O presidente do Fórum
de Davos, Klaus Schwab
(esq.) observa o discurso
do presidente russo
Vladimir Putin
(foto Sputnik/Mikhail
Klimentiev)

Em Davos,

dois caminhos
para o mundo
No tradicional encontro anual do Fórum Econômico Mundial,
este ano realizado de forma virtual, foram colocadas duas
concepções para o futuro pós-pandemia: o “Grande Reset”,
uma repaginação do capitalismo financeiro hegemônico com
disfarce ambientalista; e a cooperação multilateral para o
desenvolvimento e a superação das desigualdades, defendida
pelos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia,
Vladimir Putin. // EDITORIAL-P.2

EUA: racha
expõe “governo
mundial”
Os tumultuados dias
finais da presidência
de Donald Trump
expuseram as
profundas divisões
da sociedade
estadunidense. // P.4
Joe Biden e o
“Reset Primeiro”
O novo governo
estadunidense não
representa um “retorno
à normalidade”, mas
o controle do poder
pelas facções mais
agressivas do
Establishment. // P.6
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A reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) ou Fórum
de Davos (25-29 de janeiro), teve que ser realizada de forma virtual,
devido à pandemia de Covid-19. O tema foi o “Grande Reset”, uma
pretendida repaginação do turbocapitalismo globalizado para dar-lhe uma face aparentemente mais humanizada, o “capitalismo das
partes interessadas” (stakeholder capitalism), disfarçado de uma
suposta salvação do planeta das mudanças climáticas e da devastação ambiental, inclusive, da Floresta Amazônica.
O fundador e presidente do WEF, Klaus Schwab, assim o
define: “É uma forma de capitalismo em que as empresas não
apenas otimizam os lucros de curto prazo para os acionistas, mas
buscam uma criação de valor a longo prazo, levando em conta
as necessidades de todas as partes interessadas e da sociedade
como um todo (WEF, 22/01/2021).”
Adiante, explica:
“A mais importante característica do modelo de capitalismo
das partes interessadas é que os desafios do nosso sistema são,
agora, claramente globais. Economias, sociedades e o meio ambiente estão mais estreitamente vinculados entre si do que há 50
anos. O modelo que apresentamos aqui e, portanto, fundamentalmente global por natureza, assim como as duas partes interessadas primárias.
“Isto vale, acima de tudo, para o planeta. A saúde do planeta,
sabemos agora, é dependente não apenas das decisões individuais e nacionais, mas da soma de decisões tomadas por atores de
todo o mundo. Portanto, se quisermos salvaguardar o planeta
para as futuras gerações, cada parte interessada precisará assumir
a responsabilidade pela sua parte na tarefa. (...) Assim, o planeta é o centro do sistema econômico global e a sua saúde deveria
ser otimizada nas decisões tomadas por todas as demais partes
interessadas. (...) A mesma interconectividade pode ser observada para as pessoas que vivem no planeta. O bem-estar das
pessoas em uma sociedade afeta o das de outra, e cabe a todos
nós como cidadãos globais (sic) otimizar o bem-estar de todos.
O fracasso em fazer isto recairá, inevitavelmente, sobre nós.”
Na aparência, preocupações nobres e relevantes. O diabo,
porém, como de hábito, se oculta nos detalhes. As elites “globalistas” de Davos pretendem usar a emergência criada pela pandemia para acelerar a implementação da agenda, cujo objetivo
geral é subordinar as atividades produtivas a critérios de “sustentabilidade” e “neutralidade de carbono”, os novos indicadores
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de arbitragem da produção e das políticas de
desenvolvimento, principalmente, nas economias emergentes. E quem definirá tais critérios?
Entidades específicas, a exemplo das agências
de classificação de risco que respaldam as negociações com títulos de dívidas públicas e corporativas, várias delas já em funcionamento.
A mensagem é clara: quem não se enquadrar
nos requisitos de “sustentabilidade”, visando ao
utópico mundo de “emissões líquidas zero”, será
excluído do Admirável Mundo Novo dos plutocratas de Davos. E o mesmo risco correrão os
países que insistirem em restringir as suas opções de desenvolvimento aos fluxos financeiros
internacionais, além de não se articularem para
neutralizar os impactos políticos e econômicos
de tal agenda exclusivista, cujo efeito principal
será aprofundar as mesmas desigualdades que
aqueles potentados globais propalam combater.
O contraste com essa visão utópica foi proporcionado pelos líderes dos dois países que
estão encabeçando a reconfiguração da ordem
de poder mundial em curso, de um quadro de
hegemonia e confrontação para outro de multilateralismo e cooperação, o presidente chinês
Xi Jinping e seu colega russo Vladimir Putin.
O recado de Pequim: “A abordagem equivocada do antagonismo e da confrontação, seja na
forma de Guerra Fria, guerra quente, guerra
comercial ou guerra tecnológica, acabaria por
prejudicar os interesses de todos os países. (...)
As diferenças, em si, não são causa para alarme.
O que é alarmante é a arrogância, o preconceito e o ódio.”
E a definição prática de multilateralismo:
“(...) Ter as questões internacionais resolvidas
por meio de consultas, e o futuro do mundo decidido conjuntamente por todos. (...) Empobrecer o vizinho, agir com autossuficiência e descambar para o isolamento arrogante, sempre
levará ao fracasso (Asia Times, 26/01/2021).”
O discurso do líder do Kremlin foi uma
master class sobre princípios civilizatórios
(cuja leitura integral recomendamos enfaticamente, em http://en.kremlin.ru/events/president/news/64938):
“Uma vez mais, quero enfatizar a minha tese
de que os problemas socioeconômicos acumu-
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lados são a causa fundamental do crescimento
global instável. (...)
“Está claro que o mundo não pode continuar
a criar uma economia que beneficiará apenas
um milhão de pessoas, ou mesmo o bilhão dourado. Este é um preceito destrutivo. Esse modelo é desequilibrado por definição. Os acontecimentos recentes, inclusive as crises migratórias,
têm reafirmado isso novamente. (...)
“Obviamente, a era ligada às tentativas de
construir um mundo centralizado e unipolar
acabou. Para ser honesto, ela nem mesmo começou. Foi feita uma mera tentativa nessa direção,
mas, agora, isto também é história. A essência
desse monopólio vai contra a diversidade cultural e histórica da nossa civilização. (...)
“Todos sabemos que, na história do mundo, a
competição e a rivalidade entre países nunca cessaram, não estão cessando e nunca cessarão. As
diferenças e um choque de interesses também são
naturais para um corpo tão complicado como a
civilização humana. Porém, em momentos críticos, isso não a impediu de reunir os seus esforços
– ao contrário, a uniu nos destinos mais importantes da humanidade. Eu acredito que este é o
período que vivemos hoje (Kremlin, 27/01/2021).”
Em essência, a crise civilizatória gerada pela
mudança de época histórica que vivemos não
pode ser solucionada por uma mera “reinicialização” de um sistema global viciado em privilégios para uma ínfima minoria, em detrimento
das legítimas aspirações e dos direitos da esmagadora maioria da humanidade ao pleno desenvolvimento dos seus potenciais e ao gozo de um
bem-estar, para o qual não há razões objetivas
para não ser compartilhado por virtualmente
cada ser humano do planeta. Viabilizar esta
perspectiva, em uma geração ou pouco mais, é
o grande desafio real que a humanidade confronta, não as ameaças artificiais ou distorcidas
pelo proverbial “Homem de Davos”.
N. dos E. – Sobre o “Grande Reset”, recomendamos o debate com o jornalista Lorenzo Carrasco, presidente do Movimento de Solidariedade
Ibero-americana, e o cientista político Felipe
Quintas, no canal Conversa ao Pé do Rádio, de
Rubem Gonzalez (https://www.youtube.com/watch?v=gDHHMN2ev-s&feature=youtu.be). //
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EUA: racha expõe
“governo mundial”

