N.12

VOL.XXVII
MAIO DE 2021

“À guerra, cavaleiros esforçados!
Pois os anjos sagrados em
socorro estão em terra. À guerra!”
– Gil Vicente
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A reação em cadeia das convulsões sociais na América do
Sul, que começaram no Chile em outubro de 2019, simultaneamente com a crise constitucional no Peru, e se espalhou
agora para a Colômbia, têm em comum não apenas a simultaneidade, mas também as causas fundamentais das revoltas,
que podem levar a processos de desintegração político-institucionais, e as ações de interesses espúrios contra a existência
dos Estados soberanos da região.
Em primeiro lugar, há os efeitos sociais de uma crise econômica originada pelos altos níveis de desigualdade e concentração de riqueza, causadores de desemprego, fome, miséria e
perda de perspectiva de futuro, que afetam a maior parte da
população desses países. Efeitos diretos da globalização financeira iniciada com a desregulamentação do sistema financeiro
que se seguiu ao colapso dos acordos de Bretton Woods, em
1971, e o catastrófico “choque de juros” aplicado pelo presidente da Reserva Federal dos EUA, Paul Volcker, que gerou a
crise das dívidas externas em todo o setor em desenvolvimento, na década seguinte, a chamada “década perdida” (ou roubada, como sugerem alguns).
Desde então, de uma maneira ou de outra, toda a região
ibero-americana tem enfrentado o descrédito de suas instituições políticas e dos seus sistemas judiciários, invariavelmente, divorciados dos interesses legítimos das sociedades que
nominalmente representam. Em geral, as pesquisas mostram
que mais de 80% das populações não confiam nessas instituições – o que converte o sistema democrático representativo
em trágica falácia.
Um segundo aspecto implica um ciclo histórico ainda mais
longo, que remete ao processo de independência dos países
ibero-americanos, em particular, na América Espanhola, do
qual resultaram repúblicas divididas entre liberais e conservadores, sob a influência do liberalismo econômico britânico e
das ideias do Iluminismo emergentes com a Revolução Francesa, controladas por grupos oligárquicos que têm se revezado
no controle dos Estados, originando uma separação entre as
profundas raízes culturais e espirituais da sociedade em geral
e as instituições políticas sobrepostas.
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Embora crises políticas, sociais e econômicas tenham ocorrido em todas as nações ibero-americanas ao longo desses dois séculos, a
crise atual não tem precedentes e estamos claramente em uma mudança de época.
Sobre essas condições reais, motivadoras das
revoltas, muitas delas como demandas legítimas
das populações, montaram-se outros interesses
sombrios que potencializam a atomização da
sociedade em múltiplos pedaços desconexos,
processo que tem sido chamado de “revolução
molecular dissipada”, termo emprestado de pensadores desconstrutivistas franceses.
Na Colômbia, por exemplo, há vários componentes insurrecionais, sendo os mais evidentes as facções dissidentes das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC), o Exército de Libertação Nacional (ELN) e os jovens
do M-19, todos com longo histórico de guerrilhas e conluio com o narcotráfico, origem do
chamado narcoterrorismo. De fato, o controvertido processo de paz entre o governo do presidente Juan Manuel Santos (2010-18) e as FARC,
que possibilitou a sua conversão parcial num
partido político, não impediu que uma considerável facção do grupo se tenha optado por manter o caráter de força insurrecional urbana e
guerrilha narcoterrorista. Por ironia, Santos
recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo processo,
que teve ativa participação do governo da Noruega (país que também concede o prêmio).
Outros componentes dissipados da “revolução molecular” são os movimentos com agendas identitárias, que trocaram a luta pela
justiça social pelas campanhas pela identidade
de sexo ou gênero, feminismo, direitos LGBT,
ambientalismo e outras pautas afins.
Ainda mais preocupante é o renascimento
de um movimento indígena que reivindica autonomia política e territorial, que se manifesta
em toda a Região Andina, desde a Argentina,
passando pelo Chile, ao Peru, Equador e Colômbia. A principal convicção disseminada e
compartilhada pelo núcleo dirigente da onda
insurrecional é a luta pela “revogação da Doutrina do Descobrimento”, em referência às bulas papais do século XV que concederam à
Espanha e a Portugal os direitos de conquista
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das terras do Novo Mundo – falácia de composição histórica que manipulam para justificar a
luta pelo que chamam a recuperação das terras
dos “povos originários” do continente.
Obviamente, tal impulso não se originou
espontaneamente entre as populações indígenas, mas foi induzido pelas redes do Conselho
Mundial de Igrejas (CMI), entidade que, por
trás da cortina do diálogo interreligioso, atua
como um grupo de inteligência ligado aos mais
altos escalões do poder oligárquico anglo-americano, a serviço de uma insidiosa agenda
intervencionista.
A situação atual constitui uma terceira fase
de um esforço insurrecional “etnonacionalista”
contra as nações ibero-americanas. A primeira
começou com o chamado Encontro de Barbados,
em 1971, no qual a antropologia se transformou
em militância antinacional, alegando que os
povos indígenas sofriam de colonialismo interno do qual deveriam se libertar. E a segunda fase
foi a campanha contra os 500 anos do Descobrimento da América, apresentado como o início
de um genocídio contra os povos indígenas.
Para promover tal agenda, foi cunhada a expressão “povos originários”, para separá-los da
convivência com os demais grupos formadores
das populações ibero-americanas. Assim, estamos diante de uma insurreição contra todos os
processos de identidades nacionais, com destaque especial para a rejeição à matriz católica
– literalmente, para promover um brutal retrocesso civilizatório na região.
Há duas alternativas para esse imbróglio.
Uma, descrita nos parágrafos anteriores, remete
à desintegração nacional e ao caos social. A outra é uma autêntica refundação das nações, para
constituir sistemas representativos legítimos e
baseados em princípios históricos, espirituais e
culturais, pautados pelo Bem Comum e pelo
bem-estar geral das populações - o que, escusado insistir, exige que se chutem as mesas dos
mercadores do templo e dos pró-rentistas que
dominam as políticas públicas de todos os países
da região. Estas causas, que devem ser comuns
a todas as nações da Ibero-América, devem ser
a base de um processo de integração e defesa
mútua de todo o nosso nobre continente. //
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Eletrobras:

“apagão mental”
promove privatização

A

Eletrobras é a sexta empresa brasileira de capital
aberto em valor de mercado. Entre 2018 e 2020,
registrou R$ 30 bilhões de lucro líquido, dos quais
R$ 6,4 bilhões no ano passado, em meio à pandemia de
Covid-19. Controla 164 usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares, com capacidade instalada de 42.000
megawatts (MW), um terço da geração de eletricidade
nacional. Além disto, possui 58 mil quilômetros de
linhas de transmissão (57% do total nacional) e tem o
maior centro de pesquisas de eletricidade do Hemisfério Sul, o Cepel (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), responsável pelo desenvolvimento de softwares,
ensaios de equipamentos e sistemas e outras atividades
cruciais para o setor, atuando em parceria com universidades e outros centros de pesquisa na qualificação de
recursos humanos.
Sob quaisquer critérios, é uma empresa estratégica,
rentável e de cujo controle o Estado brasileiro não pode
prescindir. Até porque não há qualquer motivo que justifique a transferência do controle a grupos privados ou
a empresas estatais estrangeiras – que já controlam uma
fatia considerável do setor elétrico no País (81% das
aquisições e fusões realizadas entre 2016 e 2018) –,
como pretende a ala ultraliberal do governo, agrupada
em torno do ministro da Economia Paulo Guedes.
No último dia 19 de maio, a Câmara dos Deputados
aprovou sem qualquer discussão relevante a Medida
Provisória (MP) 1031/21 para a privatização da empresa, em um afã incompatível com a importância do assunto, ainda mais em um momento em que a prioridade
das atenções deve ser dada à emergência sanitária e
socioeconômica. E apenas desinformados, iludidos ou
fundamentalistas ultraliberais podem acreditar que a
venda da empresa traria algum benefício à sociedade,
como insiste Guedes, agora, alardeando a falaciosa proposta de que a venda das empresas estatais seria benéfica para o combate à desigualdade.

