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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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A distribuição mundial da
campanha de vacinação
contra a Covid-19 tem
ressaltado as desigualdades
globais. Até fevereiro,
os dez países mais ricos
respondiam por três quartos
das vacinas aplicadas no
mundo, enquanto mais de
100 países não haviam
sequer iniciado suas
campanhas (foto
Wikimedia Commons)

E D I T O R I A L

Pandemia desnuda as
estruturas globais de egoísmo
Além da devastação das vidas perdidas, a pandemia de Covid-19 está desnudando de
forma insofismável a natureza corrompida e excludente da ordem global, com a virtual
monopolização da vacinação pelas nações mais ricas, enquanto a maioria da população
mundial fica desamparada. Esta ordem de egoísmo institucionalizado também se estende às elites nacionais, que buscam privilegiar os seus núcleos de poder e privilégios, em
detrimento da maioria das suas sociedades. Este fenômeno, que poderia ser meramente
atribuído a uma visão distorcida da natureza humana, na realidade, é uma distorção
promovida pela prevalecente ordem econômica e social “darwinista” (ou, mais rigorosamente, “spenceriana”, pois o criador do darwinismo social foi Herbert Spencer, e não
Charles Darwin), que, em nome da modernidade “globalista”, promove entre as nações
e os indivíduos o princípio da “sobrevivência dos mais aptos”. Ou tomando de empréstimo as quase esquecidas lições de Platão, o que poderíamos chamar o “Princípio de
Trasímaco”, em referência ao truculento personagem da sua República, para quem a
justiça é o interesse dos mais fortes (Cont. na p.2).
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De fato, é difícil se escapar à constatação de que grande parte
do mundo é governada por estruturas de egoísmo institucionalizado, tanto entre os países como dentro deles, com determinação crescente para submeter a grande maioria das sociedades
aos seus desígnios exclusivistas, entanto as mantêm distraídas,
confundidas e dominadas, por meio de agendas diversionistas,
como o radicalismo ambientalista, a defesa de uma imagem
distorcida dos direitos humanos e da democracia ou a chamada
pauta identitária, que enfatiza uma plêiade de alegados direitos
individuais e os coloca acima dos interesses maiores das sociedades e da promoção do Bem Comum.
Tal situação foi o tema da categórica advertência do chanceler mexicano Marcelo Ebrard, em uma videoconferência do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 17 de fevereiro:
dez países que representam 60% do Produto Interno Bruto (PIB)
global aplicaram três quartos das primeiras doses das vacinas
contra a pandemia de Covid-19, enquanto há mais de 100 países
que não aplicaram uma sequer.
“Nunca havíamos visto uma divisão tão profunda, que afetasse a tantos em tão pouco tempo... Urge reverter a injustiça
que está se cometendo, porque disto depende a segurança de
toda a humanidade. ” – sentenciou ele (BBC Mundo, 17/02/2021).
Por ironia, Ebrard falava em nome da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), da qual o México ocupa a presidência rotativa (e da qual o Brasil se afastou).
A ironia fica por conta da desastrosa conduta de grande parte
das elites dirigentes do subcontinente ibero-americano, a qual
está agravando ainda mais o enfrentamento da pandemia na
região, que responde por 25% das mortes por Covid-19 em todo
o mundo, embora represente apenas 8,5% da população mundial.
Na Argentina, Peru e Equador, os ministros da Saúde se
viram forçados a renunciar, por favorecimentos indevidos a
parentes, correligionários e membros das elites locais, nos
respectivos programas de vacinação. No Brasil, seis governadores estão sob investigações da Polícia Federal e sete secretários de Saúde estaduais já foram afastados por suspeitas de
corrupção na compra de equipamentos e na construção de
instalações de emergência para o combate à pandemia, além
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de numerosas outras irregularidades já comprovadas. Antes do início da vacinação, órgãos
do Poder Judiciário tiveram o desplante de
reivindicar prioridade no recebimento das vacinas. E, em praticamente todos os países,
multiplicam-se as denúncias de favorecimentos nas filas de prioridades.
O desequilíbrio na disponibilidade das vacinas, citado por Ebrard, é apenas a ponta do
iceberg da atuação de tais estruturas de egoísmo, epitomizadas na “globalização financeira” das últimas décadas, cuja principal
façanha tem sido o aprofundamento das desigualdades socioeconômicas em escala global, tanto entre os países como dentro deles.
A tendência é comprovada por numerosos
estudos e admitida até mesmo por organismos
multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e outros.
O aspecto mais trágico desse quadro é a
constatação de que, pela primeira vez na História, a humanidade dispõe de conhecimento e
condições objetivas para concretizar uma meta
que até há pouco pareceria utópica: proporcionar que virtualmente todos os habitantes do
planeta, em uma geração ou pouco mais, possam aspirar a níveis de vida dignos e próximos
dos conquistados pelas nações avançadas. Se
esta meta não está na agenda política mundial,
não é por insuficiência de recursos humanos,
escassez de recursos naturais (inclusive alimentos, matérias-primas, energia e água) ou
alguma suposta crise ambiental, como a inexistente influência humana no clima global – mas
pela hegemonia das estruturas de egoísmo e o
desconhecimento da grande maioria da população esclarecida sobre o seu funcionamento e
influência nas políticas públicas que influenciam diretamente o seu cotidiano e suas vidas.
No ápice de tais estruturas encontra-se o
sistema financeiro internacional “globalizado”, de longe, o maior obstáculo e fator de “insustentabilidade” para um desenvolvimento
cooperativo e harmônico da humanidade, que
lhe permita deixar para trás três séculos de

uma modernização bastante seletiva da
economia mundial e de avanço irregular
do processo civilizatório, refletidos no
aprofundamento das desigualdades e do
déficit global de justiça que se mostra na
resposta à pandemia.
O Brasil foi atingido pela pandemia em
meio a uma estagnação socioeconômica
que se arrasta desde 2015, sem perspectiva de superação com as políticas econômicas vigentes e agravada pela temerária
passividade com que suas elites dirigentes
assistem à deterioração das suas capacidades produtivas – com exceção do setor
agropecuário –, de pesquisa e inovação,
requisitos insubstituíveis para a retomada
de um processo de desenvolvimento de
longo prazo e para o enfrentamento dos
grandes desafios das próximas décadas.
Junto com ela, uma fragmentação raivosa que tem dividido grande parte da
sociedade entre linhas de fratura políticas
e ideológicas, dificultando a abertura de
canais de entendimento para o enfrentamento dos graves problemas nacionais e
facilitando a atuação das estruturas de
egoísmo hegemônicas, igualmente, capitaneadas pelo sistema financeiro.
Não por acaso, o País é o vice-campeão
mundial de mortes por Covid-19.
Desafortunadamente, para si próprio e
para a Ibero-América, o Brasil se omitiu
da responsabilidade de encabeçar uma
resposta coordenada de toda a região à
emergência sanitária, posição que lhe cabia pelas suas dimensões e capacidades
científicas e industriais, ainda significativas, e por ser membro do grupo BRICS,
no qual Rússia, China e Índia despontam
como líderes na produção de vacinas. Todavia, mesmo com atraso, é imprescindível que se articule com países de peso,
como o México, Argentina e outros, para
retomar a agenda da integração ibero-americana, reorientada em torno da emergência pandêmica e da promoção de uma
ordem mundial mais justa e equitativa. //
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“Princípio da
Realidade” desafia
os prestidigitadores
hegemônicos

O

discurso do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN), Jens Stoltenberg, em saudação
ao presidente do Conselho Europeu, Charles
Michel, no último dia 26 de fevereiro, revela
uma perigosa obstinação das elites “globalistas” do Atlântico Norte com a preservação das
estruturas hegemônicas centradas no poderio
financeiro e político-militar do quadrilátero
Washington-Nova York-Londres-Bruxelas, ao
mesmo tempo, cegas quanto à natureza das verdadeiras ameaças globais e sobre as respostas
mais eficientes a elas. Por exemplo, em vez de
aceitar que o combate à pandemia de Covid-19
exige uma profunda mudança na forma de encarar a cooperação global, colocando-a como
uma emergência mundial, juntamente com o
combate à fome e às desigualdades, Stoltenberg
e seus pares preferem ignorar essa realidade e
aferram-se em combater qualquer possibilidade
de estabelecimento de uma ordem cooperativa
e não-hegemônica. É evidente que, para eles, a
existência da OTAN depende da manutenção
de cenários de conflitos reais ou fabricados.
Assim, a sua lista das ameaças enfrentadas
pelo bloco não surpreende: “Para a OTAN, a
tarefa principal durante essa pandemia tem sido
assegurar que uma crise de saúde não se transforme em uma crise de segurança, porque as
ameaças com que somos confrontados antes da
pandemia (sic), elas ainda estão aí. As ações
agressivas da Rússia, formas mais brutais de
terrorismo, ataques cibernéticos sofisticados, a

