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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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No século XXI, a América
do Sul ainda não tem
ligações terrestres
transcontinentais
modernas, deficiência
que precisa ser superada
urgentemente
(foto: Gazeta do Acre)

E D I T O R I A L

A hora da integração ibero-americana
Neste momento, vários países ibero-americanos encontram-se semiparalisados por
uma crise dramática. Com nuances locais
em cada país, ela decorre da falta de representação política e da aguda crise econômica e social resultante da “globalização”
financeira, mas não tem solução imediata,
seja pela via eleitoral ou por reformas
constitucionais para a incorporação das
demandas reclamadas por uma variedade
de grupos sociais, entre eles, ambientalistas, indígenas e militantes da cultura
“identitária” pós-moderna, como coletivos
de gênero e outros, que trocaram a ideologia pela biologia.
A crise tem raízes históricas profundas,
que remontam aos processos de independência consolidados nas primeiras décadas do
século XIX. Embora estes tivessem uma

legitimidade decorrente, justamente, da falta de representação dos habitantes das colônias nas Cortes espanholas, o processo se
desdobrou em uma balcanização controlada
por grupos de interesses próprios e oligarcas
locais, desintegrando politicamente toda
uma vasta região que estava unida.
Divididas entre liberais e conservadores,
as novas elites nacionais se adaptaram a dois
condicionantes: o domínio econômico e financeiro da Inglaterra e as idéias políticas
e institucionais derivadas do Iluminismo
francês. Consequentemente, apesar das numerosas tentativas internas de buscar um
desenvolvimento econômico soberano e a
dignidade de suas populações, tais esforços
sempre foram limitados ou enquadrados
naquele sistema de controle global – e, ao
final, derrotados. //Cont. na p.2
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O Brasil, apesar de ter conseguido manter a sua vasta integridade territorial, em grande medida, pela opção monárquica, não obstante, também
não logrou estabelecer um caminho de desenvolvimento pleno até quase meados do século XX, e mesmo este impulso esgotou-se nas crises
econômicas e financeiras das décadas de 1970 e 1980. Hoje, o País
compartilha o mesmo impasse com os seus vizinhos do subcontinente.
A “globalização” financeira, hegemônica a partir da década de 1990,
converteu as desigualdades históricas em um padrão de iniquidade social
que clama aos céus, expondo às respectivas sociedades o problema central
do sistema de democracias formais de toda a região, que, apesar do voto
universal, não produz uma representação verdadeira das populações como
um todo, servindo apenas de instrumento de benefício dos grupos de
poder econômico. Ou seja, a sucessão de eleições não resolve o problema
da representação, ocasionando o surgimento de governos frágeis e, frequentemente, de curta duração, engajados em políticas econômicas exclusivistas, cujo resultado mais comum é o de agravar os problemas sociais. Neste processo, há claramente um risco de fragmentação das nações,
com frequência, alimentado artificialmente por interesses externos.
Assim, o que se observa é uma radicalização contra o processo civilizatório iniciado com a descoberta e evangelização do continente,
como se ele fosse a causa histórica das injustiças sociais e econômicas.
Outra vez, vemos ressurgir as velhas teses da Lenda Negra desfechada
pelas potências coloniais protestantes contra a Espanha e Portugal, a
partir do século XVI.
A Ibero-América porta em sua história um destino diferente. O esgotamento do sistema oligárquico mundial baseado nas doutrinas da
predestinação calvinista e do “excepcionalismo” dos “destinos manifestos”, que impulsionou a hegemonia colonialista europeia a partir do
final do século XVII, depois compartilhada com os EUA, deixa vislumbrar claramente no horizonte o alvorecer de uma ordem mundial multipolar e cooperativa. E é nesta nova ordem global que a crise do continente pode começar a se resolver de uma forma duradoura.
A integração, a defesa de seus vastos e ricos vazios geográficos e o
pleno desenvolvimento dos seus povos, só podem ser construídos sobre
as nossas raízes culturais e espirituais comuns e reconhecendo que a miscigenação aquí ocorrida criou um singular povo mestiço. Apenas com base
neste entendimento poderemos resistir às tentativas divisionistas e restabelecer a vocação para um destino de grandeza, revertendo dois séculos
de frustrações e construindo uma base econômica sólida, inclusiva e sintonizada com os requisitos do século XXI, além de desenhada para integrar
toda a região, inclusive, com grandes obras de infraestrutura física.
Em síntese, a Ibero-América necessita urgentemente de um “New
Deal” continental, baseado em uma política de crédito dirigida pelos
Estados nacionais e em pautas de longo prazo, com perspectivas que
ultrapassem a duração dos mandatos políticos. //
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Lorenzo Carrasco:
responsabilidade pela
defesa da Amazônia
é continental