No setor elétrico, o que se viu até
agora foi exatamente o oposto. Na década de 1990, antes do início do afã privatizante desfechado pelo governo de
Fernando Henrique Cardoso, o Brasil
tinha uma das tarifas elétricas mais baixas do mundo, com um sistema majoritariamente hidrelétrico, confiável, referência mundial na área e estruturado
para assegurar as necessidades de crescimento da economia e da população em
geral. Na época, uma das promessas,
repetida ad nauseam na grande mídia,
era a de que a “competição” traria tarifas
mais baixas para os consumidores, tanto comerciais como residenciais.
Hoje, a tarifa média brasileira é a
segunda mais cara do mundo em paridade de poder de compra, segundo os
critérios da Agência Internacional de
Energia. A base hidrelétrica caiu de
85% para cerca de 65% e segue caindo,
com a construção crescente de termelétricas de altos custos operacionais e
parques eólicos e solares, que não podem operar na base do sistema (geração
contínua), devido à sua intermitência.
E, em vez de ter a sua expansão e operação orientada para as necessidades
dos consumidores, a motivação central
do setor passou a ser a geração rápida
de lucros para os acionistas das empresas e, para o governo, obter receitas das
vendas das empresas para alimentar o
serviço da dívida pública.
Além das tarifas estratosféricas, a
confiabilidade do sistema diminuiu
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consideravelmente, como ficou evidenciado no célebre “apagão” de 20002001 e, mais recentemente, no que
deixou o Amapá às escuras durante
três semanas, no final de 2020, escancarando as deficiências e os problemas
da operação privada orientada exclusivamente para os lucros. Na ocasião, a
concessionária Linhas de Macapá
Transmissora de Energia, controlada
pelo grupo espanhol Isolux Corsan,
não tinha sequer técnicos para a manutenção regular das suas instalações,
sendo necessária a intervenção de técnicos da Eletronorte, subsidiária da
Eletrobras, para restabelecer o serviço.
A Eletrobras é uma das empresas
mais simbólicas da grande capacidade
dos brasileiros de enfrentar com soluções criativas e próprias os problemas
do seu desenvolvimento, rivalizando
em importância com a Petrobras, Vale
do Rio Doce, Embratel, Embrapa, Embraer, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
e outras, algumas já privatizadas, mas
cuja criação resultou do compromisso
dos seus idealizadores com a agenda
do progresso nacional.
Idealizada ao final do segundo governo de Getúlio Vargas, em 1954, a
criação da Eletrobras enfrentou toda
sorte de pressões contrárias por parte
dos paulos guedes da época, que atendiam por sobrenomes como Gudin,
Chateubriand, Cotrim, Campos e outros menos votados. Em essência, os
mesmos que se opuseram ferreamente
à criação da Petrobras, fundada no ano
anterior, ardentes adeptos da falaciosa
tese da “vocação agrícola” do País e
contrários a qualquer esforço de desenvolvimento soberano – o discurso atual
mudou ligeiramente, mas continua refratário às iniciativas nacionais. Por
conta disto, a empresa só começou a
funcionar em 1962, no governo de João
Goulart, quando a capacidade de gera-
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ção instalada em todo o País não passava de 5.700 MW
e a pequena disponibilidade de eletricidade se mostrava
um grande obstáculo para a modernização da economia.
Entre parênteses, a privatização da Eletrobras parece ser a principal motivação de Guedes para aferrar-se
a um cargo do qual qualquer pessoa com um mínimo
de brios já teria se retirado, principalmente, pelos pífios
resultados de sua política econômica (MSIa Informa,
“Os cálculos de Paulo Guedes”, 17/05/2021).
Em relativamente pouco tempo, a Eletrobras forjou
uma equipe de profissionais de primeira linha, que planejaram e construíram um dos sistemas de geração mais
eficientes e de melhor custo/benefício do mundo, com
uma combinação perfeita entre as características físicas
e as necessidades do Brasil. O sistema foi construído
com base em usinas hidrelétricas com grandes reservatórios de regularização das vazões das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Paraná, interligadas por
redes de transmissão capazes de transmitir energia a
um número crescente de regiões, de acordo com as diferenças dos períodos de cheias e de secas dos rios,
minimizando os riscos decorrentes de estiagens excepcionais, como a que volta a ameaçar o País este ano.
A rigor, o seu único grande “pecado” foi a construção
de barragens em rios navegáveis sem eclusas para viabilizar o transporte hidroviário, embora isto não fosse
atribuição específica da empresa.
Tais avanços ocorreram em paralelo com a capacitação de grandes empresas de engenharia civil para o
projeto e a construção de barragens, usinas, linhas de
transmissão e numerosas outras obras de infraestrutura,
desenvolvendo tecnologias adequadas aos solos e climas
nacionais, façanha ainda pouco conhecida da maioria
dos brasileiros.
Embora não detenha mais as atribuições de empresa centralizadora e coordenadora do sistema elétrico,
retirada pelo modelo mercantilista-privatista hegemônico a partir dos anos 90, a Eletrobras ainda desempenha um papel fundamental no setor. E, a julgar pelos
precedentes, a renúncia do Estado ao seu controle poderá ter sérios impactos negativos na expansão da oferta de eletricidade a custos razoáveis, que será imprescindível a qualquer esforço de retomada do desenvolvimento nacional.
Por conseguinte, está nas mãos do Senado, onde a MP
deverá ser votada em junho, recolocar a questão no âmbito dos interesses maiores do País, e não dos que o veem
apenas como um gigantesco “balcão de negócios”. //

6

// SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA // MAIO DE 2021

Paulo Guedes
e o caminho
de Santiago
// LORENZO CARRASCO E GERALDO LUÍS LINO

D

esde antes de assumir o Ministério da
Economia, Paulo Guedes tem se mostrado
um fervoroso pregador do modelo econômico neoliberal aplicado no Chile pelo regime
de Augusto Pinochet (1973-1990), mantido no
essencial pelos seus sucessores. Tendo trabalhado no país por um breve período, em sua
empolgação delirante, chegava a compará-lo à
Suíça. E, ao ser guindado ao posto de “superministro” por Jair Bolsonaro, as suas menções
ao “modelo chileno”, em especial, de Previdência Social, tornaram-se quase reverenciais,
passando a tomar quase como ataques pessoais
quaisquer críticas ao mesmo, cujas deficiências
foram escancaradas nos últimos anos.
No final de 2019, diante das históricas manifestações que levaram literalmente milhões
de chilenos às ruas para protestar contra as
crescentes desigualdades geradas pelo modelo
decantado por Guedes (deflagradas por um aumento de 3% na tarifa do metrô de Santiago), a
sua resposta foi sintomática de um estado de
negação: “Como negar 30 anos de acerto no
Chile porque houve uma manifestação?” – disse, em um evento promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo (Valor Econômico, 30/10/2019)”
Para ele, a interpretação de que as manifestações eram uma resposta à piora da qualidade
de vida da população não passava de “uma narrativa política”. E insistia na adoção da mesma
“receita” para o Brasil: “Vamos privatizar e
abrir o investimento para o setor privado.”

Entretanto, enquanto Guedes se obstinava em apontar para o Brasil o caminho
de Santiago do Chile, com promessas feitas com um fervor quase religioso de que
esta seria a trilha da redenção nacional, os
chilenos se obstinavam em contrariar os
“30 anos de acerto” do modelo da “Suíça
sul-americana”, tendo os protestos resultado na convocação de uma nova assembleia exclusiva para a elaboração de uma
nova Constituição, que acaba de ser eleita.
Um oportuno retrato da realidade socioeconômica do país andino foi proporcionado por uma reportagem de Janaína
Figueiredo, no jornal O Globo de 24 de
maio, com o sugestivo título: “Revolta
anunciada: insatisfação da classe média
precarizada derrubou modelo chileno.”
Profunda conhecedora do cenário sul-americano, tendo sido correspondente do
jornal em Buenos Aires, a jornalista sintetiza as causas do que uma de suas entrevistadas, Rossana Castiglioni, decana da
Faculdade de Ciências Sociais e História
da Universidade Diego Portales, chama
de “tempestade perfeita”: “Muitos elementos explicam essa tempestade e o basta dado por amplos setores da sociedade
chilena a um modelo que rendeu altas
taxas de crescimento (sobretudo na década de 1990), reduziu a pobreza de 68%
para 8,6% entre 1990 e 2020, garantiu
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estabilidade macroeconômica e política a todos
os governos pós-redemocratização, mas é excludente e desigual.”
Citando um estudo do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ela
afirma que “33% da renda gerada por uma economia essencialmente primária e exportadora
de commodities ficam em mãos de 1% dos chilenos mais ricos”.
Em suas palavras, “a macroeconomia chilena elogiada por Guedes está sob controle,
mas abaixo dela milhões de pessoas até agora
ignoradas pelo poder político e econômico – de
direita, centro e esquerda – vivem endividadas
e insatisfeitas”.
Castiglioni explica: “Hoje, 43% da população chilena pertencem a uma classe média
baixa, que ganha apenas entre uma e meia e
três vezes mais que os que vivem abaixo da
linha da pobreza. Isso num país que tem um
PIB [Produto Interno Bruto] per capita de US$
22 mil, muito acima da média regional [para
comparação, a do Brasil era de US$ 8.717 em
2019 – n.e.]. São milhões de chilenos que se
cansaram de ouvir falar de um milagre econômico que favoreceu apenas as elites.”
Segundo ela, trata-se de uma classe média
bastante vulnerável, bastando uma doença grave para colocar uma família inteira abaixo da
linha da pobreza: “O Chile é o terceiro país da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) onde as pessoas
mais gastam em despesas médicas não cobertas
pelos planos públicos e particulares. Isso explica, em parte, por que 66% das famílias estão
endividadas e 33% são inadimplentes.”
Ou seja, diz Janaína Figueiredo, “o suposto milagre chileno não significou acesso igualitário a saúde, educação, habitação e qualidade de vida”.
Para Sergio Toro, professor da Universidade
de Concepción, o modelo deixado pela ditadura de Pinochet não formou cidadãos, mas consumidores, hoje, asfixiados por dívidas que não
podem pagar e frustrados por terem sido excluídos de um projeto político e econômico pensado para poucos.