ascensão da China e as implicações de segurança das mudanças climáticas, de modo que nenhum país ou continente pode enfrentar sozinho esses desafios.”
A pauta ditada por Stoltenberg tem menos a
ver com o mundo real do que com uma listagem
adredemente elaborada com a função precípua
de justificar a preservação de uma dispendiosa
estrutura burocrática e político-militar, cuja principal missão, desde a implosão da União Soviética, na década de 1990, tem sido a de buscar
novas justificativas para a sua preservação. Para
ficarmos apenas nos tópicos citados, vejamos:
As “ações agressivas” da Rússia pós-soviética, em especial, sob a presidência de Vladimir
Putin, têm se limitado a reagir ao agressivo
cerco imposto pela OTAN, inclusive, com a
incorporação de ex-membros do Pacto de Varsóvia, em ostensiva violação dos acordos estabelecidos pelos presidentes Ronald Reagan e
Mikhail Gorbatchov. Sem falar na instigação
de “revoluções coloridas” em países da periferia russa, como a Ucrânia e a Geórgia, provocações na própria Rússia, com o financiamento
e apoio político para o fomento de uma oposição
a Putin (p.ex., Alexei Navalny), entre numerosas outras operações desestabilizadoras.
A recente imposição de novas sanções a altos
funcionários russos, sob o pretexto do suposto
envenenamento de Navalny, apenas reforça
essa pauta “russofóbica”.
Não ficou claro ao que Stoltenberg se referiu
como “formas mais brutais” de terrorismo. Mas
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a Aliança Atlântica tem em seu currículo a criação de uma das principais “fábricas” de extremistas, estabelecida na Líbia, após a operação
militar que derrubou e assassinou o líder líbio
Muamar Kadafi, em 2011. Dali saiu a maior
parte dos jihadistas que, desde aquele ano, têm
infernizado a Síria e provocado a fuga de milhões de refugiados do país, com repercussões
diretas para a própria segurança dos países
membros da OTAN. E não se pode esquecer a
colaboração crucial de alguns deles para a criação da mais radical organização terrorista das
últimas décadas, o Estado Islâmico.
Quanto aos “ataques cibernéticos sofisticados”, Stoltenberg está sendo modesto, pois as
capacidades mais avançadas da categoria encontram-se nas principais potências da OTAN,
além de aliados estratégicos como Israel, que,
juntamente com os EUA, tem desfechado numerosos ataques cibernéticos contra o Irã, entre
outros países considerados inimigos.
Por sua vez, a “ascensão da China” só pode
ser vista como ameaça por quem não consegue
superar o obsoleto paradigma supremacista,
uma vez que a estratégia das elites dirigentes
de Pequim não contempla nada remotamente
parecido com o papel exercido pelos EUA no
pós-guerra. Toda a sua agenda militar, por
exemplo, é essencialmente defensiva e reativa,
ao contrário da presença global de Washington,
com mais de 800 bases militares em mais de 70
países e seus 12 grupos de batalha de porta-aviões que operam em todos os oceanos do mundo. Em vez disto, os chineses preferem investir
seus recursos humanos e econômico-financeiros no desenvolvimento de tecnologias de ponta em uma grande variedade de áreas, que assegurem bons negócios com países cansados de
conflitos e ávidos de progresso cooperativo e
pacífico. Um exemplo é a grande capacidade de
produção de insumos farmacêuticos, dos quais
depende boa parte das vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19.
Finalmente, quando fala em “mudanças climáticas”, Stoltenberg não se refere à dinâmica
natural do clima da Terra, cujas oscilações e
complexidade são bastante conhecidas da Ci-
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ência, apesar das distorções impostas nas últimas décadas, para privilegiar uma inexistente
influência da humanidade no clima global,
atribuída às emissões de carbono das atividades
humanas, em especial, o uso de combustíveis
fósseis, agricultura e usos da terra e outras.
Neste quesito, a pretendida agenda de “descarbonização” da matriz energética global e restrições a uma pletora de atividades econômicas
não passa de pretexto para um aprofundamento da já extremada “financeirização” da economia mundial, embutida em propostas como a
do famigerado “Grande Reset” do Fórum Econômico Mundial (ver Solidariedade Ibero-americana, janeiro de 2021).
No mundo real, o clima do planeta é condicionado por uma complexa interação de fatores
astrofísicos, geofísicos, atmosféricos, oceânicos e outros, cuja dinâmica a Ciência pode vislumbrar a partir do estudo dos climas do passado histórico e geológico, cujas mudanças
precedem em muito a Revolução Industrial dos
últimos séculos. Para as décadas vindouras, em
vez do aquecimento prognosticado pelos modelos climáticos calibrados para ressaltar o
(pífio) papel do carbono, evidências apontam
para um resfriamento originado por uma combinação de um ciclo fraco de atividade solar
(Ciclo Solar 25) e um enfraquecimento do campo magnético terrestre. Como se sabe da História, períodos frios costumam ser muito mais
problemáticos para a humanidade (e a própria
biosfera do planeta) do que os quentes, a despeito do que pregam os alarmistas climáticos.
O receituário ambientalista costuma atribuir
grande importância ao denominado Princípio
da Precaução, segundo o qual uma atividade
econômica qualquer não deveria ser implementada se não se puder avaliar corretamente os
seus impactos no meio ambiente e os supostos
riscos para as gerações posteriores. Como
exemplifica de forma contundente o caso do
Texas, descrito nesta edição, é de todo conveniente que a humanidade comece a reger-se por
um “Princípio da Realidade” – e isto inclui os
iludidos com a possibilidade de perpetuação de
estruturas de poder anticivilizatórias. //
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Desastre no Texas “congela”
quimeras liberais (e ambientais)
// GERALDO LUÍS LINO

A

onda de frio que, literalmente, congelou
o Texas entre os dias 7 e 17 de fevereiro,
causando 47 mortes e prejuízos estimados
em dezenas de bilhões de dólares, expôs com
dramática clareza o contraste entre o mundo real
e a disfuncionalidade dos modelos prevalecentes
que, supostamente, representam o melhor entendimento sobre a dinâmica do nosso planeta e a
organização econômica da humanidade, um
descompasso que se mostra cada vez mais perigoso em suas consequências.
De fato, a dinâmica planetária, em especial,
a meteorológica e climática, e o comportamento
da economia real são sistemas complexos, cujo
funcionamento escapa aos modelos teóricos ideologicamente motivados prevalecentes nas últimas décadas. Porém, apesar das
suas evidentes deficiências, os
interesses das estruturas hegemônicas do poder mundial têm assegurado a tais modelos uma influência determinante na formulação das políticas públicas, relações internacionais, modelos de
negócios, cultura, educação, enfim, quase todos os aspectos da
vida humana. Em outras palavras, na visão do mundo prevalecente na maior parte das sociedades do planeta.
No episódio texano, de início,
salta aos olhos a inadequação dos
modelos de análise do tempo meteorológico e do clima baseados
no errôneo preceito de que as
emissões de carbono das atividades humanas estariam aquecendo
irregularmente a atmosfera do
planeta. Os resultados são prognósticos dramaticamente equivocados e justificativas oportunis-