A

censura coletiva imposta pelas empresas controladoras das grandes
redes sociais estadunidenses ao presidente Donald Trump e numerosos dos
seus seguidores, na sequência dos episódios de 6 de janeiro, expôs às claras as
motivações, omodus operandie o ânimo
da cúpula doEstablishmentoligárquico que
domina o país, pilar central da hierarquia
de poder que temos qualificado como
“governo mundial” – termo que tem ganho
mais adeptos, como veremos em seguida.
Nos dias seguintes à invasão do Capitólio, o país e o mundo foram surpreendidos
pela atuação coordenada das empresas – Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e
Twitch –, bloqueando unilateralmente as
contas de Trump e de um grande número de
seus seguidores, ato de censura prévia explícita que poderá ter sérios desdobramentos, quanto ao controle da opinião pública
por aquelas empresas. Apenas no Twitter,
Trump tinha 88 milhões de seguidores.
A disposição de censurar o presidente
já havia sido demonstrada de forma contundente em novembro, dias após a eleição
que entregou a Casa Branca a Joe Biden e
Kamala Harris, quando as principais redes de televisão estadunidenses -MSNBC,
NBC, CNBC, CBS e ABC – interromperam simultaneamente a transmissão de
uma entrevista coletiva de Trump, acusando-o de estar mentindo.
Agora, na posição de vítima, o próprio
Trump já se posicionou como algoz em
relação à mídia digital, quando foi conveniente à sua agenda, como ocorreu em

agosto último, quando determinou restrições ao
uso das plataformas chinesas TikTok e WeChat
nos EUA (sem falar na sua furiosa investida
contra a megaempresa Huawei, para favorecer
empresas estadunidenses e de países influenciados pelos EUA na disputa pela tecnologia 5G).
Não obstante, a atitude das empresas foi recebida com apreensão até mesmo por mandatários estrangeiros que não tinham relações das
mais amigáveis com Trump.
Refletindo as reservas de vários dos seus
colegas europeus, a chanceler alemã Angela
Merkel afirmou que o poder de colocar eventuais restrições à livre expressão deveria ser restrito aos legisladores, não a empresas privadas.
“O direito à liberdade de opinião é de importância fundamental. Em função disto, a chanceler considera problemático que as contas do
presidente tenham sido suspensas permanentemente”, disse o porta-voz Steffen Seibert (Reuters,11/01/2021).
Já o presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador, foi à jugular da questão, investindo diretamente contra a estrutura de “governo mundial”. Em suas palavras: “Isso que fizeram nos EUA é um mau sinal, um mau presságio, de que empresas privadas decidem silenciar, censurar... Não vá se estar criando um
governo mundial com o poder de controle das
redes sociais, um poder midiático mundial,
ademais, um tribunal de censura como a Santa
Inquisição, mas para a manipulação da opinião
pública, isto é gravíssimo. Foi um antes e um
depois, o que ocorreu há dias nas redes sociais
(Página Central,08/01/2021).”
Dias depois, López Obrador anunciou que
irá propor a discussão do tema no âmbito do
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G-20. Para tanto, o chanceler Marcelo Ebrard
explicou que o México já está em contato com
países da União Europeia (UE), América Latina e Sudeste Asiático, para discutir e apresentar
uma proposta conjunta que evite a formação de
um “governo supranacional” controlado por
empresas privadas (RT,14/01/2021).
Essas atitudes radicais refletem os temores
crescentes daquela estrutura de poder quanto à
cada vez mais evidente incapacidade de preservação da sua hegemonia global, não apenas
devido ao inexorável fortalecimento do eixo
geoestratégico-geoeconômico eurasiático, fomentado pela dupla China-Rússia, mas, não
menos, pelo aprofundamento do divórcio entre
a estrutura político-institucional dos EUA e as
aspirações e necessidades da sociedade em
geral. Um problema crucial é o aumento sistemático da desigualdade socioeconômica, agravado pelas consequências da pandemia de
Covid-19 (uma pesquisa divulgada em dezembro pela revista Forbes revela que 48% dos
pequenos negócios correm o risco de fechar
definitivamente). Para ele, a agenda oligárquica
não prevê qualquer proposta, exceto a de manter os “negócios como sempre”.
Com todas as suas idiossincrasias e seu estilo de cowboy hollywoodiano, Trump tem sido
o catalisador do descontentamento de uma vasta parcela da sociedade estadunidense, como
se viu nas duas últimas eleições presidenciais.
Em grande medida, o seu apelo se deveu à sua
oposição aberta ao processo de globalização
financeira e desindustrialização, às guerras intermináveis da “Nova Ordem Mundial” pós1990, à agenda identitária e às políticas malthusianas, com ênfase na promoção do aborto
por instituições como a Fundação Internacional
de Paternidade Planejada (IPPF) e agências das
Nações Unidas, das quais retirou os fundos públicos que lhes eram destinados – sem deixar
de mencionar os apelos a valores transcendentes caros à maioria dos estadunidenses.
É evidente que um segundo mandato seu
poderia converter-se num grande obstáculo à
agenda malthusiana, ambientalista e econômica
do projeto de capitalismo pseudoinclusivo do

“Great Reset”. A despeito da tentativa de
acomodar-se aos desígnios hegemônicos
do Establishment, como se viu no assassinato do líder militar iraniano Qassem
Soleimani, há um ano, Trump não foi
aceito pela cúpula de poder, ao contrário
dos seus adversários de 2016 e 2020,
Hillary Clinton e Joe Biden, veteranos
operativos daquela casta. Por isso, precisa ser escorraçado do poder de forma
humilhante, a despeito do risco de que o
descontentamento de uma grande parcela dos seus eleitores frustrados continue
gerando turbulências nos próximos meses, evidenciando um racha profundo na
população estadunidense.
Por sua vez, Biden e Harris sinalizam,
precisamente, com a pauta dos senhores
do poder real: na área econômica, o “Grande Reset” do Fórum Econômico Mundial,
secundado pela agenda da “sustentabilidade” e da “descarbonização” da economia e, na social, a agenda identitária “politicamente correta” (quesitos nos quais o
Brasil precisará precaver-se). Isto, sem
prejuízo da agenda permanente de intervenções e provocações belicistas externas,
controlada diretamente pelo “complexo de
segurança nacional” (haja vista a convocação por Biden de vários veteranos do
governo de Barack Obama para o setor).
Afortunadamente, uma grande parte
do planeta se mostra cansada de tantas
turbulências e se engaja cada vez mais na
agenda da integração eurasiática, iniciativa que poderá receber um importante
reforço indireto pela oposição dentro do
G-20 às tentativas do “governo mundial”
de estabelecer um domínio sobre a opinião e os critérios de verdade via redes
sociais. Em síntese, é preciso aproveitar
essa oportunidade imperdível de se deixar para trás a mentalidade binária remanescente da Guerra Fria e tratar de consolidar um mundo cooperativo baseado
no respeito pleno às soberanias dos Estados nacionais. //
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Joe Biden e o
“Reset Primeiro”
// LORENZO CARRASCO

“V

amos começar do zero, todos nós. Vamos começar a ouvir uns aos outros
novamente, ver uns aos outros, mostrar respeito uns aos outros.” Com este apelo
em seu discurso de posse, o presidente Joe Biden conclamou seus compatriotas a encerrarem
a “guerra incivil” que divide a sociedade estadunidense em raivosas frações delimitadas por
linhas de fraturas ideológicas, políticas e sociais, frequentemente, superpostas.
Saudado quase universalmente como um
símbolo do “retorno à normalidade” dos EUA,
após o turbulento quadriênio de Donald Trump,
em realidade, Biden sinaliza uma retomada do
controle absoluto das rédeas do poder pelas
facções mais agressivas do Establishment estadunidense. Para estas, Trump era um intruso
não totalmente maleável aos seus desígnios e,
por conseguinte, um fator de complicação para
a agenda de preservação da estrutura de poder
hegemônico global integrada por elas (o “governo mundial”, como a chamamos nesta Resenha), em crise terminal frente aos impulsos
da mudança de época em curso, com o esgotamento do seu “modelo incivilizatório” e a transferência do centro de gravidade geoestratégico-geoeconômico do planeta para o eixo eurasiático, depois de mais de dois séculos de domínio do eixo transatlântico.
Tal expectativa para o governo de Biden é
reforçada pela sua seleção para posições-chave
do seu gabinete de veteranos operativos daquele aparato de poder, todos ferrenhos adeptos do
“excepcionalismo” estadunidense e das intervenções militares como instrumentos favoritos
de política externa. Esta lista inclui: o secretário

de Estado Anthony Blinken; o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan;
o coordenador de assuntos do Oriente Médio do Conselho de Segurança Nacional
Brett McGurk; a diretora de Inteligência
Nacional Avril Haines; e o secretário de
Defesa Lloyd Austin. Merecem destaques
especiais as nomeações de Victoria Nuland como secretária de Estado Adjunta
para Assuntos Políticos, e Samantha
Power para a presidência da Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID). No governo de
Barack Obama (2009-2017), Nuland teve
um papel crucial na derrubada do presidente ucraniano Viktor Yanukovich, enquanto Power, como embaixadora nas
Nações Unidas, atuou com denodo para
apoiar as intervenções militares “humanitárias” na Síria, Iraque e Iêmen.
Além da agenda belicista, Biden deverá contemplar com destaque as pautas
identitárias, ambientais e econômicas,
em especial, estas últimas, agregadas na
concepção do chamado “Grande Reset”,
promovido pelas elites supranacionais
agregadas no Fórum Econômico Mundial
(WEF), que apresentará o tema com pompa e circunstância na sua reunião deste
ano, que será realizada de forma virtual
entre 25 e 29 de janeiro, a partir de sua
sede em Davos, Suíça.
Para enquadrar-se no “Reset”, cujo objetivo declarado é a promoção de um “capitalismo inclusivo”, Biden convocou o
veterano ex-senador e ex-secretário de
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John Kerry, participante frequente no Fórum de Davos,
exercerá o papel de “czar climático” no governo de Joe
Biden (Wikimedia Commons)