O Chile, diz a jornalista, é um exemplo
claro de uma revolução social “promovida por setores médios precários, cansados
de não serem representados nem protegidos pelos que estão no poder”.
Uma recente pesquisa do Centro de
Estudos Públicos de Santiago mostrou
que apenas 8% dos chilenos confiam
no Congresso Nacional, e 2% nos partidos políticos.
O professor da Universidade Católica
de Santiago, David Altman, afirma que
a configuração da atual Assembleia
Constituinte “é um espelho mais nítido
da sociedade chilena. O espelho de um
país fragmentado”.
Seu colega Juan Pablo Luna observa
que a economia pujante que beneficiou
poucos perdeu sustentabilidade política e
as manifestações de 2019 foram a consequência e o golpe final no modelo, após
várias revoltas sociais anteriores: “Do
modelo neoliberal que viveu seu auge na
década de 1990 só deverá restar a autonomia do Banco Central. A ideia de que o
Estado só entra em campo quando o mercado falha está desaparecendo. Crescemos, sim, mas distribuímos muito mal.”
E Castigliani aponta para um fator crucial na revolta: “Na classe média baixa
precarizada, temos um número enorme de
mulheres chefes de família, todas com
menos de nove anos de educação. Era uma
revolta anunciada.”
Do outro lado da Cordilheira dos Andes, condições semelhantes para uma tempestade perfeita também parecem estar se
formando no Brasil, onde o caminho de
Santiago, até há pouco, era roteiro destacado nas litanias ministeriais: inflação em
alta (principalmente, nos alimentos e combustíveis), desemprego, subemprego e
desalento, idem, e uma virtual estagnação
produtiva, setor agropecuário à parte.
No Chile, os sacerdotes do fundamentalismo de mercado foram excomungados;
vejamos o que ocorrerá no Brasil. //
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Bomba-relógio na educação
superior e pesquisa
// GERALDO LUÍS LINO

A

educação e a pesquisa científica nunca
ocuparam lugares de destaque na agenda
nacional brasileira, com poucas exceções.
Antes de 1930, o País não tinha sequer um ministério dedicado à educação, que, durante a
República Velha, era atribuição de um departamento do Ministério da Justiça. As primeiras
universidades datam apenas das primeiras décadas do século XX, quase um século após a Independência (em 1822, já havia 20 delas nos países
da América Espanhola). A criação de entidades
cruciais para o avanço da geração de conhecimento e da capacitação técnica, quase sempre,
dependeu do empenho de pequenos grupos de
indivíduos de larga visão e, não raro, da ação
individual de alguns visionários, em
vez de emergirem de políticas de Estado resultantes de um projeto nacional de desenvolvimento. Os casos de
Álvaro Alberto (Conselho Nacional
de Pesquisas-CNPq e Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas-CBPF),
Casimiro Montenegro (Instituto Tecnológico da Aeronáutica-ITA), Alberto Luiz Coimbra (COPPE-UFRJ),
os criadores da Embrapa e da Embraer e alguns outros, são emblemáticos
dessa tendência.
A duras penas, o Brasil tem hoje
cerca de 200 mil pesquisadores, menos de 1.000 para cada milhão de
habitantes, proporção inferior à da Argentina,
com 1.200 por milhão, e bem distante de países
como a Rússia (3.100), EUA (3.900), Coreia do
Sul e Cingapura (6.400) e Israel (8.300). E este
número, já precário para as necessidades do País,
encontra-se sob séria ameaça de um rápido declínio, devido à brutal queda em paralelo dos
orçamentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e das universidades fe-

derais, responsáveis por mais de 90% da pesquisa científica nacional. A gravidade da situação
tem motivado dramáticas advertências de dirigentes e especialistas dessas áreas vitais para o
desenvolvimento nacional.
O orçamento para investimentos em pesquisa previsto para o MCTI este ano é de R$ 2,7
bilhões, de longe, o menor desde 2013, quando
chegaram a R$ 11,6 bilhões em valores corrigidos. A queda brutal desses recursos, acentuada
a partir do governo de Michel Temer (vide o
gráfico), é um claro indicador do descaso com
que é tratada a geração própria de conhecimento, o principal “motor” do desenvolvimento socioeconômico a longo prazo.

Sem meias palavras, o quadro é de um verdadeiro desmonte do sistema de ciência, tecnologia e inovação (CTI), como observou, já
em fevereiro, uma nota da diretoria da COPPE-UFRJ: “O desmonte do sistema se estende a agências de fomento à pesquisa, como a
Capes e o CNPq, e ao FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A Capes terá R$ 1,2 bilhão a menos do
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que em 2019; o CNPq terá apenas 18% do que
dispunha no mesmo ano. O FNDCT corre o
risco de perder R$ 4,8 bilhões este ano, desviados da sua função primordial para aumentar a Reserva de Contingência Financeira. No
ano passado, já foram retirados deste Fundo
R$ 4,3 bilhões com a mesma finalidade.”
Em abril, o CNPq informou que atenderia a
apenas 13% das solicitações de bolsas de doutorado e pós-doutorado este ano, 396 de um total
de 3.080, números irrisórios diante da necessidade de formação de novos cientistas e pesquisadores, que falam por si próprios (Jornal da
USP, 20/04/2021).
Em audiência pública na Câmara dos Deputados, em 4 de maio, o ministro da Economia
Paulo Guedes tentou esquivar-se das cobranças
pelos cortes orçamentários no MCTI, afirmando
que“o ministro [da Ciência, Tecnologia e Inovação] Marcos Pontes acaba de receber R$ 5 bilhões a mais para o orçamento dele”.
Porém, como afirmou um anúncio publicado
pelo Comitê Executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br), no
jornal O Globo de 13 de maio: “(...) Esse valor
não chegou ao MCTI e ninguém sabe onde está.
A Ciência pede socorro! Não há recursos para o
desenvolvimento de vacinas brasileiras contra a
Covid-19 e o Sistema Nacional de CTI beira o
colapso. Por isso, perguntamos: Senhor Ministro
Paulo Guedes, onde estão os R$ 5 bilhões?”
Até onde sabemos, ainda não houve qualquer
manifestação oficial do ministro.
No Ministério da Educação (MEC), o orçamento discricionário (que exclui os salários dos
funcionários) das universidades federais tem
experimentado uma queda semelhante: em 2014,
foi de R$ 10,78 bilhões, que caíram para R$ 5,80
bilhões em 2020, com previsão de R$ 4,51 bilhões para este ano.
Além da brutal redução, o orçamento das
universidades ainda sofre o impacto dos famigerados contingenciamentos determinados pelo
Ministério da Economia, cujo norte é a intocabilidade do serviço da dívida pública . E, desde
o ano passado, a lei orçamentária divide o orçamento em duas partes, correspondentes a 40% e
60% do total aprovado, sendo que esta última
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está condicionada à aprovação de um projeto de
lei específico do Congresso Nacional.
Diante de uma série de manifestações públicas de reitores, em 14 de maio, o Ministério da
Economia anunciou a liberação de R$ 2,59 bilhões do orçamento contingenciado. Mas, segundo o presidente da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes), Edward Madureira Brasil,
reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG),
tais recursos não são suficientes para chegar ao
final do ano. “Isso dará um fôlego de algumas
semanas ou, no máximo, dois meses. A situação
é terrível. Estamos tendo que cancelar coisas
elementares”, disse ele (G1, 14/05/2021).
Em um artigo publicado no O Globo de 5 de
maio, a reitora da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e o vice-reitor Carlos Rocha
advertiram que a universidade poderá “fechar
as portas” a partir de julho: “A UFRJ fechará
suas portas por incapacidade de pagamento de
contas de segurança, limpeza, eletricidade e
água. O governo optou pelos cortes e não pela
preservação dessas instituições... A universidade está sendo inviabilizada.”
A rigor, é preciso admitir que tal cenário de
penúria não é de responsabilidade exclusiva dos
atuais dirigentes do País, embora o arrocho promovido por Guedes e seus escudeiros é de monta a infligir ao sistema nacional de CTI um golpe
que poderá levar anos ou décadas para ser superado. A questão é que, para pró-rentistas como
Guedes, o único caminho para o desenvolvimento é criar condições para a atração de investimentos privados, principalmente, estrangeiros, ignorando (ou fingindo ignorar) que tal receita nunca
funcionou em lugar algum do planeta. Com tal
miopia estratégica, em vez de serem considerados investimentos de retorno garantido no futuro do País, educação e pesquisa - além de saúde
e infraestrutura - são rotulados como gastos a
serem reduzidos ao mínimo possível, um autêntico fardo que necessita ser aliviado.
Na prática, Guedes e seus tecnocratas estão
ativando uma bomba-relógio potencialmente
fatal para um País que não pode vincular as suas
aspirações aos apetites caprichosos de investidores, com ou sem aspas. //
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Discurso econômico de Joe
Biden fecha era neoliberal

O

discurso proferido pelo presidente Joe Biden
no Congresso, em 27 de abril, não foi uma
orientação ideológica para consumo dos seus
eleitores, mas refletiu a convicção de parte do Establishment dirigente dos EUA sobre a necessidade da
reconstrução física da economia, mesmo sob o enfoque da pretensão de manter uma hegemonia global.
Recorde-se que a economia física estadunidense
entrou em declínio com a hegemonia das finanças
“globalizadas”, a partir de 1971, com o fim do arranjo estabelecido no pós-guerra, cujo resultado foi a
transformação de uma admirável economia industrial e produtiva em um sistema parasitário, dentro
e fora do país. Para os países em desenvolvimento,
o desfecho foi a era neoliberal imposta na esteira da
crise da dívida induzida pela triplicação dos juros da
Reserva Federal de Paul Volcker, no final da década.
A pandemia de Covid-19 trouxe à tona globalmente a necessidade de se recuperarem e reforçarem
as estruturas econômicas dos Estados nacionais, já
fragilizadas pela perda de soberania economia associada à “globalização” e ao livre comércio irrestrito.
O próprio antecessor de Biden, Donald Trump, havia
percebido a mesma necessidade, embora não tenha
conseguido implementar o megaplano de investimentos em infraestrutura física que chegou a anunciar
ao assumir o cargo.
O visível esgotamento da era neoliberal e dos
axiomas do “Consenso de Washington” tem provocado uma desorientação sistêmica nos adeptos de tal
sistema, muitos dos quais consolidaram bem-sucedidas carreiras profissionais em governos, na academia, consultoras, mídia etc. e, agora, experimentam
uma autêntica crise existencial.
Um caso típico foi um editorial do jornal O Globo
de 30 de abril, explicitando a estupefação dos neoliberais brasileiros com a audácia do presidente estadunidense, que, corretamente, pretende turbinar a
recuperação econômica do país recorrendo aos ante-