tas para uma insidiosa “descarbonização” da
matriz energética mundial, lucrativa para alguns,
mas prejudicial e potencialmente perigosa para
muitos, como os texanos acabam de comprovar.
Em 21 de janeiro, o canal meteorológico Weather Channel divulgou o seguinte prognóstico
para as tendências de temperaturas nos EUA
continentais, em fevereiro:
Por ironia, o Texas estava no centro da área
(vermelho escuro) que apontava para temperaturas “muito acima da média” (much above average), com uma pequena parte do seu território
incluído na faixa mais ampla “acima da média”
(above average). Três semanas depois, em 13 de
fevereiro, a realidade se mostrava bem distinta
(figura abaixo), com o tuíte do canal alertando:
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“Condições frígidas são esperadas para o interior
da nação até o início da próxima semana. Centenas de recordes de temperaturas estão ameaçados.” Para o Texas, as temperaturas mínimas
previstas ficavam entre 25-35oF (14-19oC) abaixo da média esperad.
A onda de frio não foi inusitada, pois o Texas
já enfrentou outras idênticas, na década de 1980
e anteriormente, sem impactos tão significativos como em fevereiro. A diferença principal,
responsável pela reduzida resiliência da infraestrutura e capacidade de resposta à emergência, remete ao avassalador domínio da ideologia
neoliberal nas últimas décadas, com a desregulamentação da economia em geral e a submissão
dos serviços públicos aos ditames dos mercados
financeiros, convertendo serviços essenciais
como a energia em meras mercadorias (commodities) sujeitas às idiossincrasias e aos caprichos
dos especuladores.
Além disso, o Texas aderiu forte e orgulhosamente à onda da “descarbonização” da matriz energética, favorecida por polpudos subsídios à geração eólica e solar de eletricidade,
que atualmente respondem, respectivamente,
por 23% e 2% da geração no estado, expansão
que se acelerou nos últimos 15 anos e se deu,
em grande medida, em detrimento das termelétricas a carvão, para gáudio dos ambientalistas desorientados.
O problema é que geradores eólicos e painéis
solares têm capacidades intermitentes (dependem do vento e da luz solar) e, por conseguinte,
não deveriam ser considerados como fontes de
energia “de base” ou de geração contínua, privilégio das centrais termelétricas, nucleares e
hidrelétricas. Porém, subsídios generosos e dividendos políticos do alegado combate às mudanças climáticas têm o dom de produzir um
arriscado “mix” de desconsideração pelo bom
senso e por critérios consagrados em mais de
um século de uso comercial da eletricidade.
Ademais, por razões de mercado, o sistema
elétrico texano tem pouca interligação com o do
restante do país, o que dificultou ainda mais a
resposta à onda de frio.
Para completar o quadro, grande parte do gás
natural texano passou a ser exportada para o
México, operação favorecida por uma reforma
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energética de cunho privatizante imposta ao país
vizinho desde o início do século, em nome da
alegada supremacia da eficiência dos mercados.
Estes são os elementos da “tempestade perfeita” que se abateu sobre o orgulhoso Estado
da Estrela Solitária, com repercussões transfronteiriças.
Entre 8 e 10 de fevereiro, com os termômetros registrando quedas bruscas de temperaturas
para até 10-20 graus centígrados negativos, a
maioria dos aerogeradores do estado congelou,
reduzindo em quase 20% a geração total de eletricidade e provocando uma súbita queda de
tensão nas linhas de transmissão. O problema
gerou um efeito dominó que afetou diretamente o restante da rede, ocasionando o desligamento automático de várias centrais. De imediato,
foram acionadas as usinas de reserva, basicamente, termelétricas a gás natural e nucleares,
mas várias delas também tiveram problemas de
acionamento e demoraram a entrar na rede, algumas mais de um dia. O resultado foi um vasto apagão que deixou grande parte do estado às
escuras e no frio congelante, em algumas áreas,
durante dias, quadro piorado pelo rompimento
de muitas tubulações de água.
No dia 17, em flagrante desrespeito aos
contratos estabelecidos, o governador do estado, Greg Abbott, suspendeu as exportações
de gás para o México durante quatro dias,
afetando diretamente o abastecimento no país
e demonstrando, pela enésima vez, que, em
situações de crise, o “livre mercado” costuma
reverter rapidamente à velha situação do salve-se quem puder.
Para muitos texanos, a situação se agravou
ainda mais com a chegada de contas de eletricidade estratosféricas, de até cinco dígitos, decorrentes do bizarro sistema de tarifas flutuantes
oferecido por algumas empresas, as quais dependem do custo da energia comprada por elas
no “mercado livre”, atraente para muitos consumidores por oferecer tarifas mais baixas em
condições “normais” – mas potencialmente
devastador fora delas.
Em Dallas, o veterano do Exército Scott
Willoughby recebeu uma conta de 16 mil dólares (cerca de R$ 88 mil) pelo fornecimento de
apenas alguns dias, sendo obrigado a raspar a
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sua poupança para pagá-la. Outra cliente, Susan
Hosford, de Denison, recebeu uma conta mais
“suave”, apenas 1.300 dólares (R$ 7.100,00) pelas duas primeiras semanas do mês, mas sua
conta estava cadastrada em débito automático e
ela ficou sem dinheiro no banco, precisando
recorrer ao cheque especial (G1, 23/02/2021).
Em sua defesa, a fornecedora Griddy afirmou
que havia avisado os clientes da modalidade
sobre a alta das tarifas, que não merecem outra
qualificação, se não a de extorsivas.
Um tal sistema de tarifas é simplesmente
desumano, assim como a estrutura política e
institucional que o justifica e legaliza. Tais são
as maravilhas do “livre mercado”, que deixariam verde de inveja o Shylock do Mercador de
Veneza de Shakespeare.
Em desespero, no escuro, no frio e indefesos
diante das extorsões, muitos texanos chegaram
a queimar móveis para aquecer seus lares. Uma
amarga ironia, no segundo estado mais populoso e rico dos EUA, cujos dirigentes, ainda
em janeiro, se gabavam fato de que se fosse
um país independente, teria a nona maior economia do mundo.
Nas palavras do governador Abbott: “A posição do Texas como a nona maior economia do
mundo se deve aos homens e mulheres do Estado da Estrela Solitária, que trabalham duro, ao
nosso compromisso com a liberdade econômica,
à nossa infraestrutura no estado da arte e ao
clima de negócios. Na medida em que cultivarmos um ambiente de crescimento e oportunidades, o Texas continuará a construir um futuro
ainda mais brilhante para todos os texanos (grifos nossos) (CISION PR Newswire, 27/01/2021).”
Todavia, não há demonstração mais emblemática da intolerável visão do mundo que justifica semelhante desumanidade e alheamento da
realidade, que o ultrajante tuíte do prefeito de
Colorado City, Tim Boyd. No dia 16, enquanto
seus concidadãos enfrentavam como podiam os
problemas da falta de energia, aquecimento e
água, ele escreveu no miniblog (destaque em
maiúsculas no original):
“Deixem-me ferir alguns sentimentos enquanto ainda tenho um minuto! Ninguém deve
nada a você e sua família; nem é responsabilidade do governo local te apoiar durante tempos

como este! Afundar ou nadar é escolha sua!
A cidade e o condado, bem como os provedores
de energia e de outros serviços, não lhe devem
NADA! Eu estou de saco cheio e cansado de
pessoas buscando uma maldita esmola! Se você
não tem eletricidade, aja e providencie um plano
para manter sua família aquecida e segura. Se
não tem água, arranje-se sem ela e pense fora da
caixa para sobreviver e fornecer água à sua família. Se está sentado em casa no frio, porque
não tem energia, e está sentado esperando que
alguém venha socorrê-lo, porque você é preguiçoso, é resultado direto de como você foi criado!
Só os fortes sobreviverão e os fracos perecerão.
Caras, Deus nos deu as ferramentas para socorrer a nós mesmos em tempos como este. Isto é,
tristemente, um produto de um governo socialista (sic), onde eles alimentam as pessoas para
acreditar que os POUCOS vão trabalhar e outros
serão dependentes de esmolas. Eu lamento que
você esteja sem eletricidade e água; sim! Mas
que eu seja amaldiçoado se vou ajudar alguém
que seja capaz de fazer isso por si mesmo! Nós
perdemos de vista aqueles necessitados e aqueles que tiram vantagen do sistema e os misturamos num mesmo grupo!! Enfim, pare de chorar
e buscar uma esmola! Levante o seu traseiro e
cuide de sua própria família! Em suma: NÃO
SEJA PARTE DO PROBLEMA, SEJA PARTE
DA SOLUÇÃO!! (CBS News, 18/02/2021.)”
A onda de indignação deflagrada pelo tuite
levou Boyd a renunciar ao cargo. Mas, dificilmente, se poderia pensar em melhor síntese da
quimera neoliberal-darwinista-malthusiana, que
vê a sociedade como pouco além de uma mera
coleção de indivíduos disputando recursos escassos com base na lei da selva, em um ambiente selvagem em que o Estado não passa de uma
estrutura de egoísmo institucionalizado que
beneficia os “mais fortes”.
No outro lado da fronteira
Com o Norte do México igualmente afetado
pela onda de frio e diante da interrupção do
fornecimento de gás natural do Texas para as
termelétricas que geram quase dois terços da
eletricidade do país, o governo mexicano viu-se obrigado a uma ação emergencial para enfrentar a crise. Os estados mais afetados foram
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Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa e Durango, submetidos a
apagões rotativos para evitar o colapso do sistema elétrico, como ocorreu no Texas.
No dia 12, a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) acionou o alerta diante de um aumento de 200% nos preços do gás texano, iniciando gestões imediatas para buscar outros
fornecedores, enquanto eram reativadas 20
usinas termelétricas, hidrelétricas e solares, que
funcionavam como “backup” para o sistema.
Dois dias depois, o frio aumentou e algumas termelétricas a gás do Nordeste foram
paralisadas, seguidas, no dia seguinte, por
outras no Norte.
No dia 16, o corte nos fornecimentos estadunidenses chegou a 61%, ao mesmo tempo em que
os preços disparavam, passando de 2 dólares por
BTU (British Termal Unit) a espantosos 944
dólares, um aumento de 10.000% em menos de
uma semana – extorsão é palavra suave para
expressar tal fato.
Ao mesmo tempo, foram acionadas outras 11
termelétricas a óleo combustível, carvão e gás
importado às pressas por navios.
As medidas de emergência funcionaram e o
sistema elétrico voltou a operar a plena carga no
dia 18, com uma reserva de 5.000 megawatts
sobre a demanda máxima de 33.000 MW, suficiente para suprir eventuais cortes de gás importado dos EUA.
Em entrevista à rede RT, o diretor da CFE
Energía, Miguel Reyes, explicou a origem do
problema: “Por que é uma façanha o que se fez
nesses últimos dias? Porque a geração de eletricidade no México, hoje, depende fundamentalmente do gás natural. Tanto a CFE como o México, por decisões de administrações passadas,
geraram uma dependência do gás natural, porque fizeram uma conversão tecnológica de muitas das nossas usinas geradoras, mas, ademais,
não vinculada ao gás natural produzido no país,
porque se abandonou a indústria petrolífera nacional, mas ao gás natural importado do Texas.
É daí que vem o problema (RT, 18/02/2021).”
Segundo ele, o governo do presidente Andrés
Manuel López Obrador está obrigado a continuar importando gás natural, devido aos contratos
firmados nos governos anteriores, com duração

9

entre 15 e 24 anos, para justificar a operação de
uma rede de gasodutos privados. Os contratos
estabelecem, também, que a CFE não pode investir no armazenamento de gás, sendo obrigada a contratar o serviço a empresas privadas.
Sem meias palavras, López Obrador coloca o
dedo na ferida: “Com a política neoliberal, como
o propósito era a privatização, em vez de o setor
se manter integrado, ele foi separado... Este era
o propósito, ir desmembrando todo o sistema
elétrico e a indústria elétrica (RT, 18/02/2021).”
Desde o início do seu mandato, em 2018,
AMLO, como é mais conhecido, está empenhado em uma profunda “contrarreforma” do setor
energético mexicano, que inclui a reativação
de termelétricas a carvão (pode-se esperar a
gritaria do aparato ambientalista internacional)
e a limitação da participação de empresas privadas no setor.
Em 23 de fevereiro, depois de 17 horas de
discussões acirradas, a Câmara dos Deputados
aprovou a Lei da Indústria Elétrica, que recupera a primazia do Estado nacional na geração
de eletricidade e acaba com os subsídios às empresas privadas do setor. A lei foi aprovada por
289 votos dos partidos da base de apoio ao governo contra 152 da oposição, à qual, sem surpresa, somou-se o Partido Verde – que, nos
países onde existe, quase invariavelmente, se
apresenta como um instrumento dos grandes
interesses oligárquicos.
“Hoje, recuperamos parte da soberania que
os governos neoliberais entregaram a empresas
privadas em troca de subornos, atraiçoando o
povo do México. Com essa reforma, recuperamos a prioridade do interesse público sobre o
interesse privado” – sintetizou o deputado Daniel Gutiérrez, do Morena, partido de López
Obrador (La Jornada, 24/02/2021).
O projeto de lei ainda deverá ser votado no
Senado, antes de ser levado à sanção do presidente da República.
O desastre no Texas e a atitude do governo
mexicano na defesa dos interesses maiores da
sua sociedade proporcionam preciosos ensinamentos para países às voltas com conflitos de
interesses semelhantes e a urgente necessidade
de um retorno à realidade, caso em que o Brasil
se sobressai (ver artigos nesta edição). //
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Desespero do
“excepcionalismo”
produz monstros
// LORENZO CARRASCO