Estado John Kerry, que deverá ser o seu representante em Davos. Em um painel promovido
pelo WEF, em novembro, já indicado para a
posição, um empolgado Kerry explicitou o
compromisso do futuro governo de Biden com
a pretendida “reconfiguração” da economia
mundial: “Sim, ele [o “Grande Reset”] acontecerá. E eu acho que acontecerá com uma velocidade maior e uma intensidade maior do que
muita gente imagina (The Hill, 03/12/2020).”
De fato, as elites “globalistas” de Davos
pretendem usar a emergência sanitária criada
pela pandemia de Covid-19 para acelerar a
implementação do “Reset”, com a incorporação das pautas geradas pela suposta emergência climática nas políticas econômicas, subordinando as atividades produtivas em geral, a
critérios de “sustentabilidade” e “neutralidade de carbono”, os novos indicadores pretendidos para arbitrar as iniciativas e políticas

de desenvolvimento, principalmente,
nas economias emergentes.
Em termos históricos, o “Reset” (reinicialização, em inglês) é apenas a mais
recente ação das forças hegemônicas
oriundas do antigo Império Britânico,
com o intuito de se “reiniciarem” para
preservar a sua hegemonia diante de novos ventos de mudança históricos, como
ocorreu em momentos específicos do século XX. O “reinício” se deu com a inclusão do componente estadunidense ao que
viria a ser conhecido como o Establishment anglo-americano, estabelecido após
a I Guerra Mundial, que seria decisivo
para a vitória sobre o nazifascismo, no
segundo conflito mundial, ocorrida em
1945. O chamado socialismo fabiano, promovido pela Escola de Economia de Londres, foi uma tentativa de disfarçar as
velhas práticas imperiais britânicas sob
uma nova roupagem mais “socializada”,
algo semelhante ao que pretendem os promotores do “Reset”, com o insidioso recurso às pautas ambientais e identitárias,
para preservar a hegemonia da alta finança “globalizada” sobre a economia real.
Sob esse tecido mal reciclado, mal consegue ocultar-se a surrada ideologia ultraliberal e malthusiana das oligarquias transnacionais, cuja reencarnação mais recente, a mal denominada “globalização”, teve
como resultado mais acentuado um profundo aumento das iniquidades socioeconômicas em todo o mundo, dentro da
maioria dos países e entre eles.
A grande diferença com o “Reset” do
Império Britânico, que transferiu o bastão
hegemônico aos EUA “reconquistados”
(como propunha o arquiimperialista Cecil
Rhodes), é que não existe hoje ninguém
que possa encarnar um novo hegemon,
por mais que Joe Biden e Kamala Harris
queiram representar uma face mais “humana” de um hegemonismo obsoleto, com
um governo cujo lema bem poderia ser
“Reset Primeiro”. //
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A “agenda verde”
de Joe Biden
// GERALDO LUÍS LINO

“U

m grito pela sobrevivência vem do
próprio planeta, um grito que não pode
ser mais desesperado ou mais claro.”
Com essas palavras em tom dramático, proferidas no seu discurso de posse, o presidente
estadunidense Joe Biden ressaltou a importância que seu governo pretende dar à agenda ambiental/climática. Ato contínuo, entre as primeiras ordens executivas assinadas em 20 de
janeiro, determinou o retorno dos EUA ao acordo climático de Paris, abandonado por seu antecessor, Donald Trump.
Em sua campanha eleitoral, Biden já havia deixado claro que abraçaria a agenda da
“descarbonização” da economia, inclusive, no
âmbito das relações externas dos EUA. O “Plano Biden para uma Revolução de Energia Limpa
e Justiça Ambiental”, cuja abrangência se estende a praticamente todos os setores da economia
e da sociedade, converge para o sonho de consumo do ambientalismo global, o estabelecimento de cotas obrigatórias de emissões de carbono para cada país, com punições passíveis de
aplicação aos transgressores. O plano chega a
usar a expressão “criminosos climáticos”, para
qualificar tais países, mas, mesmo antes das cotas, é certo que nações como a China, Rússia,
Brasil e outras, estarão na alça de mira dos novos
cruzados “verdes” instalados na Casa Branca.
A meta geral do plano de Biden é colocar os
EUA no caminho das “emissões líquidas zero”
até 2050, com uma meta intermediária de “descarbonização” da geração de eletricidade até
2035. Espera-se que, entre as metas para os proverbiais primeiros 100 dias do governo, estejam
várias diretrizes nesse sentido.
Como quase dois terços da eletricidade gerada no país provêm dos chamados combustíveis

fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural),
não é preciso ser especialista em energia para
se dar conta de que a “descarbonização” pretendida para a próxima década é simplesmente
inviável. O pulo do gato reside no conceito de
“emissões líquidas zero”, que não implicam na
eliminação daqueles combustíveis, mas na
“neutralização” das emissões provenientes do
seu uso, por meio de mecanismos de compensação negociados livremente nos mercados,
como créditos de carbono e outros, que, na prática, representam tão-somente uma transferência do “direito de poluir”, segundo a lógica peculiar do ambientalismo.
Em outra ordem executiva, Biden suspendeu
a permissão de construção do oleoduto Keystone XL, obra de 1.900 quilômetros de extensão,
que transportaria 830 mil barris diários de petróleo da província canadense de Alberta ao
estado de Nebraska, unindo-se a um oleoduto já
existente, mas com outro traçado. O projeto é
bombardeado há anos pelo aparato ambientalista-indigenista, mas, em 2017, Trump havia revogado a proibição anterior, determinada dois
anos antes por Barack Obama.
O entusiasmo do novo presidente com a causa “verde” é de tal monta que ele prometeu que
as questões referentes ao clima estarão presentes nas ações de todo o seu governo. “Agora,
cada agência é uma agência climática”, afirma
um emplogado Sam Ricketts, diretor da ONG
Evergreen Action, que assessorou a equipe de
transição de Biden em questões climáticas
(Reuters, 19/01/2021).
Um dos escudeiros de Biden na cruzada “verde” será o novo administrador da Agência de
Proteção Ambiental (EPA), Michael Regan, que
até então chefiava a agência ambiental da Ca-
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rolina do Norte e tem em seu currículo uma
passagem como vice-presidente para assuntos
climáticos e energéticos do Environmental Defense Fund (EDF), uma das maiores e mais influentes ONGs ambientais estadunidenses.
Em uma postagem no Twitter, em 18 de dezembro, após o anúncio da sua nomeação, Regan afirmou as suas credenciais: “A mudança
climática é o desafio mais significativo enfrentado pela humanidade. Nós faremos um significativo processo juntos, ouvindo todas as vozes
– da nossa juventude e comunidades pobres aos
cientistas e à nossa força de trabalho. Eu me
sentirei honrado em ser parte desse trabalho,
como administrador da EPA.”
Porém, o campeão do clima no governo deverá ser o ex-senador e ex-secretário de Estado John
Kerry, nomeado para o novo cargo de enviado
presidencial especial para o clima, com um assento inédito no Conselho de Segurança Nacional
(CSN) – ou seja, com acesso direto ao presidente.
Kerry já sinalizou o que deverá ser a orientação
geral do seu trabalho, com uma ativa agenda internacional para promover a “descarbonização”:
“Para encerrar essa crise (sic), o mundo inteiro
deverá se juntar. O senhor está certo em voltar a
[o acordo de] Paris no primeiro dia, e o senhor está
certo em reconhecer que Paris apenas não é suficiente... No encontro global em Glasgow, daqui a
um ano [a conferência climática COP-26], todas
as nações devem elevar juntas as suas ambições,
ou todos nós fracassaremos juntos. E o fracasso
não é uma opção (CNN, 24/11/2020).”
E ele será um importante elemento de ligação
do governo Biden/Harris com a ambiciosa agenda do “Grande Reset” do Fórum Econômico
Mundial (WEF), cujo objetivo declarado é a
promoção de um “capitalismo inclusivo” (ver o
Editorial desta edição). Em um painel promovido pelo WEF, em novembro, Kerry explicitou
o compromisso do futuro governo com a pretendida “reconfiguração” da economia mundial:
“Sim, ele [o “Grande Reset”] acontecerá. E eu
acho que acontecerá com uma velocidade maior
e uma intensidade maior do que muita gente
imagina (The Hill, 03/12/2020).”
Como se sabe, as elites “globalistas” de Davos pretendem usar a emergência sanitária cria-
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da pela pandemia de Covid-19 para acelerar a
implementação do “Reset”, com a incorporação
das pautas geradas pela suposta emergência climática nas políticas econômicas, subordinando
as atividades produtivas em geral, a critérios de
“sustentabilidade” e “neutralidade de carbono”,
os novos indicadores pretendidos para arbitrar
as iniciativas e políticas de desenvolvimento,
principalmente, nas economias emergentes.
O Brasil, em especial, entre as economias
emergentes, terá que manobrar com grande cautela nesse novo ambiente de politização reforçada da agenda ambiental/climática, lembrando-se que o próprio Biden, durante a campanha
eleitoral, chegou a fazer uma ameaça ao País
que dispensa comentários: “As florestas tropicais do Brasil estão sendo destruídas. Mais carbono é absorvido naquela floresta do que é emitido pelos Estados Unidos. Vou garantir que
vários países se juntem e digam [ao Brasil]:
‘Aqui estão US$ 20 bilhões. Parem de destruir
a florestae, se não fizerem isso, vocês terão consequências econômicas significativas (Valor
Econômico, 30/09/2020)’.”
Não por acaso, o aparato ambientalista-indigenista internacional já começou a salivar diante dessa perspectiva, como se percebe com a nota
divulgada pela ONG estadunidense Amazon
Watch, no mesmo dia da posse de Biden: A decisão do governo Biden-Harris de que os EUA
voltarão ao Acordo de Paris é um primeiro passo encorajador, rumo ao cumprimento do seu
compromisso de enfrentar a crise climática.
Entre as muitas ações domésticas e internacionais urgentes, para confrontar rapidamente a
mudança climática, uma política multifacetada
para proteger a floresta equatorial da Amazônia
deveria ser uma alta prioridade... Nós pedimos
fortemente uma abordagem que se centre no envolvimento e na proteção de guardiães indígenas
da floresta e defensores locais de direitos humanos, que enfrentam riscos mortais pelo trabalho
em benefício do seu meio ambiente local e o
clima global (Amazon Watch, 20/01/2020).”
Em suma: o Brasil precisa preparar-se para
enfrentar uma ofensiva renovada e consideravelmente mais agressiva do que a prevalecente
até agora. //
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A necessidade de
uma nova arquitetura
de segurança
// ELISABETH HELLENBROICH, DE WIESBADEN