cedentes históricos de maximização da
ação do governo federal como indutor dos
processos econômicos, uma velha tradição
nacional, geralmente, ignorada por aqui.
A irritação é explícita: “Biden lançou
três pacotes de investimento público somando US$ 6 trilhões, nível de intervenção estatal que não se vê desde antes da
Era Reagan. A crença subjacente é que só
o dirigismo tirará o país da crise para torná-lo líder de uma economia de baixo
carbono (modelo não tão distante do preconizado pela China). (...)”
Como diletos representantes da casta
oligárquica que tem o Brasil como um
gigantesco balcão de negócios, em vez de
uma Nação digna, pode-se imaginar o arrepio dos herdeiros de Roberto Marinho,
o que consideram como um “mau exemplo” para um País onde quem ganha o
equivalente a menos de 900 dólares já
entra na faixa máxima de desconto do imposto de renda, tem impostos sobre herança irrisórios e isenta os dividendos de
tributação. E, mais ainda, com um megapacote de investimentos públicos quatro
vezes maior que o PIB (Produto Interno
Bruto) brasileiro.
O temor leva os editorialistas do jornal
à beira do patético: “Não se trata simplesmente de ‘cobrar mais dos ricos’. Um estudo da Universidade da Pensilvânia concluiu que o plano de Biden reduziria o PIB
em 0,8% até 2050.”
Como, provavelmente, os autores do
estudo não identificado bebem na mesma
fonte ideológica que os irmãos Marinho e
seus escribas, é evidente que nenhum deles pode ser levado a sério.
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O editorial conclui explicitando o temor dos
Marinho e sua classe: “A maior consequência do
intervencionismo de Biden será o recado torto (sic)
transmitido ao resto do planeta. Numa pandemia,
é necessário que o Estado coordene uma resposta
eficaz à crise e tenha recursos para isso... Passada
a emergência, porém, a situação será outra. A conta a pagar poderá ficar mais alta do que uma economia ainda enfraquecida, em recuperação, será
capaz de suportar.”
É evidente que o significado do discurso de Joe
Biden está sendo percebido por personalidades públicas com experiência, conhecimento, lucidez e
honestidade intelectual. Uma delas é a economista
Monica de Bolle, professora da Universidade Johns
Hopkins, cujos artigos semanais, antes, no “Estadão”
e agora no El País Brasil, têm oferecido importantes
contribuições para o entendimento do cenário global,
a crise brasileira e o seu enfrentamento. O de 30 de
abril veio com o sugestivo título, “A reconstrução
dos EUA com Joe Biden é um nó na cabeça dos ‘liberais à brasileira’”. Nele, de saída, ela desmente um
dos mitos recorrentes sobre o desenvolvimento estadunidense, que vale destacar:
“Conta-se, por exemplo, uma história no Brasil de
que o desenvolvimento dos Estados Unidos se deu
pelo papel preponderante da iniciativa privada. Não
há ideia mais errada do que essa para quem conhece
a história deste país... Os EUA sempre viram no Estado o papel de indutor do desenvolvimento de longo
prazo. Não se trata da visão nacional-desenvolvimentista da América Latina, tampouco pode ser compreendida com lentes sulistas. O desenvolvimento
norte-americano e a atuação do Estado têm contextos, texturas, estruturas e história próprios. (...)
“Pode ser uma história pouco contada no Brasil
aquela segundo a qual os EUA se industrializaram
por meio de políticas de substituição de importações e muitas práticas protecionistas inspiradas na
obra de 1791 do primeiro secretário do Tesouro
norte-americano, Alexander Hamilton. Em seu Report on the subject of manufactures, Hamilton delineou os conceitos de indústria nascente e apoio
estatal, que, mais tarde, influenciariam não apenas
a industrialização de seu país, mas a da Alemanha,
a do Japão, a da França, chegando à América Latina nos anos 1930, quarenta e cinquenta. A obra de
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Raúl Prebisch e o que ficou conhecido
como pensamento cepalino cita Hamilton recorrentemente, e não é por acaso.
O Estado indutor norte-americano seria
revisto e reinventado ao longo de toda a
história, passando pela corrida espacial
da Guerra Fria, o surgimento da Internet,
o desenvolvimento do setor de tecnologia, sobretudo o de bioteconologia, que
tanta relevância tem tido na atual pandemia. Para que as vacinas gênicas, as mais
sofisticadas contra covid-19, saíssem dos
laboratórios para os nossos braços, o Governo de Donald Trump fez a enorme Operação Warp Speed. Logo, no
mundo real se deu o contrário do que
sustenta o ministro da Economia brasileiro, e não haveria Moderna ou Pfizer
sem a atuação vultosa do Estado.”
O plano econômico de Biden, diz ela,
“são profundamente marcados pela tradição norte-americana do Estado indutor” e
têm uma evidente intenção de “dar forma
a um Estado de Bem-Estar Social”.
Sua conclusão é dirigida diretamente
aos brasileiros: “Com Biden, os Estados
Unidos estão fazendo aquilo que sempre
fizeram de melhor: se reimaginando e
reinventando. Por certo, há lições aí para
o Brasil. Mas elas estão longe de ser o que
tantos regurgitam nos jornais ou na TV.”
Independentemente dos desdobramentos dos planos de Biden, como os EUA
representam uma forte referência para
muitos membros das elites dirigentes brasileiras, quem sabe se a sua intenção de
reconstruir o país de acordo com as suas
melhores tradições históricas, possa exercer uma salutar influência positiva por
aqui. É hora de abandonar o charlatanismo neoliberal e levar a sério a reconstrução econômica nacional, com grandes
investimentos públicos e privados em
infraestrutura, modernização industrial e
ciência, tecnologia e inovação.
Aqui, sim, o que é bom para os Estados
Unidos é bom para o Brasil. //
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Moscou, Pequim
e as advertências
do Dia da Vitória

O

domingo 9 de maio marcou o 76º
aniversário do fim da II Guerra
Mundial na Europa (na Ásia, a data
oficial é 2 de setembro). No Ocidente,
cada vez mais, a data se restringe a limitadas cerimônias de hasteamento de bandeiras dos países combatentes e breves
discursos, geralmente, de autoridades
militares. Mas, na Federação Russa, é um
grande feriado nacional celebrado em todo
o país com desfiles militares e, de forma
significativa, com os impressionantes
“Regimentos dos Imortais”, integrados
por milhares de civis que desfilam após
as tropas, portando retratos de seus parentes mortos na Grande Guerra Patriótica como o conflito é chamado por lá -, iniciativa sem paralelo e altamente simbólica dos enormes sacrifícios feitos pelo
povo da antiga União Soviética, que perdeu 27 milhões de vidas, cerca de um em
cada sete de seus habitantes e metade das
vítimas fatais da guerra.
E foi exatamente esse espírito de sacrifício e disposição para luta que o presidente Vladimir Putin tratou de ressaltar em
seu discurso na ocasião, em uma advertência direta às potências ocidentais que
parecem dispostas a fechar um perigoso
cerco contra a Rússia – e, paralelamente,
em provocar a China –, como parte do afã
“excepcionalista” das elites transatlânticas em preservar o seu modelo hegemônico de relações internacionais: “Nós sem-