“H

á uma possibilidade real de que
uma crise regional com a Rússia
ou a China possa escalar rapidamente a um conflito envolvendo armas
nucleares, se elas perceberem que uma
derrota convencional ameaçaria o regime
ou o Estado.”
A frase sintetiza a mensagem ostensiva
do chefe do Comando Estratégico dos
EUA (Stratcom), vice-almirante Charles
Richard: os EUA precisam preparar-se
para uma guerra nuclear, se quiserem
preservar a sua posição hegemônica em
um mundo marcado pela “competição de
grandes potências”.
Para ele, “as Forças Armadas dos EUA
devem mudar o seu principal pressuposto,
de ‘o emprego de armas nucleares não é
possível’ para ‘o emprego de armas nucleares é uma possibilidade muito real’, e
agir para enfrentar e dissuadir aquela realidade. Não podemos abordar a deterrência nuclear da mesma maneira. Ela deve
ser ajustada e evoluir para o ambiente
dinâmico que enfrentamos”.
O recado foi dado em no artigo “Forjando a deterrência estratégica no século
21”, publicado na edição de fevereiro da
revista Proceedings do Instituto Naval dos
EUA, disponível em inglês na Internet.
O artigo de Richard reforça a percepção de que os setores mais radicais do
Deep State estadunidense estão dispostos

a levar às últimas consequências o seu apego
férreo à agenda hegemônica justificada pela
ideologia do “excepcionalismo” dos EUA
como a “nação indispensável”, a “cidade no
alto da colina”, imbuída da responsabilidade
de moldar o mundo à sua imagem. Para os “excepcionalistas”, que veem o país como o principal “agente do Bem” no mundo, qualquer
resistência externa a tal visão e agenda representa uma ameaça existencial e como tal deve
ser tratada. Este é o caso da Rússia e da China,
não apenas recusando a submissão a essa agenda hegemônica, mas também articuladas para
oferecer ao mundo uma pauta cooperativa e
não-hegemônica para o desenvolvimento compartilhado, a partir da integração físico-econômica da Eurásia – que, para aqueles círculos
do poder estadunidense, se assemelha cada vez
mais a um casus belli.
Como seria de se esperar, ele atribui a ambos
os países a agenda promovida por ele e seus
pares do “Estado de Segurança Nacional” estadunidense: “Enquanto o foco do Departamento
de Defesa tem sido o contraterrorismo, a Rússia
e a República Popular da China (RPC) começaram a desafiar agressivamente as normas
internacionais e a paz global, usando instrumentos de poder e ameaças de força de maneiras não vistas desde o auge da Guerra Fria – e,
em alguns casos, de maneiras não vistas durante a Guerra Fria, como ataques cibernéticos e
ameaças no espaço. Sem surpresa, elas estão
até mesmo se aproveitando da pandemia global
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para promover as suas agendas nacionais.
Estes comportamentos são desestabilizadores e, se não forem confrontados, aumentam o risco de crises ou conflitos de
grandes potências. (...)”
Aqui, seria interessante levantar quantos países foram invadidos pela Federação
Russa e a República Popular da China,
desde o fim da Guerra Fria, e comparar
com os que sofreram alguma forma de
agressão militar dos EUA (deixaremos o
exercício ao leitor). Ademais, ataques cibernéticos também têm sido uma especialidade estadunidense, como demonstram
sucessivas ações contra o programa nuclear do Irã, sem falar na recente criação do
Comando Espacial, o sexto braço das Forças Armadas estadunidenses, cujo objetivo explícito é “proporcionar liberdade de
operação para os EUA” no ambiente espacial. Igualmente, vale comparar o número
de bases e instalações militares dos três
países no exterior (EUA: mais de 800 em
mais de 80 países – nem o Pentágono tem
uma listagem completa; Rússia e China:
duas cada uma).
Em seguida, diz Richard: “Nós devemos competir ativamente para manter as
agressões delas em xeque; ceder às suas
iniciativas implica no risco de reforçar as
suas percepções de que os EUA não têm
disposição ou condições de responder, o
que poderia torná-las ainda mais ousadas. Adicionalmente, nossos aliados podem interpretar a inação como uma falta
de disposição ou incapacidade de liderar.
Permanecer passivos pode negar-nos
oportunidades de posicionamento de maneiras que sustentem uma das nossas
maiores forças: a projeção de poder estratégico. No momento em que uma iniciativa de um adversário se torne um fait
accompli, os EUA seriam forçados a decidir se aceitariam o seu ‘novo normal’,
empregariam a força militar para restabelecer o status quo ou estabeleceriam o
nosso ‘novo normal’.”

Evidentemente, no âmbito do grande negócio representado pelo “Estado de Segurança
Nacional”, não se pode ignorar a perspectiva
de que o artigo também reflita o lobby pela
modernização do arsenal nuclear estadunidense, cujo custo é estimado em cerca de 500 bilhões de dólares até 2030.
No entanto, a posição do chefe do Stratcom
é sugestiva do desespero do Deep State com a
inexorável erosão da posição hegemônica desfrutada pelos EUA nas últimas décadas, e
remete aos delírios de estrategistas das décadas de 1960-70, como Albert Wohlstetter,
Herman Khan e outros, sobre a viabilidade de
os EUA saírem vencedores de uma guerra nuclear. A hipótese é ainda mais delirante, em
face da existência do arsenal de vetores nucleares hipersônicos russos, contra os quais
os EUA não têm defesa – como admite o próprio Richard –, e que a China também tem se
esmerado em replicar.
Em entrevista à rede RT, o ex-inspetor de
armas e ex-oficial de inteligência dos Fuzileiros Navais estadunidenses, Scott Ritter,
afirmou que as posições belicosas de Richard
são mais perigosas do que parecem. Segundo
ele, os EUA não têm condições de se impor à
Rússia ou à China em um conflito convencional, pelo que não relutariam em recorrer às
armas nucleares, levando seus oponentes a
responder da mesma forma. “Isso é o que torna tão perigosas as declarações do almirante
sobre a preparação para uma guerra nuclear,
porque não há maneira de contê-la”, disse ele
(RT, 06/02/2021).
De fato, a mera menção pública a tal possibilidade denota uma mentalidade monstruosa,
típica de altos servidores de um hegemon decadente, incapazes de contemplar uma alternativa
cooperativa e construtiva, preferindo jogar com
a perspectiva do fim da humanidade, no caso
de um conflito global “esquentado”, como alertou o presidente russo Vladimir Putin, em seu
recente discurso no Fórum de Davos.
Para o lado são da humanidade, a única deterrência possível é a cooperação para a paz e
o desenvolvimento compartilhados. //
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Rússia: dura reação
à histeria da UE
// ELISABETH HELLENBROICH, DE WIESBADEN

N

a Alemanha e na União Europeia (UE),
neste momento, o debate sobre a Rússia
é dominado pela histeria e a situação se
deteriora rapidamente para um ambiente de
Guerra Fria. O caso Navalny é apenas a ponta
do iceberg. Em meio à pandemia de Covid-19
e com a Alemanha totalmente preocupada com
as próximas eleições regionais (em março) e
federais (em setembro, na qual o Partido Verde
espera entrar no governo), uma campanha de
propaganda agressiva e histérica está sendo
orquestrada pela grande mídia alemã, bem
como por europarlamentares e importantes políticos Verdes.
Em 12 de fevereiro, o ministro das Relações
Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou
em um tom incomum e cortante que cabe à UE
decidir se haverá uma ruptura completa entre
seu país e o bloco europeu. Uma frase na entrevista causou choque e indignação, especialmente, entre os políticos e a mídia alemães:
“Se você quer paz, prepare-se para a guerra.”
No entanto, se quisermos entender racionalmente o que está acontecendo, devemos observar os acontecimentos.
Um dos principais gatilhos foi o caso de Alexei Navalny, advogado que ganhou notoriedade
na Rússia por sua campanha anticorrupção dirigida contra o governo do presidente Vladimir
Putin. Em 20 de agosto último, durante uma
campanha pré-eleitoral em Tomsk, Sibéria, Navalny desmaiou repentinamente durante o voo
de volta a Moscou, obrigando o avião a fazer
um pouso de emergência em Omsk. Os médicos
locais diagnosticaram uma doença de distúrbio
do metabolismo, mas a esposa de Navalny, Julia, suspeitando de envenenamento, entrou ime-