A

s recorrentes campanhas estrangeiras em torno
da Amazônia são motivadas por uma agenda geopolítica referente ao controle sobre os recursos
naturais dessa vasta região, intenção facilitada pela
crescente perda de representatividade das instituições
políticas dos países sul-americanos.
Este foi, em essência, o tema central da videoconferência “Amazônia: responsabilidade da defesa é do
continente”, proferida em 12 de junho pelo jornalista
Lorenzo Carrasco, presidente do Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa), sob os auspícios da
Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de
Bogotá, Colômbia.
Na oportunidade, Carrasco fez um apanhado histórico da manipulação das causas ambientais e indígenas
como instrumentos políticos a serviço de tal agenda,
controlada primordialmente por estruturas oligárquicas
de “governo mundial” do Establishment anglo-americano. Uma das entidades que coordena essa
pauta é o Conselho Mundial de Igrejas (CMI),
sediado em Genebra, Suíça, que, sob o disfarce da promoção do ecumenismo religioso,
tem fomentado não apenas a Teologia da Libertação, como também uma série de iniciativas contra os Estados nacionais soberanos
da Ibero-América – ambientalismo, indigenismo, ideologia de gênero, desarmamento
civil e outras.
Carrasco sinalizou a participação ativa das
redes do CMI nas insurgências indígenas que
têm ocorrido no Chile, Argentina, Equador,
Peru e Colômbia, inclusive, com recurso a
atos violentos, destacando os riscos que ofe-

recem para países já às voltas com a
insatisfação de grandes parcelas de suas
populações, devido à falta de representatividade das suas classes políticas.
Segundo ele, a resposta a essa campanha desestabilizadora tem que vir da
retomada e do aprofundamento do processo de integração continental, com
base não apenas em critérios políticos
e econômicos, mas, principalmente,
nos valores culturais e espirituais ibero-americanos, que estão sob forte ataque daqueles grupos radicais e seus
patrocinadores externos.
O vídeo da conferência pode ser visto no sítio MSIa Informa, no link https://msiainforma.org/olvidado-tesoro-geopolitico-de-la-amazonia/.
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Europa precisa livrar-se
do “cativeiro atlanticista”
// LORENZO CARRASCO E GERALDO LUÍS LINO

O

virtual cativeiro ao qual a ideologia
“atlanticista” e as estruturas políticas e
de influência nela baseadas tem submetido a Europa, desde o fim da Guerra Fria, ficou
evidenciado na recente série de reuniões de
cúpula envolvendo os líderes da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) e os presidentes Joe
Biden, dos EUA, e o russo Vladimir Putin, este,
majoritariamente eleito para o papel de bête
noire do continente.
Como se sabe, em sua essência, o “atlanticismo” é a crença de que a segurança e a prosperidade do planeta dependem fundamentalmente da aliança de um seleto grupo de potências da América do Norte e da Europa, encarnada na OTAN. As suas raízes remontam aos
princípios da geopolítica britânica, estabelecidos por Halford Mackinder no início do século
XX, em torno da necessidade de se bloquear a
formação de uma dinâmica de integração e cooperação entre a Europa e a Ásia, para manter
a hegemonia do Império Britânico. Após o fim
da União Soviética, o conceito foi atualizado
pelo ex-conselheiro de Segurança Nacional
Zbigniew Brzezinski e retrabalhado pelos “neoconservadores” hegemônicos na política exterior estadunidense, para justificar a seleção
da Rússia e da China como inimigos existenciais do Ocidente e, obviamente, a necessidade
de perpetuação da Aliança Atlântica.
Nas cúpulas da OTAN e Biden-UE, os líderes europeus disseram amém à liturgia anti-Rússia e anti-China estabelecida pelos estrategistas de Washington e os “eurocratas” de
Bruxelas, antes de Biden reunir-se com Putin,
em Genebra, Suíça (ver artigo de Elisabeth Hellenbroich, a seguir).