pre recordaremos que foi o povo soviético quem
demonstrou o heroísmo final... O nosso povo
lutou até o amargo final em cada linha de frente, nas mais ferozes batalhas em terra, no mar
e no ar. Pessoas de todas as origens étnicas e
fés lutaram por cada polegada do nosso solo.
Pelos campos nos acessos a Moscou, pelas rochas da Carélia e passagens do Cáucaso, pelas
florestas de Vyazma e Novgorod, pelas margens do Báltico e do Dnieper, pelas estepes do
Volga e do Don. O heroísmo das tropas soviéticas e o inabalável espírito dos civis estão perpetuados nos gloriosos títulos de Cidades Heróicas concedidos a Moscou e Leningrado,
Minsk e Kiev, Stalingrado e Sevastopol, Murmansk e Odessa, Kerch e Tula, Novorossiysk e
Smolensk. O vínculo inquebrável entre os combatentes de linha de frente e aqueles na frente
interna assegurou que nossas tropas fossem
providas com tudo o que precisavam para a vitória, graças aos esforços de fábricas na região
do Volga e nos Urais, Sibéria e no Extremo
Oriente russo, as cidades do Cazaquistão e das
repúblicas centro-asiáticas. Nós recodamos
aqueles que ofereceram abrigo e apoio aos evacuados que foram forçados a deixar seus lares.
Hoje, celebramos agradecidos a memória de
uma geração inteira de grandes heróis e trabalhadores dedicados, e recordamos os nossos
combatentes de linha de frente, bravos guerrilheiros e membros da resistência subterrânea.”
E o “recado” foi trazido para a atualidade:
“A guerra lançou sobre nós tantas provações
intoleráveis, pesares e lágrimas, que é impos-
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sível esquecer. Aqueles que estão tramando novas agressões não podem ser perdoados ou justificados.”
Como o cerco à Rússia inclui não
apenas provocações e sanções, mas também esdrúxulas iniciativas de revisionismo histórico, visando a equiparar a
URSS com a Alemanha nazista e elevar
a Rússia de hoje à condição de sucessora do Império Soviético, Putin foi claro:
“A História exige que aprendamos com
ela. Infelizmente, estão sendo feitas ten-
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seria transmitida por Putin no dia seguinte: “O teste
do tempo mostra claramente os que foram os vitoriosos primários na pior guerra que o mundo já viu.
Os líderes de nações que afirmam o contrário são
impostores e fraudadores. As suas paradas de vitória
cada vez mais apagadas ao longo do tempo sugere o
seu sequestro da História e a vacuidade dos seus presumidos papeis de “libertadores” e campeões da
“ordem internacional” e dos “valores virtuosos”. Mas
o mais perigoso é que essas mesmas pessoas são capazes de começar outra guerra mundial, com as suas
arrogantes ilusões de superioridade sobre a Rússia
(Sputniknews, 08/05/2021).”
Por outro lado, para não
deixar margem a dúvidas sobre o simbolismo do momento, o governo da China manifestou o seu apoio à Rússia.
Em uma entrevista coletiva
em Pequim, em 10 de maio,
em resposta a uma pergunta
sobre o discurso de Putin na
véspera, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, afirmou:
O Dia da Vitória é o grande feriado nacional russo, com motivos mais
“A Rússia defende consisque justificados, pois a antiga União Soviética respondeu por quase
tentemente o direito internametade dos mortos na II Guerra Mundial (Ruptly TV)
cional. Ao mesmo tempo, nós
defenderemos firmemente os
tativas de mobilizar uma grande parte da nossos interesses nacionais, para assegurar a seguideologia nazista e as ideias daqueles que rança do nosso povo (CGTN, 10/05/2021).”
eram obcecados com a teoria ilusória da
Hua ressaltou que a China e a Rússia experimensua própria supremacia. Esta ideologia taram grandes sacrifícios e deram uma enorme connão é apoiada apenas por radicais e gru- tribuição para a vitória contra o fascismo na guerra.
pos terroristas internacionais de todos os Por isso, a China “continuará a trabalhar com a
tipos. Hoje, estamos presenciando os Rússia e a comunidade internacional para salvaguarmembros sobreviventes daqueles esqua- dar resolutamente os frutos da vitória na II Guerra
drões da morte e seus seguidores, tentan- Mundial e a paz ganha a duras penas, manterá firdo reescrever a História e justificar os memente um sistema internacional centrado nas
traidores e criminosos cujas mãos estão Nações Unidas e uma ordem internacional baseada
manchadas com o sangue de centenas de no direito internacional, e defenderá os valores comilhares de civis.”
muns da humanidade, inclusive a equidade, justiça,
Escrevendo na véspera do Dia da Vitó- democracia e liberdade”.
ria, o jornalista irlandês Finnian CunninA grande questão é saber se Washington, Londres
gham, um dos mais argutos observadores e Bruxelas levarão a sério as mensagens de Moscou
do presente cenário estratégico e político e Pequim, ou se insistirão com suas provocações inglobal, quase antecipou a mensagem que consequentes e potencialmente incendiárias. //
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Novo conflito em Gaza
reforça esgotamento
do “excepcionalismo”
// LORENZO CARRASCO

O

cenário é velho conhecido: um novo conflito armado entre Israel e os palestinos
de Gaza, com destruição e mortes pendendo de forma altamente desproporcional
contra os palestinos (até agora, mais de 200, a
metade crianças e mulheres, contra dez israelenses). Como de hábito, os EUA reconhecem
prontamente o “direito de Israel à autodefesa”
e bloqueiam qualquer ação do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, até mesmo uma
mera moção de cessar-fogo. Um pouco menos
hipócrita, a União Europeia (UE) aprova um
pedido de cessar-fogo, mas não faz qualquer
menção à violação sistemática dos direitos
humanos dos palestinos pela política supremacista e anexionista de Israel, causa direta
da instabilidade na região (atitude oposta à
assertividade mostrada contra a Rússia por
motivos questionáveis e comparativamente
pífios, como o suposto envenenamento de um
opositor do governo de Moscou). Desta vez,
porém, há algo diferente no ar.
Primeiro, a virtual rebelião dos israelenses
árabes frente à brutalidade do governo de Benjamin Netanyahu contra a população de Gaza,
que vive precariamente em uma das áreas mais
densamente povoadas do mundo (2 milhões de
pessoas em 365 quilômetros quadrados, área
inferior à metade da Zona Oeste do Rio de Janeiro). Motim que se inflamou ainda mais depois que um israelense árabe da cidade de Lod
foi ferozmente linchado por militantes judeus
armados, em uma cena filmada por celulares
e rapidamente divulgada em todo o mundo,
levando o governo a decretar o estado de emer-

gência na cidade. Houve conflitos em 18 cidades onde há significativas populações árabes.
Para Israel, o cenário é dos mais preocupantes,
pois as gerações jovens não se mostram dispostas a esperar ad aeternum por uma solução
para o drama palestino.
Em segundo lugar, o Hamas, que controla
Gaza com a Jihad Islâmica, demonstrou uma
surpreendente capacidade de retaliação aos
ataques israelenses, disparando centenas de
foguetes a distâncias e com precisão inusitadas,
chegando a atingir Tel Aviv, a 100 quilômetros
de distância (estima-se que alguns deles tenham um alcance de até 250 km, o que coloca
a maior parte do território israelense ao seu
alcance). Embora a maioria deles tenha sido
interceptada pelo sofisticado sistema antimísseis “Domo de ferro”, a rápida evolução da capacidade ofensiva do Hamas acendeu o alerta
vermelho entre as lideranças militares de Israel, diante da constatação de que seus adversários não são mais meros sacos de pancada. Em
um confronto maior, por exemplo, com o Hizbollah libanês, que tem um arsenal muito maior
e mais preciso, uma ação de flanco do Hamas
poderia criar sérios problemas. Aliás, é sugestivo que, dias antes do início do confronto, Israel tenha cancelado um exercício militar de
um mês inteiro que simulava uma nova guerra
com o grupo libanês, cuja vitória no conflito de
2006 ainda está atravessada na garganta do
comando militar israelense.
O enésimo conflito israelense-palestino é
mais uma manifestação do “excepcionalismo”
de Israel, que se jacta de escrever as suas re-
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O mais recente
conflito
israelense-palestino causou mais
de 260 mortes,
entre as quais
67 crianças
palestinas e
duas israelenses
(Wikimedia
Commons)

gras de conduta e de ignorar as críticas internacionais à sua truculência com os palestinos.
Atitude que se enquadra no contexto da mentalidade supremacista equivalente das oligarquias
anglo-americanas, que têm apoiado Israel como
um bastião avançado do “excepcionalismo” no
Oriente Médio, mantendo a região sob instabilidade constante e obstaculizando o seu pleno
desenvolvimento, como parte de uma estratégia
de controle de recursos energéticos.
Todavia, assim como o “excepcionalismo”
anglo-americano encontra-se em acentuado
esgotamento, a sua contraparte israelense, a
“predestinação” ou qualquer outro rótulo para
a mentalidade colonial, também demonstra evidentes sinais de desgaste. O regime de “apartheid” com o qual Israel submete os palestinos
não tem futuro e não pode ser sustentado indefinidamente, mesmo com o uso de meios militares (apesar de Netanyahu ter prometido transformar o país em uma “superpotência”). Em
2006, Israel perdeu a sua aura de invencibilidade militar diante da chuva de mísseis do Hizbollah. Agora, apesar da destruição causada,
ficou também sem o seu o poder dissuasório
frente ao Hamas – sem falar na reprovação mo-

ral da maior parte da comunidade internacional,
que não segue a orientação de Washington,
Londres ou Bruxelas. Combinados com a insatisfação crescente dos seus cidadãos de origem
árabe e, não menos, com uma dinâmica global
refratária a hegemonias e supremacismos, tais
fatores deverão fazer com que, cedo ou tarde,
as lideranças israelenses tenham que levar a
sério a necessidade de uma solução política definitiva para o drama dos palestinos.
Nesse cenário, é evidente que os EUA perderam qualquer capacidade de apresentar-se
como um mediador confiável, posição que, possivelmente, pode ser assumida pela Rússia,
devido ao seu crescente protagonismo na região, após a intervenção militar que impediu
que a Síria fosse esfacelada por mercenários
jihadistas e com as suas relações amigáveis
com Israel e a Turquia.
E não deixa de ser significativo que, como
reiterou no seu recente discurso no desfile militar do Dia da Vitória, em 9 de maio, o presidente Vladimir Putin tenha sido um aberto
opositor do “excepcionalismo” e de quaisquer
de suas variantes que queiram justificar o supremacismo imposto pela força. //
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Um “admirável mundo
novo verde” por lei?
// ELISABETH HELLENBROICH, DE WIESBADEN