diatamente em contato com o presidente Putin,
pedindo-lhe que autorizasse a ida do marido
para a Alemanha, com o que ele concordou,
após um telefonema à chanceler Angela Merkel.
Em Berlim, aonde chegou em 22 de agosto,
Navalny foi internado e tratado no Hospital
Charité, onde ficou sob a proteção direta de
Merkel. O hospital enviou amostras do sangue
de Navalny a um instituto secreto do Exército
Federal Alemão, o qual afirmou ter detectado
traços do agente químico Novichok, posteriormente, confirmadas de forma independente por
um laboratório francês e um sueco. Da mesma
forma, a Organização para a Proscrição das
Armas Químicas (OPAQ) expressou a sua suspeita sobre o uso potencial do Novichok.
O caso desencadeou uma forte campanha
antirrussa, nos Estados Unidos (então, ainda
em campanha eleitoral) e na UE. Os mais vociferantes eram os membros do Parlamento
Europeu, em geral, liderados pelos Verdes e por
alguns democratas cristãos alemães. Ainda
mais raivosos foram os representantes da Polônia e dos Estados Bálticos. A linha geral era a
de que Putin estaria “pessoalmente” por trás da
tentativa de envenenamento de Navalny, exigindo enfaticamente a imposição imediata de
sanções contra ele e seu entorno e a suspensão
da construção do gasoduto Nord Stream 2.
Em 17 de janeiro, com a saúde completamente restaurada, Navalny, sua esposa e membros
do seu Fundo Anticorrupção, incluindo sua
advogada Olga Michailova, retornaram a Moscou. À chegada, ele foi colocado sob custódia,
seguida de um comparecimento a um tribunal,
em 2 de fevereiro, que o condenou a dois anos
e meio de prisão. A sentença se baseou em uma
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condenação anterior, em 2017, referente a um
desfalque aplicado por Navalny e seu irmão na
empresa de cosméticos Yves Rocher, pela qual
havia sido condenado a três anos de reclusão,
mas estava em liberdade condicional, cujos
termos o tribunal considerou terem sido violados por Navalny.
Em 23 de janeiro, apesar de proibidos pelas
autoridades, inclusive, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, grandes
protestos pró-Navalny ocorreram em 110 cidades russas, com dezenas de milhares de manifestantes. As forças policiais e de segurança
reprimiram com dureza as manifestações, prendendo mais de 3 mil pessoas. Um fato digno de
nota é que muitos deles eram adolescentes. Um
dos principais organizadores dos protestos foi
Leonid Wolkov, um dos principais membros do
Fundo Anticorrupção, que hoje vive na Lituânia, de onde coordena as campanhas de protesto. As autoridades russas emitiram um mandado de prisão contra ele.
Em 8 de fevereiro, o diplomata-chefe da UE,
Josep Borrell viajou a Moscou, onde se reuniu
com Lavrov, para discutir as relações UE-Rússia e o caso Navalny. A visita foi um fiasco
total. Durante um jantar com Lavrov, Borrell
soube que o governo russo havia acabado de
expulsar três diplomatas da Alemanha, Polônia
e Suécia, acusados se violação do comportamento diplomático, apoiando abertamente as
manifestações de apoio a Navalny. A medida
foi respondida com as expulsões de três diplomatas russos nos três países, abrindo uma nova
página nas relações entre Moscou e Bruxelas.
Quatro dias depois, Lavrov deu uma interessante entrevista ao interessante ao jornalista Vladimir Solovyov, na rede de televisão
Russia-1, com uma mensagem clara ao Ocidente. Questionado sobre as tensões entre a Rússia
e a UE, ele as qualificou como um “processo
longo e controverso”. Em várias ocasiões, disse, alguns Estados membros da UE nos disseram em particular que são contra as sanções e
que não acreditam que a Rússia deva ser punida com elas. E relatou que, quando Borrell visitou Moscou, ele “leu a posição sobre Navalny.
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Eu apresentei os nossos contraargumentos.
A posição da UE é que fizemos dele um prisioneiro político e isso não tem relação com as
acusações contra ele. E que tudo isso constituem violações dos direitos humanos e que a
Rússia, como parte de várias convenções sobre
direitos humanos, incluindo a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, deve libertá-lo
e respeitar os seus direitos… Lembrei a Borrell
que, há muito tempo, expressamos a nossa
disposição de manter um diálogo substantivo
sobre esse assunto. No entanto, ele deve ser
baseado em fatos”.
Lavrov identificou, então, o que vê como o
verdadeiro problema subjacente: “Os problemas
entre nós e a UE começaram há muito tempo.
Eles estavam testando a nossa paciência e boa
vontade. Quando os Estados Bálticos e outros
países do Leste Europeu foram admitidos na
EU, em 2004, apesar da garantia dada pela UE
e pela OTAN [Organização do Tratado do
Atlântico Norte], de que eles se acalmariam e
não teriam mais motivos para fobia, aconteceu
exatamente o oposto e eles se tornaram os russófobos mais zelosos, e são eles que estão empurrando a UE para adotar posições russófobas.
Em muitas questões, a posição da UE, ditada
pela solidariedade, é determinada por uma minoria russófoba agressiva.”
Entretanto, ele também enfatizou que a
questão não é Navalny: “Esta não é apenas uma
campanha ocidental coordenada para dissuadir
a Rússia, mas uma campanha de dissuasão
agressiva. A razão é que eles não gostam de que
tenhamos as nossas próprias opiniões sobre os
acontecimentos globais, que os expressemos
abertamente e tomemos medidas práticas para
apoiá-los, ao contrário de um grande número
de outros países que também têm suas próprias
opiniões, mas se mantêm calados. Conversei
com muitos ministros e outras autoridades,
bem como com membros da sociedade civil,
que dizem não gostar do que o Ocidente está
fazendo. (...) A nossa história, nossos ancestrais e nosso projeto genético não nos permitem
engolir insultos ou tentativas unilaterais de
dominar tudo e todos.”//
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O G-30 e a insolvência
das empresas
// MARIO LETTIERI E PAOLO RAIMONDI, DE ROMA

E

m vez de 2020, 2021 poderá ser o verdadeiro “annus horribilis”. É quase certo que
será, para centenas de milhares, senão
milhões, de empresas em todo o mundo, particularmente, nos chamados países avançados.
Na Itália, todos temem o prazo final de março,
quando muitas empresas de pequeno e médio
porte (PMEs) terão que arcar com as suas dívidas e deverá terminar o prazo de congelamento das demissões, até agora, bloqueadas por
uma rede de proteção para milhões de trabalhadores. Mas, mesmo que o auxílio estatal
fosse prolongado, e agora todos esperam por
isso, o problema apenas surgirá com mais força alguns meses depois.
A realidade brutal dos fatos é que enfrentamos, inclusive no nosso país, o perigo de
demissões em massa e falências de negócios
em números nunca vistos depois da Segunda
Guerra Mundial.
A pandemia criou uma crise de insolvência
por falta de mercados e rendas e uma montanha
de dívidas impagáveis, os chamados empréstimos inadimplentes (non performing loans, no
jargão financeiro).
“Essa crise de solvência difere marcadamente da crise financeira global (2007-08), que se
concentrou no sistema financeiro e nos problemas de liquidez”. Esta afirmativa é do estudo
“Revivendo e reestruturando o setor corporativo
pós-Covid” (Reviving and Restructuring the corporate sector post-Covid), recém-divulgado por
uma organização bastante influente, mas ainda
pouco conhecida, o Grupo dos Trinta (G-30).
O G-30 é uma organização privada internacional integrada por 30 dos mais influentes
financistas e economistas do mundo. Foi criada
no final da década de 1970 pela Fundação Ro-

ckefeller e tem como objetivo analisar as
questões econômico-financeiras mais relevantes, nomeadamente, as relativas aos
mercados de capitais e de câmbio. Entre
os seus atuais integrantes, além de vários
ex-presidentes de bancos centrais, está o
ex-presidente do Banco Central Europeu
(BCE), Mario Draghi, que supervisionou
a elaboração do citado relatório.
O estudo destaca a tendência muito
perigosa de aumento da chamada dívida
corporativa ou dívida das empresas, já
bem antes da crise da pandemia de Covid-19, que, evidentemente, a agravou
muito. Em todo o mundo, o endividamento do setor corporativo não-financeiro passou de 73% do PIB mundial,
em 2007, para 91%, no início de 2020.
Isto indica que, mesmo antes da pandemia, muitas economias já se encontravam bastante vulneráveis ao estresse
financeiro. E, no início da pandemia, a
dívida pública global também era muito
maior do que em 2007.
Comparando os períodos de 2005-07
e 2017-19, observamos que, globalmente,
o crescimento dos volumes de private
equity (ativos privados) e dívida privada
superou o crescimento do PIB em 51%,
passando de 58 trilhões de dólares para
88 trilhões.
O relatório do G-30 destaca que as
PMEs correm o maior risco de inadimplência. Elas sofrem maiores pressões
financeiras das grandes empresas e, ao
mesmo tempo, têm menos opções de financiamento, dependendo em grande medida do setor bancário, ao qual já deram
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garantias pessoais consideráveis para cobrir os empréstimos obtidos. No entanto, elas
representam a espinha dorsal
da oferta de trabalho no mundo. Nos Estados Unidos, em
2016, as empresas com menos
de 500 funcionários representavam 47% da força de trabalho do setor privado. Na Europa e, principalmente, na Itália,
este percentual é bem maior.
O que fazer, então? O G-30
observa que o montante de
estímulo fiscal global dos go- Na Itália, como nos demais países, as pequenas e médias empresas são
vernos atingiu 12 trilhões de as principais fontes de empregos – e também as que têm enfrentado as
maiores dificuldades com a pandemia de Covid-19 (CdT/Putzu)
dólares, em outubro de 2020.
O Japão, por exemplo, aprovou um pacote de impostos
igual a 21% de seu PIB!
Uma forte contradição se evidencia no
Consequentemente, há um certo papel por documento. O receio de que a crise de
parte do Estado, cuja intervenção, no entanto, insolvência também possa afetar o setor
afirma o documento, “não deve ser excessiva”. financeiro é ressaltado várias vezes, reAo contrário, sugere não “simplesmente, ga- petindo-se com veemência que “o governhar tempo, concentrando-se na liquidez” para no pode ter que intervir para proteger ou
alimentar o sistema, mas “usar as competên- reforçar a capacidade do setor financeiro
cias do setor privado para avaliar a lucrativi- de apoiar a recuperação econômica”. O
dade das empresas”.
risco, ou melhor, a certeza, de um desemEm suma, o G-30 teme que uma política pú- prego em massa, com evidentes e periblica de ajuda excessivamente acomodatícia gosas implicações sociais, é, ao contrápossa favorecer o crescimento das chamadas rio, mencionado apressadamente com
“empresas zumbis”, ou seja, aquelas empresas referências genéricas à reconversão e à
falecidas que não conseguem cobrir sequer os transferência de trabalhadores. Isto diz
juros da dívida com os lucros correntes. Estas muito sobre a perspectiva na qual o G-30
empresas, mantidas vivas por subsídios e novos também se move.
créditos distribuídos em meio à tempestade,
Em conclusão, o documento do G-30
sem um controle mais rígido, representariam não apresenta qualquer inovação. Na verum ônus e uma ameaça aos setores da economia dade, ele mostra como a abordagem nunca
que mostram um bom funcionamento.
mudou, tanto depois da Grande Crise de
Em vez disso, o grupo afirma que a situação 2008, como em meio à gerada pela pande“pode exigir uma certa dose de ‘destruição cria- mia. Este, em realidade, é o verdadeiro
tiva’”, propondo a criação de instituições ad problema que temos enfrentado por muito
hoc, como bad banks, para cobrar dívidas cor- tempo, aprofundado pela pandemia.
porativas ruins. Talvez, seja precisamente aqui
Em nossa opinião, a saída verdadeira e
que os especialistas do G-30 veriam com prazer efetiva é uma reforma financeira e uma
a contribuição do Estado – o que suscita mais nova arquitetura global mais justa e mulque uma certa perplexidade.
tipolar. Se não for agora, quando será? //
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O “legado” de
Carlos Menem