U

m importante livro recém-lançado na Alemanha oferece um interessante e oportuno panorama do cenário global e seus
desafios, em especial, para a Europa. Escrito
pelo ex-chanceler alemão Gerhard Schröder
(1998-2005) e o historiador e publicitário
Gregor Schöllgen, o livro, intitulado “Última
chance – Por que precisamos de uma nova ordem mundial agora” (Letzte Chance, Warum
wir jetzt eine neue Weltordnung brauchen, Deutsche Verlags-Anstalt, 2021), esboça um futuro
potencial para o continente europeu, em suas
relações com os EUA, Rússia, China, Oriente
Médio e África, no context dos desafios que o
mundo está enfrentando. Entre eles, epidemias
como a de Covid-19, que derrubou todos os
parâmetros prévios de tomadas de decisões,
mudanças climáticas, distribuição de recursos
naturais, conflitos globais e um fosso cada vez
maior entre ricos e pobres. Os autores fazem
uma reflexão sobre uma Europa futura e, ao
tentarem esboçar as lições que devem ser
aprendidas após o fim da Guerra Fria, identificam um paradoxo essencial, representado pela
Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) em sua presente forma.
Três décadas após o fim da Guerra Fria, afirmam os autores, a Europa se mostra essencialmente incapaz de manter uma união política,
econômica e militar. As recentes disputas dentro da OTAN, entre a Turquia e a França, no
Mediterrâneo, são apenas um exemplo entre
muitos, como as ocorridas entre membros da
União Europeia (UE), a exemplo da Hungria e

da Polônia, e alguns países da Europa Ocidental. De acordo com eles, em lugar de dispor de
um “Exército Europeu mobilizável”, a Europa
é totalmente “dependente dos EUA”, quando
se trata de organizar ações militares maiores
da OTAN. Eles identificam um paradoxo evidente: por um lado “A OTAN, fundada no final
da Segunda Guerra Mundial e marcando o início da Guerra Fria (1949), baseava-se nos desafios específicos da época da época. Em quatro
décadas, ela foi uma das alianças mais bem-sucedidas de todos os tempos – por um lado,
nunca teve que invocar o ato de defesa mútua
e, por outro, o “adversário global – a União
Soviética e seus aliados - deixou o palco mundial quase silenciosamente”, após 1989. Porém,
embora o propósito da aliança tenha sido cumprido, ela não só continuou a existir o colapso
da URSS, em 1991, mas estendeu-se ainda
mais, em termos geográficos e militares. Isto

O então chanceler alemão Gerhard Schroeder
cumprimenta o presidente russo Vladimir Putin,
em Moscou, em 2005 (Wikiwand).

SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA // JANEIRO DE 2021 //

teve consequências abrangentes. Os EUA mantiveram a sua supremacia militar e a “tutela”
sobre a Europa. Todos os presidentes estadunidenses desde 1991 seguiram esse princípio.
Mesmo que o presidente que sucedesse a Donald
Trump – no caso, Joe Biden – escolhesse uma
linguagem mais conciliatória com a Europa –
por exemplo, retornando a uma abordagem mais
multilateral –, a sua política europeia teria a
mesma abordagem geral, mesmo com pequenos
ajustes. Daí, concluem que, “enquanto a OTAN
existir na sua forma atual, não faz sentido que
os EUA mudem a sua percepção em relação à
Europa, e isto significa: a Rússia continua a ser
o adversário potencial do Ocidente, assim como
era antes da sua dissolução, em 1991”.
A desafiadora entrevista de Macron
à Economist (2019)
Uma referência importante para as reflexões
dos autores no livro foi a entrevista do presidente francês Emmanuel Macron à revista britânica The Economist, em novembro de 2019.
“Foi o presidente francês Emmanuel Macron
que, em uma entrevista à Economist em 2019,
sinalizou as graves consequências possíveis, se
a OTAN continuasse na sua forma actual. Foi
a primeira vez, desde o fim da Guerra Fria, que
um importante representante do Ocidente apontou esse fato”, afirmam.
Na referida entrevista, Macron afirmou que
a OTAN, na sua forma atual, padece de “morte
cerebral”, o que gerou uma tempestade de protestos em muitos países membros da Aliança.
Em uma entrevista coletiva no Palácio do Eliseu, ao lado do secretário-geral da OTAN, Jens
Stoltenberg, um mês depois, o presidente francês qualificou as suas observações como um
“alerta” e deixou claro que queria pedir um
“diálogo claro e robusto com a Rússia, para
garantir paz e estabilidade na Europa, ou seja,
desenvolver junto com a Rússia uma nova arquitetura de segurança para a Europa”.
Um aspecto importante na entrevista foi o
foco de Macron na necessidade de ajudar a
Europa a “recuperar a sua soberania militar”.
Segundo ele, a imagem da “morte cerebral” se
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justifica, dado que, “essencialmente, não existe nenhuma coordenação na tomada de
decisões estratégicas entre os EUA e seus
aliados da OTAN”. Macron exortou a Europa
a: 1) tornar-se autônoma em termos de estratégia e capacidade militar; e 2) abrir um “diálogo estratégico com a Rússia”.
Igualmente, ele apontou para um fato que foi
captado diretamente no livro de Schröder e
Schöllgen: “Originalmente, a OTAN foi criada
como uma resposta ao Pacto de Varsóvia e, na
década de 1990, não reavaliamos em nada esse
projeto geopolítico, quando o nosso inimigo
inicial desapareceu. (...) O que restou foi a suposição não articulada de que o inimigo ainda
é a Rússia. (...) Portanto, o presente propósito
da OTAN é uma questão real que precisa ser
encarada, especialmente, pelos Estados Unidos:
a Europa tem que pensar em si mesma como
um poder de equilíbrio, onde muito investimento e expansão devem ser feitos.” Em relação à
Rússia, Macron destacou que, a longo prazo, vê
a opção de a Rússia desenvolver um “projeto de
parceria com a Europa. Se quisermos construir
a paz na Europa, para reconstruir a autonomia
estratégica europeia, precisamos reconsiderar
a nossa posição com a Rússia”.
Sobre a Europa, EUA, Rússia e China
O livro oferece uma interessante visão geral,
analisando o momento atual da Europa, EUA,
Rússia, China, Oriente Médio e África, além
dos problemas referentes aos recursos naturais.
Os autores recordam a fundação da OTAN em
1949, pelos EUA, Canadá e dez estados europeus, para defender a liberdade e a independência de cada membro em uma área definida.
Como afirmou candidamente, depois, secretário-geral da OTAN de 1952 a 1957, o britânico
Lorde Ismay, o propósito da Aliança Atlântica
era “manter os russos fora, os estadunidenses
dentro e os alemães por baixo”. A Alemanha
Ocidenal aderiu à OTAN em 1955. De acordo
com os autores, os aliados da OTAN foram
mantidos sob a tutela dos Estados Unidos (um
aspecto peculiar foi que a França e a Grã-Bretanha queriam que as Forças Armadas estadu-
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nidenses permanecessem na Europa após 1989,
como pré-condição para que concordassem com
a reunificação da Alemanha). Já em 1993, o
veterano diplomata estadunidense George Kennan havia pleiteado a retirada das tropas estadunidenses da Europa e considerava a expansão da OTAN para o Leste da Europa o “mais
desastroso erro da política estadunidense desde
o fim da Segunda Guerra Mundial”. Reflexão,
notam os autores, semelhante às considerações
de Macron em 2019.
A Rússia é descrita como um “gigante em
uma encruzilhada”: o maior país do mundo,
com 17 milhões de quilômetros quadrados de
superfície, 11 fusos horários e a maior quantidade de matérias-primas. Com 144 milhões de
habitantes, é um país de baixa densidade populacional. Ninguém jamais conseguiu penetrar
mais profundamente na Rússia, em termos
militares, nem Napoleão nem os exércitos de
Hitler, cuja ofensiva contra a Rússia foi uma
“ofensiva militar de conquista, saque e uma
campanha de destruição motivada pelo racismo,
inusitada na História moderna, deixando destruídas 70.000 aldeias, 1.700 cidades, 100.000
grandes empreendimentos agrícolas, 2.900 estações de máquinas agrícolas e 67.000 dormentes ferroviários, além de quase 30 milhões de
mortos”. A ofensiva alemã não teve precedentes
e, após a guerra, Stálin criou um cordon sanitaire de Estados satélites no Leste Europeu,
forçando um rearmamento convencional e nuclear e usando uma retórica ofensiva. Como o
presidente russo Vladimir Putin afirmou, em
um discurso de 2018, ao final da Guerra Fria, a
URSS perdeu 23,1% do seu território, 48,5% da
população, 41% do PIB, 39,4% do potencial
industrial e 44,6% do potencial militar, em termos da divisão das Forças Armadas soviéticas.
E o fato de vários estados do Pacto de Varsóvia
buscarem ingressar na OTAN e na EU, tornou
a situação ainda pior. O livro destaca em vários
pontos, que a Rússia, que – contrariamente ao
Direito Internacional, afirmam - tomou a Crimeia e se empenha numa guerra no Leste da
Ucrânia, está em uma posição defensiva, que,
no entanto, ninguém quer compreender.