E

m 24 de abril, o Tribunal Constitucional
Federal alemão tomou uma decisão inovadora em relação à Lei de Proteção Climática aprovada pelo Parlamento federal. Em essência, o que a Corte presidida por Stephan
Harbath definiu como diretrizes para os legisladores alemães é um Diktat com profundas
implicações para os direitos básicos dos cidadãos nacionais, como observou corretamente
o jornalista Peter Rásonyi no diário suíço Neue
Zürcher Zeitung (NZZ) de 29 de abril. A decisão obriga o Parlamento a estabelecer até 2022
(a data anterior era 2025) os prazos em que a
Alemanha reduzirá as suas emissões de gases
de efeito estufa após 2030. Sem surpresa, a decisão foi entusiasticamente aplaudida pelo movimento juvenile “Sextas-feiras pelo futuro”,
que foi um dos principais demandantes da ação.
Mesmo que os juízes se refiram ao âmbito
de ação do Legislativo, “eles estabelecem essencialmente um dever constitucional absoluto
e juridicamente vinculativo do Estado alemão,
de implementar medidas consideradas adequadas para proteger o clima global”, comenta
Rásonyi. Em suas palavras, “o Tribunal determina explicitamente um mandato constitucional do Estado para implementar a meta formulada no Tratado do Clima de Paris de 2015, para
manter o aquecimento do clima a longo prazo
bem abaixo de 2 graus”.
“Ao fazê-lo, o Tribunal admite que as medidas
adotadas para esse fim podem ser tão drásticas
que praticamente qualquer liberdade protegida
por direitos fundamentais fica assim ameaçada”,
diz. De acordo com os juízes, afirma Rásonyi, é
“dever ”do Estado impor medidas tão extremas
de redução de emissões que, a partir da próxima
década, serão tão baixas, segundo os cálculos
científicos a que se referem os juízes, que quase

todas as áreas da vida humana... serão ameaçadas
por drásticas medidas”. Para os juízes, o dever
do Estado foi definido com base em um parágrafo do artigo 20a da Constituição, adotado em
1994, segundo o qual o Estado é responsável por
“proteger a base natural da vida”. Até agora, esse
dispositivo era visto como “letra morta”, mas, a
partir de agora, torna-se uma espada afiada para
a luta dos protetores do clima.
Para o comentarista do NZZ, o julgamento
mostra uma questionável “presunção de conhecimento” por parte dos juízes, que interfere nos
direitos administrativos dos futuros parlamentares e governos em três pontos: 1) É verdade
que a proteção do clima é um negócio a longo
prazo. “Mas fixar com antecedência as emissões
e medições anuais é arrogante e ineficiente. Muita coisa pode mudar nesse período, nos âmbitos
econômico, financeiro, político, tecnológico e
global… É incompreensível que os legisladores
tenham de decidir, o mais tardar até 2022, sobre
as decisões que devem ser tomadas depois de
2030.” 2) O Tribunal ignora que as medidas e
ações que foram definidas pela lei alemã de proteção do clima (2019) não são capazes de garantir a “proteção das bases da vida” estipulada na
Constituição. “O aquecimento climático é um
fenômeno global e a Alemanha tem 2% de participação nas emissões mundiais de CO2. Se a
Alemanha puder realmente cumprir os objetivos
climáticos de Paris e se será neutra para o clima
a partir de 2050, tem pouca influência no clima.”
Uma vez que a China, os Estados Unidos e a
Índia têm, em comparação com a Alemanha,
emissões muito maiores, seria mais importante
se a Alemanha exercesse pressão como parceiro
comercial, Estado líder da União Europeia e
importante investidor nessas nações. 3) O que
surpreende é como os juízes assumem antecipa-
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damente intervenções extremas nos “direitos de
liberdade dos cidadãos”, a fim de proteger o clima nas próximas décadas. “Em uma democracia, tais devem ser tomadas pelos cidadãos e
pelos parlamentares por eles eleitos, e não por
alguns juízes do Tribunal Constitucional, que a
essa altura podem nem estar mais em funções.”
Em meados de maio, em reação a tudo isso,
o governo alemão decidirá sobre uma nova versão da lei climática, que, em geral, prevê uma
redução de 60% das emissões de CO2. A Alemanha anunciou que havia concordado com uma
redução ainda maior das emissões até 2022 e
com a sua precificação. Isto já provocou fortes
reações por parte da Associação Industrial Alemã (BDI), que alertou que as medidas tornariam
a indústria menos competitiva, além de levar à
perda de empregos. Na década passada, a Alemanha decidiu abandonar completamente a
energia nuclear, ao contrário dos EUA, Rússia,
China, Índia, França, Reino Unido e outros países. Como afirmou o Diretor do Departamento
de Energia Nuclear da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
William Magwood, em uma recente entrevista
ao jornal Frankfürter Allgemeine Zeitung, com
a decisão, a Alemanha deu um passo que, a longo prazo, será muito prejudicial para o setor
científico e de engenharia, não só alemão, mas
também global: “Uma perda deplorável de capacidades científicas!”
Quem dá as boas-vindas aos
“Verdes” alemães
Nesse contexto, vale observar a significativa
ascensão do Partido Verde alemã, que, há duas
semanas, escolheu a sua copresidente Annalena
Baerbock, de 40 anos, como candidata a chanceler federal nas eleições de setembro próximo.
O anúncio foi recebido com enorme onda de
exagero por parte da mídia, propagando a linha
de que Baerbock, com quase nenhuma experiência em política governamental, tem obtido os
melhores índices de intenção de voto nas pesquisas. É um fato que os “Verdes” integram
diferentes coalizões em dez estados federais
alemães e governam o estado de Baden-Württemberg com Winfried Kretschmann. É também
fato que parcelas significativas da indústria ale-
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mã, bem como vários estratos do CDU (Democracia Cristã) e da CSU (União Social Cristã),
bem como do SPD (Social-Democrata) e do
Partido Liberal, aclamam os “Verdes” como um
modelo promissor para a Alemanha.
E é claro que a alta finança também têm uma
palavra a dizer, como fez a presidente do Banco
Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em
recente entrevista coletiva. Ao contrário do estilo em que tais eventos são realizados, Lagarde
fez elogios rasgados a Baerbock: “Não é preciso
ter cabelos grisalhos ou brancos para entrar na
política e chamar a atenção para os talentos de
alguém... A candidatura de Baerbock mostra que
a chanceler [Angela] Merkel encorajou as jovens
a entrar na política. Esse é o valor dos modelos
de comportamento.” Lagarde caracterizou Baerbock como “uma mulher jovem, fortemente engajada em temas como mudança climática e
proteção ambiental”.
Um pesadelo “huxleyano”
ornando-se realidade?
Para a Alemanha, uma chanceler ou vice-chanceler Baerbock implicaria em sérias consequências. No mínimo, uma transformação radical da
indústria alemã, sem se pensar nas consequências para a situação social e a economia mundial,
acompanhada por uma interferência dramática
nos “direitos básicos dos cidadãos e consumidores”. O Admirável mundo novo de Aldous
Huxley será suave, se pensarmos nos mecanismos de controle e as proibições que terão de ser
introduzidos. Essencialmente, isto implicaria na
imposição de uma série de medidas de controle
e sacrifícios financeiros aos cidadãos e tornaria
os pobres mais pobres. Baerbock já anunciou
publicamente o “Imperativo”: a “proteção do
clima” estará no centro das ações políticas, com
implicações para todas as outras áreas. De acordo com esta plataforma “verde”, a Alemanha
terá que experimentar altas astronômicas de
preços da energia, com a imposição de impostos
sobre o CO2. Na política externa, Baerbock tem
seguido, essencialmente, o roteiro estabelecido
pelos EUA e a Grã-Bretanha: uma cruzada contra a China e a Rússia, com ênfase especial nos
esforços para interromper o gasoduto russo-alemão Nord Stream 2, além de uma campanha
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pelos direitos humanos em escala mundial. Totalmente leais como parceiros transatlânticos,
os “Verdes” alemães falam a língua do ex-ministro das Relações Exteriores “verde” Joschka
Fischer, que, no governo do chanceler Gerhard
Schröder (1998-2005), foi um defensor inflexível da guerra de agressão da Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) nos Bálcãs
e que foi o queridinho da secretária de Estado
estadunidense Madeleine Albright.
A ideologia “verde”
Um livro recém-lançado, “De agora em diante:
um esboço político” (Von hier an anders: eine
politische Skizze, Kiepenheuer & Witsch, 2021),
descreve alguns dos principais aspectos da visão do mundo “verde”. Seu autor, Robert Habeck, foi vice-primeiro-ministro e ministro de
Energia, Agricultura, Meio Ambiente e Digitalização do estado federal de Schleswig Holstein, entre 2012 e 2018.
O livro é escrito de uma forma que lembra,
muitas vezes, um observador atento de uma situação escolar característica da cultura alemã, a
Stuhlkreis (literalmente, círculo de cadeiras),
originalmente concebida para discussões de
abertura matinais com os alunos, debatendo sem
parar sobre como salvar algumas “espécies
ameaçadas”. Em várias passagens, Habeck afirma ter se sentido “afetado” ou “indignado” por
fatos vivenciados durante a sua turnê pelo país.
O foco central do é dedicado à luta por uma
“sociedade mais diversa”, que, para ele, é antes
de tudo uma questão de um novo “estilo de vida”.
O debate sobre o “estilo de vida” começa quando
alguém “para de comer carne ou é confrontado
com netos que querem comer comida vegana e
não comer mais churrasco”. Como se trabalha,
onde se vive, o que se compra, para onde se viaja nas férias, tudo isso, segundo Habeck, torna-se
cada vez mais parte de um julgamento público.
Habeck foi profundamente influenciado por
Al Gore e seu filme de 2006, Uma verdade inconveniente, sendo atraído pela ideia de que “a
crise climática só pode ser resolvida se as pessoas mudarem o seu comportamento, a forma de
economia e o consumo”. Para ele, o coronavírus
é um desafio, mas pode ser erradicado. Porém,
quanto ao clima, afirma: “O tempo está se esgo-