Dias depois, antes de uma cúpula do
Conselho Europeu, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron propuseram a realização de
uma cúpula do bloco com Putin, em um
louvável esforço de redução das tensões
com Moscou. Em um discurso no Parlamento alemão, na véspera da cúpula,
Merkel afirmou que, se o presidente dos
EUA pode reunir-se com Putin, não há razão para que a UE deixe de fazer o mesmo.
Porém, em Bruxelas, apesar de a proposta dos líderes das duas maiores potências europeias contar com o apoio do
chanceler austríaco Sebastian Kurz, ela
foi ferozmente rechaçada pela maioria dos
seus colegas, capitaneados pelos representantes da Polônia e dos Estados Bálticos
– Lituânia, Letônia e Estônia.
O presidente lituano Gitanas Nauseda
manifestou a palavra de ordem: “Sem
quaisquer mudanças positivas no comportamento da Rússia, se começarmos a engajá-la, isto enviará um sinal muito ruim
aos nossos parceiros.”
“Começar qualquer diálogo direto no
mais alto nível político só é possível em
uma situação onde haja uma desescalada
real e uma retirada real da política agressiva”, completou o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki (Politico,
24/06/2021).
Por “nossos parceiros”, o presidente
lituano referia-se à Ucrânia, cujo ministro
das Relações Exteriores, Dmytro Kubela,
estava em Bruxelas (embora não tenha
participado da cúpula), e à Geórgia, dois
ex-membros da antiga União Soviética,
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que constituem peças-chave da campanha
de fustigamento permanente da Rússia,
ditada em Washington.
Tai orientação anti-russa já havia ficado explicitada no comunicado da cúpula
EUA-UE: “Nós permanecemos unidos na
nossa abordagem de princípios em relação
à Rússia, e estamos prontos a responder
decisivamente ao seu padrão repetido de
comportamento negativo e atividades
danosas, que a Rússia deve solucionar
para evitar a deterioração adicional de
relações, inclusive, a lista dos assim chamados Estados inamistosos... Nós condenamos as ações continuadas da Rússia
para enfraquecer a soberania, integridade
territorial e independência da Ucrânia e
da Geórgia. (...)”
A China mereceu um tratamento semelhante, apontada como “rival sistêmica”
das democracias ocidentais.
O comunicado final da cúpula do Conselho Europeu também não mediu palavras para recriminar Moscou: “O Conselho Europeu espera que a liderança russa
demonstre um engajamento e um compromisso político mais construtivos e pare
com as ações contra a UE e seus Estados-membros, bem como contra terceiros
países.” Entre outros itens, o documento
exige que a Rússia “assuma plenamente a
sua responsabilidade” para assegurar os
acordos de Minsk 2 para um acordo de paz
no Leste da Ucrânia, iniciativa que depende totalmente de Kiev, e não de Moscou.
Ademais, o texto reitera o apoio dos
líderes europeus à busca da “responsabilidade” pela destruição do voo MH-17 da
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Malaysian Airlines sobre a Ucrânia, em 2014,
cuja obsessão em apontar o dedo para o Kremlin
ficou manifestada na colocação do assunto no
mesmo bloco que as relações com a Rússia.
Para coroar a jornada de provocações a
Moscou, o Reino Unido protagonizou a mais
perigosa e inconsequente delas, ao fazer um
destróier da Marinha Real navegar por quase
meia hora dentro de águas territoriais russas
ao largo da Crimeia, em 23 de junho, alegando
um descabido direito de “passagem inocente”.
A reação russa foi veemente, com um navio-patrulha e um avião de combate fazendo disparos de advertência à frente da belonave
britânica, e a posterior advertência de que
uma repetição do ato poderá ter consequências
bem mais sérias.
Embora o Reino Unido não faça mais parte
da UE, continua sendo o mais fiel escudeiro dos
EUA na OTAN, com quem a ação foi obviamente coordenada. Em paralelo, a Royal Navy
também despachou uma força-tarefa naval para
o Mediterrâneo, de onde seguirá para o Mar do
Sul da China, para ações provocativas conjuntas com a US Navy contra a China.
Em 28 de junho, a OTAN deu início ao exercício Sea Breeze 2021 no Mar Negro, em “cooperação” com a Ucrânia, reunindo 32 navios
e efetivos militares de 30 países, explicitamente voltado contra a Rússia, acusada de “ocupar
temporariamente” a Crimeia.
É mais que evidente que nada disso vai de
encontro aos interesses maiores dos europeus,
que, ao contrário, têm todos os motivos para
estabelecer relações construtivas e cooperativas
tanto com a Rússia como com a China. Ou seja,
é mais que passada a hora de livrarem-se do
“cativeiro atlanticista”. //
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Era uma vez um G-7:
ilusões de um novo
condomínio de
poder mundial