A série de sanções impostas à Rússia desde
2014, os pedidos para o estacionamento de tropas da OTAN em regime de rodízio, nos Países
Bálticos e na Polônia, tudo isto equivale a uma
situação em que a Rússia fica relativamente
fraca e os EUA superiores em todas as áreas,
afirmam os autores. Enquanto isso, a China se
destaca como líder mundial. Devido às atitudes
do Ocidente, tanto contra a China como contra
a Rússia, os dois países se uniram de uma forma
sem precedentes. Desde 2019, está operando
um gasoduto binacional com capacidade para
38 bilhões de metros cúbicos de gás natural por
ano e, no mesmo período, os dois países têm
realizado manobras navais conjuntas. A Rússia
vendeu o sofisiticado sistema de defesa antiaérea S-400 à China e a China tem apoiado a
Rússia durante a guerra na Síria. Em paralelo,
a China está expandindo com sucesso a sua
Iniciativa Cinturão e Rota, um vasto programa
de infraestrutura eurasiático, com ramificações
para a África e o Oriente Médio. Quando o coronavírus Sars-Cov-2 surgiu, no início de 2020,
o país, após um período inicial de hesitação,
reagiu rapidamente e agora constrói “uma Nova
Rota da Seda da Saúde”, diz o livro. Um bom
exemplo foi que, em abril de 2020, a China isolou hermeticamente a cidade de Wuhan, com
12 milhões de habitantes, e construiu em poucos dias três hospitais de campanha com 3.400
leitos cada um, ao mesmo tempo em que ajudava outros países na luta contra a pandemia.
No epílogo, os autores ressaltam: “O Ocidente teve a sua vez. Mas, este tempo que deu certo acabou, agora: a OTAN e a UE nasceram em
uma época que já passou. Foram as respostas
específicas, do lado dos EUA e de alguns países
da Europa Ocidental, a desafios específicos que
surgiram durante a Guerra Fria.” E qualificam
a situação atual como “anacrônica e perigosa”.
Se a OTAN quiser escapar dessa armadilha,
precisa acima de tudo de uma “reestruturação”.
Eles veem uma “deficiência estrutural”, que,
por um lado, se deve à “dependência unilateral
da Europa da América, que perdeu a sua legitimidade com o fim da Guerra Fria”. O fato de
140 bombas atômicas estadunidenses estarem
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abrigadas na Europa – sendo 20 na Alemanha
–, para manter a OTAN unida, é “anacrônico e
perigoso. (…) Portanto, o futuro começou sem
a OTAN na sua forma atual. Como Macron
diagnosticou corretamente, a OTAN em sua
forma atual se encontra em ‘morte cerebral’. E
isto oferece a chance de se dissolver politicamente a OTAN, o que, por outro lado, não implica em que se percam as suas estruturas técnicas ou logísticas. O Centro Euroatlântico de
Coordenação de Resposta a Desastres, criado
em 1998, cuja existência ficou conhecida durante a pandemia, passou no teste”. O que é
necessário, segundo eles, é “uma nova perspectiva para a Europa. A Europa deve sair da tutela dos EUA”. Isto não significa livrar-se da
parceria com os EUA, mas “compartilhar uma
parceria vital com recursos próprios e um Exército Europeu integrado”. A pandemia oferece
uma chance de se avançar nessa direção, o que
inclui também a Rússia e um diálogo com o
país, que ainda é o maior do mundo e uma ponte para a Ásia, incluindo a China, bem como
para o Oriente Próximo e Médio. E o diálogo
só poderia funcionar se o parceiro (Rússia) não
for denunciado e tratado com arrogância”.
Os benefícios de uma ordem
mundial multilateral
Uma olhada ao redor do mundo mostra que,
devido à pandemia, muitas vezes, os líderes
mundiais parecem estar sentados em um barco
sem leme, enquanto todas as certezas do passado se desfazem. Muitos deles apenas tentam
lutar por si próprios. Em 25 de janeiro, uma
importante contribuição foi feita pelo presidente chinês Xi Jinping, em uma videoconferência
no Fórum Econômico Mundial. Infelizmente,
o discurso foi retratado de forma bastante distorcida por muitos dos principais meios de comunicação da Europa Ocidental. Xi Jinping
identificou a pandemia como o desafio mais
importante em todo o mundo, mas também
como uma oportunidade. No entanto, disse estar confiante de que “a humanidade irá prevalecer sobre o vírus e sair ainda mais forte desse desastre”, para o que delineou quatro tarefas
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principais: 1) definir o ritmo para um crescimento sólido, estável e de longo prazo da economia mundial (que enfrenta a pior recessão
desde a Segunda Guerra Mundial, como ele
enfatizou); 2) abandonar preconceitos ideológicos e seguir em conjunto um “caminho de
coexistência pacífica e benefício mútuo”; nesse contexto, ele criticou fortemente as tentativas
de alguns países de “impor arrogantemente
uma hierarquia à civilização humana”; 3) eliminar o fosso entre os países desenvolvidos e
os em desenvolvimento e promover o crescimento em conjunto; “Direitos iguais, oportunidades iguais e regras iguais devem ser fortalecidos, para que todos os países se beneficiem
das oportunidades e frutos do desenvolvimento”, afirmou ele; e 4) enfrentar juntos os desafios globais e, em conjunto, criar um futuro
melhor para a humanidade.
Xi Jinping defendeu uma forte “abordagem
multilateral” para a economia mundial, ressaltando que “devemos fortalecer o G-20 (este ano,
presidido pela Itália) como o principal fórum
para a governança econômica global, nos engajarmos em uma coordenação mais estreita da
política macroeconômica e manter as cadeias
industriais e de abastecimento globais estáveis
e abertas”. Ele também pediu um papel reforçado para a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e anunciou que a China seguirá uma
“nova filosofia de desenvolvimento”, além de
promover um novo paradigma de desenvolvimento, tanto em âmbito nacional quanto internacional: “É especialmente importante aumentar a cooperação em P&D, produção e distribuição de vacinas e torná-las bens públicos, que
sejam verdadeiramente acessíveis e economicamente acessíveis para as pessoas em todos os
países. Até agora, a China já prestou assistência
a mais de 150 países e 13 organizações internacionais, enviou 36 equipes médicas para países
necessitados e manteve um forte apoio e um
envolvimento ativo na cooperação internacional
em vacinas contra a Covid.” Para ele, “o avanço
científico e tecnológico deve beneficiar toda a
humanidade, em vez de ser usado para conter e
conter o desenvolvimento de outros países”. //
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Problemas e
esperanças
pós-pandemia
// MARIO LETTIERI E PAOLO RAIMONDI, DE ROMA

O

recente relatório sobre o estado da economia mundial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) apresenta uma situação bastante preocupante. E, por se basear em dados anteriores
à segunda onda da pandemia, as perspectivas
para 2021 são ainda piores do que as analisadas
nele – isto, independentemente da vacinação
contra a Covid-19.
A previsão para o PIB mundial de 2020 é
uma queda de 4,25%, com recuperação desse
valor em 2021. As maiores perdas na economia
dos EUA e na zona do euro, estimadas em cerca de 7,5%, seriam parcialmente compensadas
pelo crescimento de 3,5% da China. Em média,
ao final de 2022, tanto as economias avançadas
como as emergentes poderão ter perdido o equivalente a 4-5 anos de crescimento esperado da
renda per capita real.
Para agravar o quadro, segundo a OCDE, os
dados são ainda mais sérios para os setores ligados à economia real. A produção industrial global perdeu mais de 10% em relação a 2019 e, em
muitos países, ainda permaneceria 5% abaixo
dos níveis pré-Covid, nos próximos dois anos.
Assim como na Grande Crise de 2007-08, o
comércio mundial também experimentou uma
queda excepcional, caindo 16% nos primeiros seis
meses de 2019! Ao final do ano, as perdas puderam ser reduzidas, graças à recuperação econômica parcial da China e de outros países asiáticos.