(e lições para o Brasil)

M

orto aos 90 anos, em 14 de fevereiro, o
ex-presidente argentino Carlos Menem
(1989-1999) foi, talvez, o símbolo máximo da tsunami reformista e pseudomodernizante que varreu a Ibero-América na década
de 1990, sob a égide da “Nova Ordem Mundial” encabeçada pelos EUA de George H.W.
Bush, cuja agenda econômica ficou conhecida
como o “Consenso de Washington”. Este, de
fato, um pretensioso disfarce para a abertura
comercial irrestrita, a liquidação do patrimônio
dos Estados nacionais e a financeirização radical das economias da região. Em paralelo,
praticou um alinhamento político e estratégico
incondicional a Washington, refletido na inesquecível declaração do chanceler Guido di
Tella, sobre a intenção de estabelecer “relações
carnais com os EUA”.
Para tanto, Menem privatizou cerca de 60
empresas controladas pelo Estado, dolarizou a
economia, decretando uma insustentável paridade entre o peso e o dólar – catastrófica para a
indústria – e, para agradar aos EUA, encerrou
todos os programas tecnológicos avançados das
Forças Armadas, principalmente, nas áreas nuclear e de mísseis balísticos. Além disto, chegou
ao ridículo extremo de enviar dois navios de
guerra para fazer número na armada multinacional convocada por Bush para a cruzada contra o Iraque, na Guerra do Golfo de 1990-91.
O resultado foi uma falsa prosperidade momentânea, que, apesar de suficiente para assegurar a Menem uma reeleição em 1995 (antes
vedada pela Constituição), resultou no desastre

econômico, social e político de 2001, com
convulsões sociais, a renúncia do seu sucessor, Fernando de la Rúa (marcado pela
patética fuga de helicóptero da Casa Rosada sitiada por uma multidão enfurecida), e o espetáculo inusitado de a Argentina ter cinco presidentes em apenas uma
semana, no final daquele ano. Sem falar
na desindustrialização e reprimarização
da economia, quase reduzida a mera exportadora de commodities, e o empobrecimento brutal da população submetida
ao experimento neoliberal.
Não por coincidência, Menem e de la
Rúa compartilharam o mesmo ministro
da Economia, Domingo Cavallo, por sua
vez, um discípulo atento do calamitoso
José Alfredo Martínez de Hoz, iniciador
da devastação industrial do país, durante
o regime militar de 1976-1983, em cuja
fase final Cavallo ocupou a presidência
do Banco Central argentino.
Em uma postagem no Twitter, o respeitado jornalista Eliezer Budasoff sintetizou
assim as suas impressões sobre a “Era
Menem”: “Meu pai trabalhava no Banco
Nacional de Desenvolvimento [BANADE], o primeiro que Menem privatizou.
Aos 47 anos, com três filhos, ficou sem
trabalho. Morreu aos 54 anos de dois infartos, afundado em dívidas, depois que o
banco nos tomou a casa e o carro. Isso é o
menemismo para mim (Diario Junio Digital, 15/02/2021).”
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O BANADE, equivalente ao BNDES brasileiro, foi criado na década de 1940 para apoiar
a indústria argentina, tendo chegado a financiar
50% dos empreendimentos industriais no país,
e sua privatização foi uma condição imposta
pelas agências financeiras multilaterais – Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional
(FMI) – responsáveis pela aplicação do “Consenso de Washington”, alegremente aceita por
Menem e seus “modernizadores”.
O drama familiar relatado por Budasoff foi
replicado milhões de vezes, sendo uma das
causas do empobrecimento recorde da população, superior a 50%, registrado no início da
década de 2000.
Outra consequência do “menemismo” foi
um virtual desmantelamento das Forças Armadas, cujos desdobramentos se estendem à
atualidade, tornando-as incapazes de cumprir
grande parte das tarefas relacionadas à segurança nacional, com efetivos reduzidos e desmotivados, orçamentos irrisórios e um vasto
sucateamento de equipamentos e meios aéreos,
navais e terrestres.
A propósito, em agosto de 2001, com Menem
já fora do governo e eleito para o Senado por
sua província natal de La Rioja, o ex-coronel
do Exército Mohamed Alí Seineldín dirigiu-lhe
uma duríssima carta aberta, acusando-o de ter
lançado uma série de calamidades sobre o país
– “miséria, desproteção, entrega, esvaziamento moral, ético e espiritual”. Na época, Seineldín, excluído das fileiras militares, cumpria o
último dos 11 anos de prisão a que foi condenado, por ter assumido a responsabilidade por
um levante armado contra o governo do ex-presidente, em 1990. A carta dizia, em parte:
“Os argentinos sabemos que durante o seu
governo, que durou dez anos e foi denominado,
com justiça, a ‘Década Perversa’, o Sr. concretizou de forma contundente quatro objetivos: a
entrega da Nação Argentina à casta anglo-americana; o empobrecimento dos seus habitantes;
a instalação de todo tipo de máfias que existem
no planeta; e, finalmente, o aumento significativo da sua riqueza pessoal.
“Tudo está à vista.

Fernando Henrique Cardoso e Carlos Menem,
dois alegres capatazes do “Consenso de
Washington” (Wikimedia Commons)

“Devo dizer-lhe, ademais, que um
amigo que visitou a Síria há um par de
anos [Menem era de origem síria – N. dos
E.] me manifestou que, ali, o denominam
‘o homem das cinco traições’: à sua religião muçulmana; à sua raça árabe; à Nação Argentina; ao Partido Nacional Justicialista; e à sua família.”
Dificilmente, se poderia encontrar
uma síntese melhor da “Era Menem”
do que os depoimentos de Budasoff e
Seineldín.
No Brasil, o ministro da Economia
Paulo Guedes aplica o mesmo roteiro da
agenda neoliberal que devastou o vizinho
do Sul, esperando que o resultado seja
diferente, como se o desmantelamento da
estrutura do Estado nacional, com a entrega de empresas estratégicas e o Banco
Central aos apetites inesgotáveis dos
“mercados”, e a asfixia dos orçamentos
militares e de pesquisas científico-tecnológicas possam produzir outro resultado,
se não um rotundo fracasso. //
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Meio ambiente: entre
“apaziguamento” e
diplomacia independente