A

primeira viagem internacional do presidente Joe Biden teve o claro objetivo de
transmitir aos sócios minoritários dos
EUA no G-7 e na Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) a mensagem de que
Washington, aparentemente, não pretende desistir da sua agenda hegemônica global, e conta com o seu apoio irrestrito no confronto com
as potências contestadoras da “ordem internacional baseada em regras”, a Rússia e a China.
Por ordem “baseada em regras”, entendam-se
as regras estabelecidas pelos estrategistas e teóricos hegemônicos estadunidenses, que pretendem substituir o fugaz momento unipolar pós-Guerra Fria por uma “Guerra Fria 2.0”. Em
essência, trata-se da pretensão de estabelecer
um novo condomínio de poder mundial, apresentado como um confronto entre as “democracias” lideradas pela nação “excepcional” e as
“autocracias” chinesa e russa, com o propósito
ostensivo de fraturar a aliança de fato sino-russa, engajada na construção de uma nova ordem
global cooperativa e não hegemônica, baseada
na integração físico-econômica eurasiática,
esta, a maior ameaça à estrutura de poder do
eixo Washington-Nova York-Londres-Bruxelas.
E, para não deixar dúvidas sobre o caráter
de virtual cruzada com que Washington pretende revestir a sua agenda, na cúpula da OTAN
em Bruxelas, em 14 de junho, Biden reiterou

aos seus pares a “obrigação sagrada” dos EUA
para com a aliança.
Das três entidades perante as quais Biden
se apresentou para enfatizar a liderança estadunidense – o G-7, a OTAN e a União Europeia
(UE) –, antes da reunião com o presidente russo Vladimir Putin, em Genebra, no dia 16 (liderança é um exercício cansativo, ainda mais
para um homem de 78 anos que está longe da
vitalidade de um monarca europeu do século
XI ou XII), o G-7 é a mais anacrônica.
Quando foi criado, em meados da década de
1970, as potências industrializadas representavam 70% do Produto Interno Bruto (PIB) global, proporção que caiu para os não mais de
30% atuais. Não por acaso, a criação do G-20,
após a Grande Crise de 2008, assinalou um formato bem mais adequado para um fórum de
discussões dos grandes problemas mundiais,
reunindo nações que representam cerca de 60%
da população e 80% do PIB do planeta.
O comunicado conjunto da cúpula realizada
em Carbis Bay, Inglaterra, ressalta a dificuldade do grupo para atuar como algo mais que
como uma caixa de ressonância de uma agenda
ditada de Washington: uma longa declaração
de boas intenções com 25 páginas, eufemisticamente batizada como “Agenda para Ação
Global para Reconstruir Melhor” (sigla em
inglês B3W).
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Entre os compromissos estabelecidos, alguns números impressionantes: a oferta de um
bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19
para os países pobres, para assegurar a vacinação de toda a população mundial até o final de
2022; a mobilização de 100 bilhões de dólares
de fontes públicas e privadas por ano, até 2025,
para ajudar os países pobres a reduzir as suas
emissões de carbono (promessa que vem sendo
feita – e adiada – desde a cúpula climática de
Paris, em 2015); e, principalmente, uma iniciativa para ajudar os países em desenvolvimento
a cobrir os 40 trilhões de dólares em infraestrutura que irão necessitar até 2035.
Este último item, que não consta da declaração oficial e foi anunciado pela Casa Branca,
denota uma evidente intenção de contraposição
à Iniciativa Cinturão e Rota, o colossal plano
de infraestrutura com o qual a China está promovendo a integração física da Eurásia e suas
ligações com a África e o Grande Oriente Médio, ao qual já aderiram 140 países de todos os
continentes, inclusive a Itália, membro do G-7
(apesar de o recém-empossado primeiro-ministro Mario Draghi ter anunciado a intenção de
“rever” a adesão).
Porém, o ceticismo com o qual o plano foi
recebido por muitos analistas e comentaristas
é mais que justificado, pois o mesmo se baseia
na atração de capitais privados, setores cuja
margem de manobra é dificultada pela montanha de dívidas corporativas que representa uma
espada de Dâmocles para as finanças globais.
E outro problema é a intenção ostensiva de vincular os fluxos financeiros internacionais a
critérios definidos pela agenda refletida na declaração do G-7 – proteção ambiental, direitos
humanos (em geral, com aspas), pautas de gênero e outros itens afins, de cuja fiscalização
está incumbida a vasta rede de agências privadas, organizações não-governamentais (ONGs)
e entidades similares, que atua como “exército
irregular” dos interesses das oligarquias representadas no grupo.
Quanto à generosidade sanitária, ela é tardia
e insuficiente para injetar energia nova em um
mecanismo esgotado como o G-7.
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Os ensinamentos do diplomata e chanceler João Augusto
de Araújo Castro (1919-1975) continuam atuais e
fundamentais para o posicionamento do Brasil no cenário
global (foto: Wikipedia)