Apesar dos programas de ajuda emergencial
implementados por vários governos, para evitar
demissões em massa, a taxa de desemprego nos
países da OCDE subiu para 7,25%. Na Itália,
ainda em 2019, estima-se que 700 mil empregos
tenham sido perdidos.
É grande o temor da OCDE quanto ao que
poderá ocorrer em 2021, quando os programas
de apoio poderão diminuir, no contexto de um
relançamento incerto da economia. Pode-se
antecipar que os níveis de emprego permanecerão por bastante tempo abaixo dos níveis
anteriores à pandemia, impactando os seus custos por vários anos e pressionando os salários,
a renda e o consumo. Inevitavelmente, os investimentos pararam.
Na primeira metade do ano, apesar dos efeitos negativos sobre a renda das famílias, a poupança chegou a aumentar entre 10-20%, provavelmente, devido ao receio das perspectivas
sombrias de futuro. Juntamente com os vários
bloqueios, isso resultou em um efeito bola de
neve nos setores de turismo, varejo e outros
serviços. Espera-se também um crescimento da
poupança de cerca de 2% para 2021, o que, obviamente não é positivo como pode parecer.
Realisticamente, um cenário da OCDE para
2021, em comparação com o período pré-pandemia, prevê uma redução de 7% no comércio
mundial, uma redução de 12% nos investimentos, um aumento de 1,7% no desemprego de
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1,7% e uma forte deflação, com queda de pelo
menos 1,25% nos preços ao consumidor. Em
média, nos países avançados, a proporção dívida pública/PIB deverá crescer 7,5% até 2022.
Os mercados financeiros e as bolsas de valores devem, portanto, ser obsrevados atentamente. A OCDE prevê que os choques da pandemia podem levar a uma redução de 1% no
capital investido nos negócios, até meados de
2021. O aumento das dívidas, especialmente,
a dívida corporativa, pode aumentar em pelo
menos 50 pontos base (0,5%) o custo dos prêmios de risco. Globalmente, em 2021, também
se estima uma queda de 10% nos preços das
ações e de 15% nos das commodities nãoalimentícias – tendências que, espera-se, possam ser superadas até 2022.
Os sistemas bancários também terão de enfrentar uma série de problemas, começando,
obviamente, pelo crescimento das inadimplências nos empréstimos. É claro que as perdas de
produção e receita que todos os setores produtivos estão sofrendo criarão enormes dificuldades
para as empresas e famílias possam saldar as
velhas e possíveis novas dívidas com os bancos.
Todavia, embora a situação esboçada seja
muito difícil, não é o fim do mundo. Na história da humanidade, mesmo no turbulento século passado, fomos capazes de responder de
forma eficaz e virtuosa às catástrofes de guer-
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ras, terremotos e outras pandemias. Portanto,
é essencial que não se perca a oportunidade de
realizar as reformas globais necessárias e justas – algo que, no entanto, os governos não
fizeram após a Grande Crise de 2008. Olhando
o mundo de hoje e a necessidade de torná-lo
mais equilibrado e integrado, no espírito dos
distantes acordos de Bretton Woods, é oportuno e imperativo enfrentar os desafios do futuro dentro de uma nova arquitetura global a ser
definida em conjunto, e não apenas para todos
os setores da economia. Em particular, no mundo das finanças, um sistema moderno de crédito produtivo terá que ser criado, em oposição
à devastadora desregulamentação financeira e
bancária, que criou as conhecidas bolhas especulativas de todos os tipos.
Em nossa opinião, serão inevitáveis novos
acordos para o comércio mundial, o sistema
monetário internacional, as políticas de investimento e produção, definindo as reais prioridades
nas áreas de pesquisa, saúde, cultura, meio ambiente e educação. A pandemia, em sua brutalidade, mostrou como a globalização é uma realidade objetiva, e não um projeto geopolítico de
alguém. Ela obrigou governos e povos a buscar
formas de colaboração e provou, dramaticamente, que estamos todos no mesmo barco, em uma
aldeia comum, onde a pobreza e o subdesenvolvimento não deveriam mais ter lugar. //
A pandemia deixou
milhões de pessoas
em todo o mundo
dependentes de
ajuda governamental
para a alimentação,
como neste banco de
comida em Daly
City, Califórnia
(Wikimedia
Commons).
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Quem tem medo da
nova lei de segurança
nacional do México?
// SILVIA PALACIOS E LORENZO CARRASCO

A

aprovação pelo Congresso Nacional de retirar a imunidade diplomática dos
do México de uma nova Lei de Segu- agentes estrangeiros.
Tal limitação efetiva da soberania merança Nacional, que tem como um dos
itens principais a regulamentação da atuação xicana consolidou-se a partir da implande agentes estrangeiros no território nacio- tação do Acordo de Livre Comércio da
nal, provocou uma irada reação de alguns América do Norte (NAFTA), em 1994,
setores do poder estadunidense. A aprovação que subordinou o país à agenda da “Nova
emergencial da lei, em 15 de dezembro, foi Ordem Mundial” encabeçada pelos EUA.
uma resposta institucional à prisão arbitrá- Com o NAFTA, o México tornou-se um
ria do general Salvador Cienfuegos, ex-se- virtual apêndice estadunidense, não só na
cretário de Defesa Nacional mexicano, no área econômica, mas também, cada vez
aeroporto internacional de Los Angeles, mais, nas questões de segurança, com os
EUA, em outubro, acusado sem qualquer agentes de órgãos federais como a DEA,
prova de envolvimento com
o narcotráfico pela Agência
Antidrogas estadunidense
(Drug Enforcement Agency - DEA).
A nova legislação busca
coibir a atuação da DEA e
outros órgãos de inteligência e segurança estadunidenses, que atuam indiscriminadamente à margem
das autoridades mexicanas, no combate ao narcotráfico, real ou pretextado.
A nova lei exige apenas o
compartilhamento de informações com as autori- Charge de Mike Keefe, do jornal The Denver Post, sobre a Operação Velozes e
dades federais, que devem Furiosos da agência estadunidense ATF, que introduziu armas ilegais no México.
A legenda diz: “A Operação Velozes e Furiosos colocou 2.000 armas em circulação
monitorar continuamente para ver se elas acabariam em mãos criminosas. O que poderia dar errado?”
as suas atividades, além Dezenas de agentes policiais e civis mexicanos pagaram com as suas vidas.
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FBI e ATF (Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos), atuando sem
restrições dentro do país, em evidente comprometimento da soberania e de suas instituições nacionais.
Essa reação institucional ocasionou uma
onda de protestos de representantes do Establishment oligárquico estadunidense, encabeçada pelos jornais New York Times e Wall
Street Journal. Este último, o porta-voz predileto dos interesses financeiros de Wall
Street, publicou em sua edição de 16 de dezembro, um dia após a aprovação da lei, um
insidioso artigo assinado pelo seu editor para
a América Latina, Santiago Pérez, e o correspondente para a América. Latina, José
Córdoba, afirmando que “o partido governante do presidente Andrés Manuel López
Obrador promoveu uma nova lei que restringe o papel dos agentes estrangeiros no México, medida que os Estados Unidos acreditam que paralisará os esforços bilaterais para
acabar os poderosos cartéis de drogas ”.
Outro trecho do artigo afirma que a lei
foi uma reação à “impactante detenção do
general Salvador Cienfuegos”, que “levou
López Obrador a questionar o papel da
DEA, qualificando-a de agência desonesta que espezinha a soberania nacional”.
Os autores responsabilizam diretamente as
Forças Armadas, pelo que consideram uma
lei severa e contrária aos desígnios de Washington: “A prisão do general Cienfuegos
despertou paixões nacionalistas antiamericanas nas Forças Armadas.”
No mesmo dia, o NYT afirmou que, “na
condição de anonimato, um alto funcioná-