N

a primeira reunião oficial Brasil-EUA
para tratar das espinhosas questões ambientais que, nos últimos meses, colocaram em campos antagônicos os chefes de Estado dos dois países, os representantes brasileiros
enfatizaram o equívoco fundamental que tem
marcado a política ambiental nacional: a necessidade de financiamento externo para a proteção do meio ambiente brasileiro, em especial,
do bioma Amazônia.
A reunião virtual, em 19 de fevereiro, teve
a participação do chanceler Ernesto Araújo e
do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles e, do lado estadunidense, o enviado especial para o Clima, John Kerry. Na oportunidade, o lado brasileiro afirmou que sem recursos externos dos países ricos, o País não
teria como proteger o meio ambiente, principalmente, quanto a metas de redução de desmatamento e queimadas.
Como definiu o “Estadão” (19/02/2021) em
uma detalhada reportagem, o entendimento do
governo é de que o Brasil assumiu compromissos, mas não impôs condicionantes financeiras
claras para que sejam atingidos. De acordo com
uma fonte governamental ouvida pelo jornal, o
espírito da conversa foi o de que “a gente faz,
mas vocês vão ter de pagar”.
Segundo o jornal, Kerry ouviu os ministros
brasileiros sem discordância e admitiu a necessidade de criação de um novo acordo financeiro que apoie ações locais de combate ao desmatamento e às queimadas, sem mencionar detalhes. Igualmente, os EUA deverão enviar ao
Brasil uma minuta de agenda ambiental que
deverá pautar reuniões semanais para tratar do
assunto. Kerry afirmou, também, que o gover-

no de Joe Biden não tem “nenhuma resistência
em trabalhar com o governo brasileiro” e
reconhece “a legitimidade e a soberania do
Brasil para cuidar de seus temas”.
A reportagem cita a abertura efetiva do mercado de créditos de carbono no Brasil como
uma das principais medidas para assegurar a
entrada de tais recursos no País.
Se essa linha de ação se concretizar, o Brasil
estará, simplesmente, repetindo os equívocos
das últimas décadas, enquadrando-se na agenda ambientalista ditada do exterior em troca de
financiamentos para a implementação da política ambiental. Nada diferente, em essência, do
que foi o Programa Piloto do G-7 para a Proteção das Florestas Tropicais (PPG-7), que funcionou entre 1992 e 2009, ou o controvertido
Fundo Amazônia, em boa hora “congelado”
pelo Governo Bolsonaro. Em outras palavras,
é ilusório pensar que recursos externos não sejam atrelados a condicionantes.
Como este Alerta tem enfatizado e reiterado,
semelhante linha de “apaziguamento” não é a
melhor opção para o País, pois só tende a gerar
exigências cada vez maiores dos agentes financiadores, que passam a deter um virtual controle sobre a formulação das políticas internas.
Um exemplo claro é a rejeição do aparato ambientalista-indigenista, fundos de investimento,
empresas multinacionais e outros integrantes
da campanha, às iniciativas de regularização
fundiária das terras amazônicas, pré-requisito
crucial para qualquer agenda ambiental séria
na região – o que, por si só, denota quão capciosa é a campanha.
A rigor, tal enfoque apenas beneficia os vultosos negócios estabelecidos com as “finanças
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verdes”, aí incluídas as organizações não-governamentais (ONGs), cujas folhas de pagamento costumam abocanhar boa parte dos recursos recebidos para os programas ambientais
contemplados com financiamentos externos.
Em realidade, o Brasil não padece de uma
falta efetiva de recursos financeiros para implementar uma política ambiental séria e atrelada aos interesses nacionais; o problema é a
prioridade absoluta atribuída ao serviço da
dívida pública no bolo orçamentário do governo federal, tendência prevalecente desde a década de 1990, quando a campanha ambientalista-indigenista começou a se intensificar.
Essa opção, cujo guardião atual é o ministro
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também proporciona uma continuidade da
investida “verde-indígena” que elevou o Brasil à condição de “vilão ambiental número
um” do planeta.
Em outra vertente, a despeito de uma confrontação direta e ruidosa com o aparato de
interesses globais estabelecido sobre o catastrofismo ambiental e climático não ser uma
opção recomendável, é perfeitamente possível
um enfrentamento de certas campanhas específicas. Um exemplo determinante é o bem-sucedido confronto do governo do México com
a constelação de ONGs e agentes financeiros
internacionais mobilizada contra os grandes
projetos de infraestrutura implementados pelo
presidente Andrés Manuel
López Obrador, como o Trem
Maia, a central hidrelétrica de
Morelos e outros.
Nesse contexto, uma aproximação com o México e outros países que enfrentam problemas semelhantes, na América Latina, África e Ásia, visando ao estabelecimento de
uma frente comum contra esse
avatar neocolonialista representado pelo ambientalismo-indigenismo, é uma opção a
ser considerada. Como afirmaA bem-sucedida contraofensiva do presidente mexicano Andrés Manuel López
mos anteriormente, uma iniObrador contra os ataques do aparato ambientalista-indigenista internacional ao
projeto do Trem Maia, o maior do país em décadas, é um exemplo de como se
ciativa que poderia ser rotuladeve enfrentar a “Máfia Verde”.
da como “Bandung 2.0”, em
referência à notória Conferênda Economia Paulo Guedes, é o principal obs- cia de Bandung de 1955, da qual resultou o
táculo para uma política capaz de agregar uma Movimento dos Não-Alinhados.
Para tanto, todavia, seria preciso que a dipauta de desenvolvimento com a proteção racional do meio ambiente, que responda aos plomacia brasileira deixe de lado, tanto o “apaproblemas reais, como as deficiências de sane- ziguamento” que tem caracterizado a sua atiamento básico (de longe, o maior problema tude frente ao problema, desde o final da déambiental do País), e a implementação de ati- cada de 1980, como as ilusões ideológicas
vidades econômicas modernas e multiplicado- recentes, e assuma uma postura mais condiras de valores na Amazônia, o melhor caminho zente com a sua melhor tradição de eficiência
para conciliar o desenvolvimento socioeconô- e independência, que a levou a ser respeitada
em todo o mundo.
mico com os cuidados ambientais.
Em síntese, o problema não é a falta de rePor esse motivo, a atração de recursos externos não só não representa uma solução, mas cursos financeiros, mas de vontade política. //
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Recrudesce a revolta
da ivermectina
(e do tratamento
precoce da Covid-19)

N

a edição de agosto de 2020 deste
jornal, publicamos o artigo “A revolta da ivermectina”, das dras.
Taciana Padilha de Castro e Denia Palmeira Fittipaldi Duarte, da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), no qual
defendiam a realização urgente de ensaios
clínicos para comprovar o uso do antiviral
no tratamento da Covid-19. Desde então,
foram publicados mais de 30 estudos realizados em vários países, envolvendo
mais de 10 mil pacientes, os quais comprovaram a eficiência da ivermectina,
cujo uso vai se impondo sobre o ceticismo
e até a desaprovação de grande parte da
própria classe médica.
A Dra. Roberta Lacerda, infectologista do Hospital Universitário Onofre Lopes
da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), é integrante da vasta
rede de profissionais médicos brasileiros
e estrangeiros que têm se empenhado em
demonstrar a viabilidade do tratamento
precoce para a Covid-19, em especial, o
uso da ivermectina, ao contrário do que
tem sido trombeteado por órgãos como a
Organização Mundial da Saúde (OMS),
sociedades médicas e associações profissionais de vários países, Brasil inclusive,
com amplo respaldo da mídia global. A
posição desses profissionais se baseia nas