tando… Estamos diante de uma década que exige ações em termos de crise ecológica.” Ou, nas
palavras de Baerbock: “A crise climática é a
questão abrangente que determina tudo outras
áreas da sociedade e seu trabalho.”
Ele analisa as mudanças estruturais que, nos
últimos 15 anos, contribuíram para o fortalecimento dos “Verdes” alemães, entre elas, questões culturais que ganharam relevância para a
sociedade e tornaram-se “normativas”, inclusive, as mudanças na educação. Hoje, cerca de
55% dos estudantes que concluem o ensino secundário entram na universidade, contra apenas
10% em 1970. Para evitar o que chama de “paradoxo do elevador paternoster”, segundo o qual
essa ascensão social coloca os outros em um
nível social inferior, ele exige mais investimentos na aprendizagem, ou seja, o futuro será decidido por robôs e computadores digitais, que,
por sua vez, irão liberar postos de trabalho e
dinamizar o nosso trabalho. Haverá mais dossiês
eletrônicos, mais videoconferências e mais
home office. Habeck rejeita o sistema de Humboldt [educação clássica – n.e.] e exige, em troca,
uma expansão do sistema de ensino integral,
com maior participação dos pais.
Habeck enfatiza que a digitalização mudará
a estrutura dos empregos e tornará alguns supérfluos, pois inteligência artificial e computadores
podem substituir o nosso pensamento cognitivo.
Dados os enormes lucros de gigantes como a
Google e Amazon, “no futuro, será mais difícil
traçar uma fronteira entre homem e máquina”.
É relevante observar a admiração ingênua de
Habeck pelos gigantes do Vale do Silício, que,
como presume, determinarão a nova era da tecnologia, entre outros, com robôs agindo como
seres morais e outras máquinas que tornariam a
sociedade manipulável. E, em todo o livro, há
muito poucas menções aos segmentos pobres de
nossa sociedade e as questões sociais candentes
sobre as consequências da “economia verde”,
além de qualquer consideração sobre o crescente fosso entre ricos e pobres em todo o mundo.
Procura-se em vão uma compreensão filosófica
ou religiosa mais profunda a respeito do homem
e da natureza, ou do homem e da criação.
Outras mudanças estruturais incluem a “forte
migração” ocorrida da Europa Oriental para a
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Ocidental, bem como dentro da
qual foi “fundado como um
própria Alemanha, depois de
movimento emancipatório
1989. Hoje, a Romênia tem 1
e como uma alternativa aos
milhão de habitantes menos do
tradicionais partidos soque há 18 anos, o mesmo se obcial-democrata e democrata
servando na Alemanha Oriencristão, contra a ‘sociedade
formada’. Eles protestavam
tal, cuja população diminuiu em
2 milhões entre 1990 e 2012.
em favor de mais autodeterEm 2030, prevê-se que ela enminação e autorrealização
Robert Habeck é um dos principais
colherá mais 14%, pessoas que ideólogos do Partido Verde alemão; a
– estas idéias desenvolvesairão em busca de melhores legenda acima dele diz: “É a sua vez!”
ram-se lentamente em um
(Wikimedia Commons)
oportunidades de trabalho.
‘novo paradigma cultural’”.
Habeck defende uma ex“Durante as últimas dépansão massiva da proteção do clima ao longo cadas, o paradigma cultural dominante foi
da linha de reestruturação ecológica e conver- mudado, de uma base de valores conservadosão da economia. As práticas ecológicas preju- ra e materialista, que defende uma economia
diciais devem ser proibidas por leis reguladoras, de combustíveis fósseis, para uma mobilidasugere, dando como exemplo a proibição do uso de e diversidade de estilo de vida bastante
de plásticos. Deve haver uma regulamentação pós-materialista, pró-europeia e liberal”,
das emissões de CO2, da pecuária, cobrança afirma Habeck.
sobre o uso de agrotóxicos, bem como tarifas
Por sua vez, segundo Habeck, os movimenalfandegárias a serem impostas para os produ- tos LGBTQ, Me Too, Me Two, Black Lives
tos que não sejam produzidos ecologicamente. Matter, Sextas-feiras para o Futuro e outros
O comportamento favorável ao clima deve ser que promovem grandes manifestações públi“promovido” e o comportamento destrutivo do cas, demonstram que “algo se articula que vai
clima, “minimizado”.
além dos interesses econômicos, o desejo de
mais reconhecimento social e de estatuto mo“Autorrealização” como paradigma
ral, de reconhecimento de um problema especultural e o papel do movimento feminista
cífico, que antes era minimizado ou negado”.
De acordo com Habeck, um papel importante no As pessoas lutam pelas suas identidades: direimovimento “Verde” é desempenhado pelo mo- tos das mulheres, à diversidade, espaço para a
vimento feminista, que se tornou “dominante” e diversidade cultural etc.
Quanto ao “asterisco de gênero” (“alun*s”,
consolidou a “linguagem de gênero” e, com isto,
“professor*s” etc.), Habeck defende linguagem
destacando a centralidade do “estilo de vida”.
No pós-guerra, sublinha, existia na Alema- politicamente correta, já que, “com símbolos,
nha uma república “consensual” em Bonn [ca- as pessoas defendem a sua visão do mundo”.
pital da Alemanha Ocidental até 1991 – n.e.], “O crescente nervosismo e divisão da sociedabaseada nos valores democráticos cristãos, mas, de não podem ser reduzidos à injustiça socioedesde 1968, iniciou-se uma grande liberalização conômica”, escreve, mas se baseia em emoções
cultural: “O novo fenômeno daqueles anos era de injustiça cultural, em uma competição por
que as pessoas queriam ter o seu ‘estilo de vida’ “dignidade” (!).
Para ele, “a corrente principal corresponde ao
reconhecido e não mais o que faziam ou contribuíam para a sociedade. (!) Este movimento valor agregado dado ao ‘estilo de vida pessoal’.
cultural foi dirigido contra as normas sociais, a A autorrealização como paradigma cultural e a
regulamentação da vida, a imagem da mulher busca de reconhecimento constituem um fenômeno dos nossos tempos modernos”.
patriarcal e o pensamento materialista.”
Com essa amostra, é possível vislumbrar o
Os movimentos de protesto daqueles anos se
tornaram a orientação para muitos “verdes”, que poderá desabar sobre a Alemanha em um
que, anos depois, criaram o partido político, o eventual governo “Verde”. //
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Operação Akuanduba:
“lawfare” contra soberania
nacional na Amazônia
// LORENZO CARRASCO E GERALDO LUÍS LINO

A

Operação Akuanduba, desfechada pela Polícia Federal (PF),
sob forte influência da embaixada dos EUA em Brasília, motivada
por suspeitas de exportação ilegal de
madeira, integra uma investida contra
a política ambiental do Governo Bolsonaro, o primeiro desde a década de
1980 a se opor frontalmente ao aparato ambientalista-indigenista internacional. O objetivo é mantê-lo na
defensiva e incapaz de formular ações
propositivas para reverter o déficit de
soberania nacional na região amazônica, em meio às crescentes pressões
internacionais, especialmente dos
EUA, para enquadrar o Brasil na
agenda ambiental e climática do presidente Joe Biden.
Com ela, o que até agora vinha sendo executado por um exército de
ONGs a serviço de uma agenda ditada
e financiada por grupos oligárquicos
internacionais e por governos das principais potências da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entra agora no campo
da chamada “lawfare” (guerra jurídica), instrumentalização das leis estadunidenses como arma política contra
alvos específicos da agenda hegemônica de Washington.
Assim, não admira que a operação
tenha sido celebrada por ambientalistas
como a ex-ministra Mariana Silva, o

deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e o jornalista Fernando Gabeira, entre outros, que agora pedem
à União Europeia intervenções semelhantes.
Os alvos escolhidos da operação de 19 de maio foram
o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, altos funcionários do ministério e empresários do setor madeireiro amazônico, com ações de busca e apreensão e levantamentos de sigilos bancários e fiscais, inclusive de
Salles, divulgadas com uma retumbante exposição midiática, padrão das operações da PF nos últimos anos.
Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a operação,
foram afastados dez funcionários do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), inclusive o presidente do órgão, Eduardo Bim.
Independentemente dos desdobramentos do caso e
sem fazer qualquer juízo de valor antecipado, o que
está em jogo transcende o mero cumprimento de leis
brasileiras e estadunidenses, com os indícios apontando para uma combinação da agenda hegemônica de
Washington e interesses corporativos e políticos internos com motivações próprias.
Na investida, observa-se um padrão de ações já
visto na Operação Lava-Jato, de contatos diretos entre
funcionários estadunidenses e brasileiros à margem
dos canais e protocolos diplomáticos, como no caso
da interação entre a embaixada estadunidense e a PF,
ressaltada, inclusive, na petição do ministro Alexandre de Moraes.
O imbróglio teve início em janeiro de 2020, com a
apreensão pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos
EUA (FWS) de três contêineres de madeira brasileira
no porto de Savannah, exportados pela empresa Tradelink Madeiras Ltda., sem o licenciamento de exportação específico do Ibama. A partir daí, o adido do
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FWS em Brasília, Bryan Landry, estabeleceu uma série de contatos com o
Ibama e, posteriormente, a PF, afirmando ter “preocupações com relação
a possíveis ações inadequadas ou comportamento corrupto (por) representantes da Tradelink e/ou funcionários
públicos responsáveis pelos processos
legais e sustentáveis que governam a
extração e exportação de produtos de
madeira da região amazônica” (CNN
Brasil, 19/05/2021).
O cerne da questão envolve o despacho 7036900/2020 do Ibama, emitido em fevereiro de 2020 e resultante
de um pedido da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira no
Pará (AIMEX) e da Associação Brasileira das Empresas Concessionárias
Florestais (Confloresta), no sentido de
reduzir a burocracia das exportações
de madeira. Previsivelmente, o aparato “verde-indígena” se lançou de imediato contra a medida, com uma ação
civil pública movida pelo Instituto
Socioambiental (ISA) e o Greenpeace,
juntamente com a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa),
com informações fornecidas pelo Observatório do Clima. A ação foi indeferida pelo juízo da 7ª Vara Federal
Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas, mas o despacho foi
revogado por Alexandre de Moraes,
como parte da Petição 8.975, que autorizou a Operação Akauanduba.
Embora os detalhes da investigação
não sejam conhecidos, em novembro de
2020, a Superintendência da PF no
Amazonas, chefiada pelo delegado Alexandre Saraiva, lançou a chamada Operação Handroanthus, no Oeste do Pará,
a qual resultou na apreensão de mais de
200 mil metros cúbicos de madeira avaliados em R$ 24 milhões, além de veículos e equipamentos. Amplamente
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trombeteada como “a maior apreensão de madeira da
história do País”, a operação motivou uma intervenção
de Salles, que viajou à região e afirmou ter documentação comprobatória da legalidade da madeira. Em 14 de
abril, Saraiva enviou ao STF uma queixa-crime contra
o ministro e o senador Telmário Mota (PROS-RR), acusando-os de organização criminosa, advocacia administrativa e obstrução de fiscalização. No dia seguinte, foi
exonerado do cargo que ocupava há quatro anos.
Em uma entrevista à Jovem Pan News (30/04/2021),
Salles vinculou Saraiva diretamente ao aparato “verde-indígena”: “Ele é muito ligado à ex-ministra Marina
Silva e, muito mais que efetivamente um delegado, é
um militante político dentro daquela operação.”
Sintomaticamente, a ex-ministra escreveu em sua
conta no Twitter (07/04/2021): “Minha solidariedade
e reconhecimento ao importante trabalho que o Delegado da Polícia Federal no Amazonas, Dr. Alexandre Saraiva, vem desenvolvendo no combate aos
crimes ambientais.”
Em 15 de abril, a AIMEX publicou um manifesto no
jornal O Liberal de Belém (PA), acusando a PF-AM de
cometer abusos e desrespeitos à lei:
“(...) Os recordes que a operação conseguiu colecionar, até agora, foram de arbitrariedades, abuso de
autoridade e descumprimento do devido processo legal, pois, sob o manto da boa causa de proteção ao
meio ambiente, instalou-se uma perseguição ilegal por
parte das autoridades policiais, criminalizando empresas que atuam na região de forma legal e sustentável. Apenas com base em meras suspeitas, a PF-AM
praticou e vem sistematicamente praticando todo tipo
de ato de apreensão de bens e produtos florestais sem
qualquer tipo de amparo judicial, o que inverte toda
a ordem do processo penal.
“Somente até o início de abril, já haviam sido descumpridos, pela PF, pelo menos três liminares expedidas por juízes do estado do Pará, representando uma
grave afronta ao regime democrático e ao Estado de
Direito. Com isso, gerou-se um clima de total insegurança jurídica e instabilidade nas relações sociais, uma
vez que o cidadão se vê desamparado da proteção constitucional do acesso à Justiça para coibir os atos abusivos ou ilegais das autoridades.
“Ora, se não respeitam um juiz, a quem respeitarão? A inobservância e desrespeito às instituições
foram além da ignorância das liminares, mas estive-
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As operações de apreensão
de madeira nativa na
Amazônia, como a
Hadroanthus da Polícia
Federal, costumam receber
uma grande divulgação
midiática, mas é preciso
cuidado para separar o que
é legal da ilegalidade
(Exército Brasileiro/
Divulgação)

rem presentes desde o início, quando
as toras de madeira, balsas e até equipamentos pesados foram apreendidos
sem flagrante ou uma ordem judicial
sequer. Admitir que a polícia possa
fazer isso unilateralmente, longe dos
olhos da Justiça, é abrir espaço para
todo tipo de abuso e arbitrariedade
nos atos policiais.”
Em 4 de maio, a juíza Mara Elisa
Andrade, da 7ª Vara Federal Ambiental
e Agrária da Justiça Federal do Amazonas, determinou que a PF-AM devolvesse aos donos uma parte da madeira
e do maquinário apreendidos, alegando
a fragilidade dos indícios de ilegalidade apresentados pelo órgão policial (O
Globo, 05/05/2021).
A deflagração da Operação Akanduaba, duas semanas depois, sugere
que a decisão judicial foi apenas um
revés momentâneo para os planejadores da investida contra Salles,
apontado como participante de um
“grave esquema criminoso de caráter
transnacional”.
Da mesma forma, o episódio tem
sido pautado por recorrentes desrespeitos ao devido processo legal, como ressaltado nas irregularidades da Operação Handroanthus, destacadas pela
juíza Mara Elisa Andrade. O mesmo
ocorreu com a Akanduaba, da qual a

Procuradoria Geral da República foi excluída, o que não
poderia ocorrer no caso da investigação de um ministro
de Estado. E o advogado de Salles, Fernando Augusto
Fernandes, não teve acesso imediato aos autos do processo contra seu cliente, apesar de tê-lo pedido no próprio
dia 19 (Conjur, 25/05/2021). Não obstante, a PF se apressou em vazar para a mídia informações sobre movimentações financeiras “estranhas” do escritório de advocacia
de Salles (G1, 19/05/2021 e O Globo, 25/05/2021).
Uma análise dos aspectos jurídicos da operação,
feita pelo procurador de Belo Horizonte Fernando
Couto Garcia e publicada no sítio Consultor Jurídico
(https://www.conjur.com.br/2021-mai-25/garcia-operacao-akuanduba-lindb-codigo-florestal), reforça as suspeitas de que há algo mais no ar além dos
aviões de carreira.
Em essência, o jogo está ficando mais pesado e a
política de “apaziguamento” praticada até agora se mostra totalmente inadequada. O Brasil terá que estabelecer
uma ofensiva diplomática com vistas a entendimentos
com países às voltas com problemas semelhantes, para
o estabelecimento de uma frente compartilhada contra
os ataques da “Máfia Verde”. Agenda que poderia chamar-se “Bandung 2.0”, em referência à importante
conferência de 1955 que resultou na criação de uma
frente contra o colonialismo e, mais tarde, o Movimento dos Não-Alinhados, tão relevante nos tempos turbulentos da Guerra Fria. E não se deve esquecer de que o
Brasil é membro do grupo BRICS, cujos sócios Rússia,
China e Índia têm defendido de forma exitosa as suas
soberanias frente às investidas da “Máfia Verde” e de
outras redes de ONGs internacionais controladas pelos
mesmos círculos hegemônicos. //
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A retomada de Angra 3 - e o Reator
Multipropósito Brasileiro?

A

pós três décadas de paralisações, a usina nuclear
Angra 3 deverá ter a sua construção concluída,
com a abertura das propostas das empresas interessadas no empreendimento, prevista para junho.
Paralisada desde 2015, devido às repercussões do
escândalo revelado pela Operação Lava Jato, Angra 3 é
o maior empreendimento de infraestrutura nacional previsto para este ano e tem um custo estimado em R$ 15
bilhões. Um dos problemas a ser enfrentado é o custo da
dívida de R$ 9 bilhões em financiamentos contraídos
pela operadora Eletronuclear com bancos públicos.
A expectativa é de que a obra esteja concluída em
2026, quando poderá agregar cerca de 1.400 megawatts
(MW) à capacidade elétrica instalada no País.
Ao contrário de vários dos seus antecessores, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem se
mostrado um entusiasta da energia nuclear, ressaltando
que o Brasil não tem usinas nucleares em número suficiente para as suas necessidades, como mostra a atual
ameaça de problemas com o abastecimento, devido à
seca que tem rebaixado os reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste e Sul (Click Petróleo e Gás,
18/05/2021 e Eletronuclear, 14/05/2021).
Outro projeto tecnológico da área nuclear que precisa sair do papel com a maior urgência é o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), projeto incluído na agenda do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) desde 2007, mas enfrenta a via crúcis habitual
do setor: a falta de recursos.
Com um custo estimado em 500 milhões de dólares,
o RMB é um reator de 30 MW destinado a múltiplas
finalidades, como a produção de radioisótopos para
usos médicos, pesquisas referentes aos usos da energia
nuclear na agricultura, indústria, desenvolvimento de
materiais, meio ambiente e outras áreas.
Na área dos radiofármacos, o RMB poderá livrar o
País da dependência externa, atualmente, agravada pelas
restrições impostas pela pandemia de Covid-19. No Brasil, são realizados anualmente cerca de 2 milhões de
procedimentos com aplicação de radiofármacos, número três vezes menor que os da Argentina e do Chile, com
população combinada inferior a um terço da brasileira.

Estima-se que apenas a economia de
divisas com as importações desses produtos, ao longo da vida útil do reator (50
anos), justifica o investimento no RMB.
O RMB será construído no Centro
Experimentar Aramar da Marinha do
Brasil, em Iperó (SP), onde está sendo
desenvolvido o protótipo reator do futuro submarino nuclear brasileiro. O RMB
também será utilizado no desenvolvimento e teste de materiais e combustíveis para o submarino nuclear.
O projeto detalhado do RMB, do
qual participou a empresa argentina
Invap, está sendo concluído pela Amazônia Azul Tecnologias de Defesa
(Amazul) e a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) (Defesanet,
21/02/2021). O passo seguinte – e o
mais difícil – será conseguir os recursos, num País de dirigentes refratários
a tais investimentos.
Em novembro de 2020, em visita ao
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), em São Paulo (SP), Marcos Pontes, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, afirmou: “(O RMB tem que sair do papel e
se tornar realidade para a sociedade
brasileira. Trabalhamos fortemente no
MCTI para viabilizar a liberação dos recursos necessários, via Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Agência Brasil, 17/11/2020).”
Em meio à ameaça de colapso do setor, motivada pelas draconianas restrições orçamentárias impostas pelos tecnocratas fazendários do governo, a tarefa
do ministro se afigura incomparavelmente mais difícil do que o seu treinamento
de astronauta. Mas, a bem do futuro do
País, precisa ser bem-sucedida. //
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