rio estadunidense garantiu ao jornal que
a legislação paralisará as investigações
em andamento, destacando, ao mesmo
tempo, que ‘a violência e o fluxo de drogas para o norte dos Estados Unidos podem aumentar’”.
Um princípio de supranacionalidade
Porém, incomparavelmente mais enfática
e significativa foi a reação do procurador-geral William P. Barr, que, em um incomum comunicado de imprensa emitido
pelo seu gabinete em 11 de dezembro,
quando o projeto ainda estava em discussão, afirmou: “Estamos preocupados com
que a legislação que tramita no Congresso Nacional [mexicano] dificulte a cooperação entre os nossos países.” E, sem
disfarçar a irritação, acrescentou: “A aprovação dessa legislação só pode beneficiar
as violentas organizações criminosas
transnacionais e outros criminosos contra
os quais lutamos juntos.”
Sem surpresa, Barr tem um longo histórico de envolvimento nas operações
clandestinas do aparato de segurança estadunidense, desde pelo menos o final da
década de 1980, quando ocupou pela primeira vez um cargo no Gabinete do Procurador-Geral, na presidência de George
H.W. Bush (1989-1993). Na época, ele era
chefe do Gabinete de Assessoria Jurídica
e adjunto do procurador-geral Richard
Thornburgh, autor intelectual de um princípio intervencionista que justificava a
detenção de líderes estrangeiros sem autorização dos respectivos Estados, em
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violação aberta de todos os princípios de dência dos orçamentos oficiais e da susoberania e não-intervenção que regem o pervisão do Congresso. Em suma, foi uma
Direito Internacional, o qual ficou conheci- troca de drogas por armas, em prol de
do como “Doutrina Thornburgh”.
vendas clandestinas de armas ao Irã e aos
Com esse princípio de supranacionalida- Contras, em rebelião contra o regime sande, o governo de Bush pai justificou as in- dinista na Nicarágua. Na ocasião, Bush
vasões do Panamá, em dezembro de 1989, era vice-presidente de Reagan e encarrepara capturar o líder panamenho Manuel gado de “supervisionar” as operações de
Noriega, e a Guerra do Golfo contra o Ira- inteligência. O próprio Barr foi recrutado
que, em 1990-91.
pela a CIA ainda em seus dias de estudanEntre 1991 e 1993, Barr atuou como pro- te, na década de 1970.
curador-geral, período em que aconselhou
Em um ensaio intitulado “A invasão
Bush a conceder o perdão presidencial a estadunidense do Panamá: uma avaliaalguns funcionários do governo envolvidos ção do ponto de vista do Direito Internanas operações clandestinas do chamado caso cional”, publicado na revista mexicana
Irã-Contras. O episódio envolveu uma complexa trama coordenada pela CIA (Agência
Central de Inteligência) e a
DEA, para promover a entrega
de armas ao Irã (submetido a
um embargo desde 1979) e aos
insurgentes Contras nicaraguenses, em troca de drogas
ilícitas fornecidas pelos cartéis colombianos e mexicanos,
entre 1985 e 1986, durante o
governo de Ronald Reagan
(1981-1989). Entre os perdoados, estavam o ex-secretário
de Defesa Caspar Weinberger, O então procurador-geral William P. Barr em visita ao México, em
o ex-conselheiro de Seguran- janeiro de 2020 (foto Embaixada dos EUA na Cidade do México)
ça Nacional Robert McFarlane e o ex-secretário de Estado
Adjunto para Assuntos Interamericanos Benengeli (primeiro trimestre de 1991),
Elliot Abrams, um iracundo “neoconserva- o renomado jurista alemão Friedrich Audor” também continua em evidência, como gust von der Heydte denuncia que a inrepresentante especial do Departamento de vasão e a prisão do presidente Manuel
Estado (leia-se provocador-mor) para o Irã Noriega, além de “violar todos os conceie a Venezuela.
tos do Direito Internacional”, foi motivaA investigação da operação Irã-Contras da por razões políticas: “Parece óbvio,
explicitou um antigo e peculiar modo de além disso, que o general Noriega tinha
financiamento das atividades clandestinas amplo conhecimento das atividades dos
do aparato de inteligência e “segurança na- serviços de inteligência e também de aticional” estadunidense, cujas origens remon- vidades simplesmente ilegais – como o
tam à criação da CIA, em 1947, e que lhe caso Irã-Contras – de vários presidentes
proporcionam uma considerável indepen- dos Estados Unidos. Em suma, a intenção
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era substituir um acessório inconveniente
– especialmente, em relação às atividades
anteriores do presidente Bush - por pessoas
menos informadas e mais dóceis à frente do
governo panamenho.”
(Von der Heydte é autor dos livros Guerra
irregular moderna e O nascimento do Estado
nacional soberano, ambos publicados no Brasil, respectivamente, pela Editora Biblioteca
do Exército e pela Capax Dei Editora.)
Verdades inconvenientes da luta
contra o narcotráfico
Em 5 de março último, o sítio noticioso argentino Infobae publicou uma reportagem
sobre um dos episódios mais dramáticos da
zona de sombras entre a luta contra o narcotráfico e a atuação clandestina das agências
estadunidenses, o assassinato, no México,
do agente da DEA Enrique “Kiki” Camarena, em 1985. Segundo a nota: “35 anos após
o assassinato do agente da DEA designado
para o México, Enrique ‘Kiki’ Camarena, o
jornal estadunidense USA Today assegurou,
em um artigo de Brad Heath, que as autoridades estadunidenses estão investigando
novas evidências que indicam que o agente
foi traído por um oficial da DEA e um agente da Agência Central de Inteligência (CIA),
em conluio com traficantes de drogas. (...)
As autoridades federais voltaram a investigar as testemunhas que apontaram que funcionários estadunidenses recorreram a alguns membros do Cartel de Guadalajara,
para ajudar a armar e equipar ilegalmente
os rebeldes que lutavam contra o governo
sandinista na Nicarágua, caso que ficou conhecido como Irã-Contras.”
Segundo a reportagem, “o resultado foi
uma mistura obscura de tráfico de drogas,
corrupção e luta contra o crime em Guadalajara, Jalisco”.
Esse tipo de operações secretas promíscuas com cartéis de drogas tornou-se lugar comum, como atestam, mais recentemente, as
Operação Velozes e Furiosos, conjunto de
ações realizadas entre 2006 e 2011 pela DEA,

Capa da revista Time de 7 de novembro de 1988,
dedicada ao assassinato de Enrique “Kiki” Camarena

cuja participação foi admitida por seu então
diretor Michele Leonhart, e pela ATF, que,
sem o conhecimento do governo mexicano,
permitia a entrada ilegal de armas para
abastecer os cartéis mexicanos de drogas.
Por conseguinte, a nova Lei de Segurança Nacional mexicana pode restabelecer, não só a soberania do país sobre os
agentes de segurança estrangeiros, mas
também ajudar a combater acordos espúrios destes com os narcotraficantes, os
quais proporcionam um meio oportuno de
manter os enormes fluxos de lavagem de
dinheiro das drogas em instituições financeiras de Wall Street, Londres e nos paraísos fiscais ao redor do mundo. Em troca,
os cartéis de drogas têm acesso a armamentos pesados que lhes dão o poder de
fogo para enfrentar as forças de segurança do Estado mexicano, engajadas em uma
insana tarefa de enxugamento de gelo. //
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Por que os “Verdes”
alemães atacam o

Nord Stream 2?
// ELISABETH HELLENBROICH, DE WIESBADEN

U

ma tempestade de protestos do Partido Verde alemão irrompeu no início do ano. O seu objetivo é bloquear a conclusão do gasoduto Nord Stream
2, projeto russo-alemão que atravessa o
Mar Báltico e foi interrompido em dezembro de 2019, devido às sanções extraterritoriais desfechadas pelo presidente estadunidense Donald Trump, com a eufemisticamente chamada “Lei de Proteção da
Segurança Energética da Europa”. A construção do gasoduto de 1.124 quilômetros,
com capacidade para transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural da
Rússia para a Alemanha e outros países
europeus, foi interrompida quando faltavam apenas 160 km para a sua conclusão,
dos quais 30 km em águas alemãs e 120
km em águas dinamarquesas. Nos últimos
dias, no entanto, formou-se uma nova forma profana de “Aliança Transatlântica”,
encabeçada pelo Partido Verde, em particular, a sua presidente Annalena Baerbock, apoiada – previsivelmente – pelos
ativistas juvenis do movimento Sextas-feiras pelo Futuro e a ONG alemã Deutsche Umwelthilfe (literalmente, Socorro ao
Meio Ambiente Alemão), que convocaram
manifestações contra gasoduto (o Sextas-feiras pelo Futuro e sua inspiradora, a
adolescente sueca Greta Thunberg, são
bem conhecidos dos leitores deste jornal).