evidências clínicas, sustentadas por um número
crescente de estudos publicados em publicações
científicas de primeira linha, muitos dos quais
podem ser encontrados na Internet, em sítios como
o www.c19study.com.
Em 11 de fevereiro, entrevistada pela rádio
98FM de Natal, ela proporcionou uma esclarecedora exposição das perspectivas do combate à
pandemia, discorrendo sobre as vacinas e suas
limitações, os problemas do combate à pandemia
no País e, principalmente, as possibilidades reais
do tratamento precoce da doença. Em especial,
destacou o uso da ivermectina, que tem demonstrado um sucesso comprovado em vários estudos
rigorosos, chegando a reduzir em até 78% o número de casos letais em pacientes tratados com o
antiviral, o que levou a Associação Médica do Rio
Grande do Norte (AMRN) a defender o uso do
medicamento no tratamento precoce e profilático
da doença (AMRN, 09/02/2021).
A entrevista da Dra. Lacerda circulou rapidamente pelo País e as suas repercussões geraram as
previsíveis polêmicas, dado o grau de politização
e ideologização que tem marcado as discussões
sobre o tratamento da Covid-19, levando o Youtube a derrubar por mais de 24 horas o vídeo da
entrevista no canal da rádio, restabelecido depois
que foi recuperado por outros canais.
“A ivermectina tem poder de parar essa pandemia. Eu não estou sendo sensacionalista com
essa frase, a frase é da Dra. Tess Lawrie, procu-
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“Medicina, medicamento e vacina não são escolhas políticas. Quem quer que esteja me rotulando ou rotulando qualquer outro colega que faça
essa prescrição está sendo leviano e infantil. Nós
estamos numa discussão que deveria ser acadêmica, mas que não houve espaço nem interesse, por
sociedades médicas nacionais e internacionais,
não vou dizer aqui nem alcançar por que, mas isso
era para estar sendo motivo de debates em congressos médicos. (...)
“(...) O sucesso nessa pandemia se chama comunicação. A gestão da pandemia falhou, entre os
governos federal, estaduais e municipais, porque
falta parceria, falta comunicação, falta ponte. Cada
um quis fazer um palanque,
enfim, a gente sabe que a
politização prejudicou muito. Mas a gente sabe que,
quando alguém toma uma
atitude para fazer uma estratégia diferente, é logo
tolhido. Às vezes, você não
é ouvido entre os seus próprios pares, a gente se sente
um pouco como João Batista pregando no deserto.”
De acordo com ela, o tratamento
precoce já superou
A Dra. Roberta Lacerda, na entrevista à rádio 98FM de Natal (foto da rádio)
a fase de qualquer dúvida:
“(...) A gente aprendeu
Segundo a Dra. Lacerda, a consistência
que existe uma fase replicativa [do vírus] na pridos estudos influenciou a decisão dos Insmeira semana, uma fase inflamatória na segunda
titutos Nacionais de Saúde (NIH) dos
semana e uma fase de potencial gravidade, com
EUA, tomada em janeiro, de modificar a
lesão de órgão-alvo, principalmente o pulmão, mas
sua posição anterior contrária ao uso da
não só ele, na terceira semana. E que há medicaivermectina, para nem favorável nem desmentos que têm ação antiviral, reduzindo a replifavorável, transferindo a decisão de uso
cação viral, com provas, desde o estudo [da Uniao critério dos profissionais, de acordo
versidade] Monash, na Austrália, com [Leon] Caly,
com o princípio da autonomia médica.
foi muito alardeado na mídia, porque foi o estudo
Apesar de apoiar o uso da ivermectina,
pivotal na questão da ivermectina, de reduzir in
ela fez uma analogia militar (“all guns
vitro, com 5 minimoles, que é uma quantidade
blazing”) para afirmar que a pandemia
mínima, mas é 500 vezes o que a gente aguenta no
tem que ser tratada com tudo que se tem
nosso fisiológico, em 48 horas, reduziu rapidamenà disposição: tratamento precoce, profilate a carga viral, em cultivo no laboratório. Dessa
xia e vacinação.
extrapolação in vitro para estudos em animais,
Porém, criticou os críticos do tratapré-clínicos, até estudos em humanos, já foi verimento precoce:
ficado que o uso, tanto oral, em humanos, como
rem no Duckduckgo, vocês não vão
achar esse vídeo fácil no Youtube, daqui
a pouco ele vai ser derrubado, como foi
o do Dr. Andrew Hill, os dois pesquisadores que fizeram essa meta-análise” –
disse a Dra. Lacerda.
A Dra. Lawrie, diretora da empresa de
consultoria médica inglesa Evidence-Based Medicine Consultancy, escreveu recentemente uma carta ao primeiro-ministro Boris Johnson, defendendo o uso da
ivermectina. O Dr. Hill, professor da Universidade de Liverpool, tem sido um dos
principais defensores do medicamento.
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com spray nasal, em camundongos e
hamsters, no Instituto Pasteur e outros,
agora, na Argentina, mostraram uma redução da carga viral.”
Sobre a recente afirmativa de que o uso
prolongado da ivermectina seria responsável por lesões no fígado, foi categórica:
“(...) Nessa dose de bula estimulada,
mensal ou quinzenal, foi visto que não
alterou a transaminase, não levou a hepatite e vou dizer mais: um estudo de [A.P.]
Arévalo [do Instituto Pasteur de Montevidéu, Uruguai] com camundongos, recentemente, inoculando o Sars-Cov-2 nos
camundongos, e cinco dias depois, analisando os camundongos que usaram e os
que não usaram ivermectina, foi feita biópsia do fígado, na necropsia, e quem é
que tinha maior probabilidade de necrose
hepática? 100% do grupo não tratado, que
recebeu soro. Então, onde está a hepatotoxicidade? Eu quero que me mostrem,
porque ouviu falar, porque teve uma notícia não sei onde.”
E emendou uma dura crítica às grandes
empresas de comunicação digital:
“Numa época em que se têm mentiras
absolutas, falar a verdade é um crime,
George Orwell nunca foi tão atual; 1984
é hoje, é aqui, é agora. É Big, é Brother,
é Tech. As Big Techs estão realmente
fazendo esse poder, diversos vídeos de
colegas meus, infectologistas que pensam como eu, estão sendo retirados do
Youtube. (...)”
Igualmente, ela explicou o anúncio
oficial da Merck, fabricante original da
ivermectina, sobre a inexistência de evidências científicas da sua eficiência contra a Covid-19:
“A Merck criou a ivermectina em 1975,
baseada nos estudos do japonês Satoshi
Omura e do Dr. William Campbell, e eles
fizeram um acordo com a OMS, nunca foi
uma droga que deu lucro. Ela foi uma droga que mudou radicalmente a vida de pessoas na África, na Ásia, na Oceania, na

América, em tratamentos de filariose, oncocercose, que debilitavam e cegavam milhares de gerações. E ela prometeu essa droga de graça à OMS
por 20 anos. Então, a Merck nunca ganhou dinheiro, nem enquanto tinha a patente da ivermectina,
até porque tratava de doenças de países do Terceiro Mundo. Nesse momento, é preciso que se faça
uma releitura e se busquem informações, mas
quem procurar essa notícia no Google não vai
achar, procurem no [a ferramenta de busca] Duckduckgo. Se libertem de monopólios de buscadores,
de redes sociais, de fontes de entretenimento. (...)
Claramente, quem mais lucrou na pandemia foram
as Big Techs e a indústria farmacêutica. A Merck
caiu na Bolsa de Nova York, porque nenhum estudo dela de anticorpos e vacinas deu certo. E ela
apostou todas as fichas em quatro ensaios clínicos.
(...) E lá está: o molnupiravir é um medicamento
antiviral que está sendo testado para tratar a Covid. Então, você acha que ela vai querer outro
medicamento que tenha ação profilática ou terapêutica, na fase precoce?... (...)”
Questionada sobre o motivo de a Organização
Mundial da Saúde (OMS) manter uma posição
crítica sobre a ivermectina, afirmou:
“A OMS, como qualquer órgão internacional,
tem técnicos, muitos bons técnicos, mas tem políticos. A geopolítica da pandemia criou essa narrativa de que só a vacina, lockdown e tratamento
internado salvariam o mundo. E agora estão vendendo a esperança a prestações com as mutações,
porque a gente só vai ter quando vacinar. Ah, mas
agora tem uma nova mutação, e a nova vacina, já
foi dito, só daqui a nove meses. Mas em toda a
medicina, existia tratamento para a fase inicial,
para a fase grave e profilaxia. (...)”
A declaração final da Dra. Lacerda é um verdadeiro libelo em favor da Ciência, da racionalidade e do bom senso:
“A gente não tem feito outra coisa desde janeiro de 2020 do que se questionar, estudar, com muito afinco, com muita responsabilidade, e dizendo
que eu nunca desrespeitei nenhum colega médico
por usar tal e tal medicamento, mas em primeiro
lugar eu lutei, como o CRM [Conselho Regional
de Medicina] fez, como o protocolo do município
permitiu, para que a gente tivesse autonomia mé-
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dica. Infelizmente, isso maculou brios, as
pessoas ficaram muito ressentidas, um
jogando contra o outro, reclamando, mas
na medicina a gente ganha na divergência.
Não pode haver monopólio do conhecimento, nem estacionamento nas condutas.
Tudo na medicina começa com a experiência clínica... Como eu atualmente estou
sendo trolada nas redes sociais, no Whatsapp, embora não tenha Whatsapp... a
questão é: respeito. Não se está tendo mais
o direito de divergir, de pensar diferente
e de falar com argumentação, com números, porque as pessoas vão falar, ‘não,
esses números vão enaltecer o padrinho
do remédio, essa argumentação vai enaltecer o padrinho da vacina’, e eu aqui coloquei argumentos claros a favor de um e
de outro, remédio e vacina, que fique bem
claro. O correto é não ter político de estimação, ideologia de estimação, e ter verdadeiramente compromisso com o paciente e com o conhecimento. Houve uma
quebra de paradigma, porque eu sou uma
das que pensam que não preciso de uma
auditoria externa nem de uma terceirização do meu diploma, do meu [registro no]
CRM, porque o melhor algoritmo do mundo se chama o cérebro humano, porque
ele não tem só inteligência e engenho, mas
também tem criatividade e empatia. Por
isso é que eu peço aos meus colegas que
leiam, com muito boa vontade, aqueles
que têm maior dificuldade com metodologia, se aproximem de colegas que tenham maior afinidade e tentem entender
que a gente não está fazendo isso como
plataforma para nada. Eu não tenho cargo
nenhum em comissão científica estadual,
municipal, porque eu decidi que queria
construir pontes e levei essas ideias, desde o início, para ambos, como também
muitos colegas; alguns foram ouvidos,
outros não, alguns tomaram atitudes, outros não, mas a gente precisa unir forças,
porque é, nas palavras da Dra. Tess
Lawrie, que mandou uma carta a Boris
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Johnson, agora no dia 9 de janeiro, sobre um medicamento que pode parar essa pandemia e salvar
vidas, porque é barato, custo-efetivo, já estudado
em base populacional de distribuição em massa,
sem efeitos colaterais danosos, isso é uma falácia.
Quem faz isso, está criminalizando um medicamento que está efetivamente salvando vidas, é só
olhar os números, os números não mentem.”
Um importante reforço à orientação pró-tratamento precoce foi o manifesto assinado por mais
de 2 mil médicos brasileiros, divulgado em 12 de
fevereiro. Nele, os signatários defendem a autonomia médica quanto ao uso dos medicamentos desconsiderados por autoridades, mídia e grande parte dos seus próprios colegas:
“Quando métodos profiláticos, terapêuticos
comprovados não existirem ou forem ineficazes,
o médico, com o consentimento informado ao paciente, deve ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se no seu julgamento, esta
ofereça esperança de salvar vidas.”
O documento ressalta que o tratamento não se
restringe ao uso de um medicamento em particular:
“Destacamos que a abordagem precoce não
se trata apenas do uso de uma destas drogas (cloroquina e hidroxicloroquina), mas de sua combinação com outras medicações, além de monitoramento extensivo do paciente e a recomendação de intervenções não farmacológicas, como
a fisioterapia.”
E reitera a observação da Dra. Lacerda sobre a
necessidade de se observarem os fatos reais:
“Uma das maneiras de se validar o efeito de um
tratamento é fazer com que ele seja reprodutível.
Os relatos de cidades e estados que adotaram as
medidas para intervenção precoce na Covid-19
têm mostrado bons resultados, com a diminuição
da carga sobre os sistemas de saúde.”
É um princípio basilar da Ciência, que a validade de uma hipótese depende diretamente da
sua correspondência com os fatos reais, independentemente de preconceitos ideológicos e
políticos e, não menos, de interesses alheios à
busca da verdade. Por isso, a “revolta” do tratamento precoce e da ivermectina deve continuar
se espalhando. //
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