O irado protesto articulado pela presidente dos Verdes foi motivado por uma iniciativa do Parlamento do estado federal de
Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, sob o
comando da primeira-ministra estatal Manuela Schwesig, que concordou em criar uma
fundação para a proteção do clima e do meio
ambiente com capital de 200 mil euros, cujo
objetivo é apoiar a rápida conclusão da obra,
cujo custo final será de € 11 bilhões. Baerbock mal consegue disfarçar a sua intenção
de sabotar o gasoduto, por razões “geoestratégicas”, como ela mesma afirmou ao
diário Die Welt de 13 de janeiro: “O fato
de que o dinheiro russo está sendo usado
para financiar uma fundação, sob o pretexto da proteção climática, com o único propósito de completar o gasoduto, é simplesmente ultrajante, não apenas em termos de
política climática, mas acima de tudo em
termos de geoestratégia.”
Vale recordar que, que no final do verão de
2020, um grupo de senadores e deputados estadunidenses, entre eles o senador republicano do Texas, Ted Cruz, o deputado republicano do Arkansas, Steve Womack, e a senadora
democrada de New Hampshire, Jeanne
Shaheen, pediu a imposição de “sanções extraterritoriais” mais duras contra empreiteiras
alemãs e de outros países, além de seguradoras e empresas de certificação e pessoas físicas envolvidas com o gasoduto, como o pre-
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Navio de lançamento de tubos do gasoduto Nord Stream 2. Faltam apenas
120 quilômetros para a conclusão da obra (foto Nord Stream).

feito Frank Kracht, de Sassnitz (Ilha Rügen). A iniciativa motivou uma dura reação
do governo da chanceler Angela Merkel,
que a considerou uma “interferência intolerável nos direitos soberanos alemães”.
É deveras instrutivo se observar que,
meses antes das eleições parlamentares
gerais (e em seis estados federais) de setembro próximo, o Partido Verde e seus
representantes mais importantes, a presidente Baerbock e o eurodeputado Reinhard Bütikofer, estejam em plena mobilização contra o que consideram ameaças “geoestratégicas” da Rússia e da
China. O que mais impressiona é a semelhança de verborragia que ecoa as
declarações mais ultrajantes do agora
quase ex-presidente Trump e seus mais
leais apoiadores. O protesto ruidoso de
Baerbock, direcionando a sua ira contra
a primeira-ministra Schwesig, foi secundado por uma nova ofensiva da Deutsche

Umwelthilfe e por manifestações de pequenos grupos dos “matadores de aulas” juvenis em Berlim e Schwerin.
Tal pauta não é casual. Para as eleições de
setembro, os Verdes contam com o apoio de
certos setores empresariais e da própria União
Democrata Cristã (CDU) governista, cujo
principal campo de batalha deverá ser o confronto “geoestratégico” com a Rússia de Vladimir Putin (leia-se Nord Stream 2) e a China,
pauta bastante semelhante à de Trump.
A investida de Reinhard Bütikofer
contra a China
Em 8 de janeiro, o Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ) publicou um artigo de Gabriel
Felbermayr, presidente do Instituto de Economia Mundial (IfW), sobre o acordo de
investimentos assinado em dezembro entre
a China e a União Europeia (UE), após quase sete anos de negociações e no qual Merkel,
a presidente da Comissão Europeia, Ursula
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Traçado do gasoduto Nord Stream 2 (O Globo)

von der Leyen (ex-ministra da Defesa
alemã) e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, desempenharam um
papel fundamental. Embora ainda precise ser ratificado pelos Estados membros
do bloco europeu, o acordo tem sido considerado um grande avanço, tanto na Europa como na China.
No texto, Felbermayr afirma que, com
a eleição de Joe Biden para a presidência
dos EUA, os europeus viram uma chance
fechar o acordo fazendo mais “concessões”
à China, visto que os interesses dos EUA
e da UE em relação à China não são “idêntico”. Tanto os EUA como a UE têm déficits em conta corrente (EUA - 2%; UE 0,5%) em relação à China. A Alemanha,
entretanto, exportou em 2020 bens industriais no valor de € 95 bilhões para a China,
equivalente ao obtido pelos EUA, com uma
economia cinco vezes maior. “Nos últimos

anos, as empresas alemãs tiveram mais sucesso do que as estadunidenses”, escreveu.
No dia da assinatura do acordo, 30 de dezembro a Rádio Nacional Alemã (Deutschlandfunk) levou ao ar uma entrevista com
o eurodeputado Bütikofer, que preside a
delegação do Parlamento Europeu responsável pelas relações com a China. O eurodeputado “verde” fez ácidas críticas às negociações, afirmando que a Comissão Europeia estava obviamente “satisfeito com as
bobagens” do lado chinês. Para ele, a China
deixa muito a desejar na questão da “proteção do trabalho”, bem como das oportunidades “iguais” e “justas” para as empresas
europeias no país. Segundo ele, essas questões não foram resolvidas e haveria motivos
para acreditar que a China pratica “trabalhos
forçados” em grande escala, por exemplo,
em Xinjiang. Na entrevista, talvez, devido
ao clima relaxado do final de um ano difícil,
Bütikofer abusou de uma linguagem um tanto vulgar, o que, dado o seu passado de maoísta fervoroso, não deve surpreender. De
acordo com ele, se a China garantir constantemente que quer ratificar a convenção central da Organização Internacional do Trabalho (OIT) contra o trabalho forçado, “isso
significa, de uma forma diplomaticamente
educada, ‘vocês vão se f...’”.
Questionado sobre se as empresas europeias não teriam obtido um melhor acesso
ao mercado chinês de 1,4 bilhão de pessoas,
Bütikofer seguiu repetindo a linha de que
ainda existem muitos pontos de interrogação, ressaltando que os padrões de “sustentabilidade” e “direitos do trabalho” não são
os mesmos na China e na Europa. Ao final,
qualificou o acordo como um monte de “besteiras”, enfatizando que a Comissão Europeia teria sido “ludibriada”.
Reminiscências maoístas dos “Verdes”
É digno de nota que alguns dos veteranos
entre os “Verdes” germânicos terem sido fervorosos seguidores de Mao Tsé-tung, na década de 1970, tendo integrado grupos militan-
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tes maoístas como a Liga Comunista da
Alemanha Ocidental (KBW). Entre outros,
são os casos do próprio Bütikofer e de
Hans-Gerhart “Joscha” Schmierer, ex-integrante da equipe de planejamento do
ministro das Relações Exteriores “verde”
Joschka Fischer (1998-2005). De acordo
com a revista Cicero, Schmierer foi secretário do Comitê Central da KBW e, no final
de 1978, viajou com uma delegação ao
Camboja, para se encontrar com o presidente do Khmer Vermelho e assassino em
massa do regime genocida de Pol Pot, Saloth Sar. Mais tarde, ele escreveu no jornal
do KBW que “o povo do Camboja transformou o seu país em um jardim florido”.
Sem surpresa, em 1977, os membros da
KBW estiveram na vanguarda dos protestos antinucleares em Brokdorf e Grohnde.
Em março de 2001, quando os “Verdes” integravam o governo de coalizão do
chanceler Gerhard Schroeder (19982005), um documento de inquérito oficial
do Parlamento federal alemão (Drucksache 14/5406) lançou algumas luzes sobre
Schmierer e seu pitoresco passado. Na
ocasião, foram levantadas questões relativas a um telegrama de saudação enviado
por ele em 1980, na condição de secretário
da KBW, aos “camaradas de Pol Pot”, em
especial, se era verdade que ele havia afirmado no telegrama que “a luta do povo
cambojano é uma atribuição importante
para a paz mundial”. Os parlamentares

que haviam solicitado o inquérito perguntavam se o governo compartilhava da opinião
de que o secretário do Partido Comunista
do Camboja era um “assassino em massa”.
O governo respondeu apenas vagamente, que
Schmierer havia sido submetido a uma verificação de segurança.
De acordo com o seu sítio na Internet, Bütikofer nasceu em 1953, em Mannheim, estudou filosofia, história e assuntos chineses
na Universidade de Heidelberg, ocupou vários cargos como representante estudantil
em 1973 e, posteriormente, ingressou no
grupo Liga Universitária Comunista (KHG).
Embora, na época, ele fosse um adepto apaixonado da República Popular de Mao, mais
tarde, converteu-se em um crítico ferrenho
da China. Em 1997, tornou-se o porta-voz do
Partido Verde alemão para assuntos europeus, tendo presidido o partido entre 2002 e
2008. Desde 2009, é eurodeputado, atuando
em várias comissões, inclusive a de política
externa, na qual preside a delegação para as
relações com a China.
Quanto a tais reviravoltas dos ilustres parlamentares “verdes”, pode-se aceitar o fato
de que uma pessoa pode mudar as visões
radicais que abrigava no início de suas vidas
políticas. Mas quando se ouve a estranha
melodia cantada atualmente contra o Nord
Stream 2 ou a China, igualmente entoada em
Washington, cabe perguntar se alguns “verdes”, movidos pelo seu “zelo” pelo poder, não
teriam se juntado ao mesmo. //
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