Essencialmente, o G-7 é uma relíquia de um
mundo majoritariamente influenciado pelas
agendas de Washington, mas totalmente defasada em relação aos requisitos e desafios de um
planeta no rumo de um quadro multipolar com
um marco de cooperação entre Estados nacionais, em lugar do confrontacionismo imposto
por um centro hegemônico.
Parece evidente que o Brasil terá que posicionar-se nesse novo quadro, preferencialmente, com uma política externa independente e
orientada para a consolidação do seu papel
como protagonista ativo da integração físico-econômica da América do Sul, que poderá ser
um contraponto positivo à integração eurasiática em um marco de cooperação global para
um desenvolvimento compartilhado. E, claro,
com uma rejeição categórica a qualquer esforço
de estabelecimento de um novo condomínio
global, posição consistente com a tradicional
política externa independente do Itamaraty,
implementada, entre outros, por nomes como
Araújo Castro. //
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Aos 98, as advertências
de Kissinger
// ELISABETH HELLENBROICH, DE WIESBADEN

E

m 27 de maio, realizou-se um seminário internacional virtual para homenagear o 98º
aniversário do ex-secretário de Estado Henry
Kissinger. O evento foi promovido pelo Centro
Ludwig Erhard de Fürth e pela Sociedade Alemã-Atlântica, sendo moderador pelo Prof. Ulrich
Schlie, titular da Cátedra Henry Kissinger da Universidade de Bonn. O foco principal foi um diálogo entre Kissinger e seus amigos Karl Kaiser,
ex-presidente da Sociedade Alemã para Política
Externa (DGAP), e Theo Sommer, ex-editor-chefe do semanário Die Zeit. Um filme produzido pela
jornalista Evi Kurz retratou a infância de Kissinger em Fürth, antes de sua família judia se ver
obrigada a fugir dos nazistas, em 1938, emigrando para os EUA e estabelecendo-se em Nova York.
Kissinger foi apresentado como um dos “historiadores e diplomatas mais experientes” dos EUA.
Após a II Guerra Mundial, durante a qual serviu
no Exército estadunidense, Kissinger estudou na
Universidade de Harvard e, promovido pelo seu
mentor Fritz Kraemer, tornou-se um dos principais
arquitetos das relações germano-estadunidenses.
O ex-presidente da DGAP, Karl Kaiser, comentou
o papel destacado desempenhado por ele em relação à Östpolitik [Política para o Leste] de Willy
Brandt (1969-1974). Egon Bahr, o principal assessor de Willy Brandt na década de 1970, atuou como
o principal interlocutor de Kissinger nos bastidores, quando este atuou como conselheiro de Segurança Nacional e secretário de Estado de Richard
Nixon. Sem a Östpolitik de Brandt, afirmou Kaiser, nunca teria ocorrido a reaproximação Leste-Oeste, que, mais tarde, resultou na reunificação
alemã sob o chanceler Helmut Kohl (1982-1998).
Kissinger conheceu pessoalmente todos os
chanceleres alemães até hoje e tinha grande admiração pelo primeiro deles, Konrad Adenauer

(1949-1963). Na ocasião, ele comentou que
“Adenauer teve a coragem de preparar o terreno para a reconstrução da Alemanha, sabendo que a divisão da Alemanha duraria
muito tempo. Com base nisto, o que ele fez
foi uma conquista tremenda”. Igualmente,
enfatizou a sua estreita amizade com o ex-chanceler Helmut Schmidt (1974-1982) e
as boas lembranças de Kohl, que, “mesmo
tendo uma personalidade diferente, contribuiu de uma forma diferente para a evolução
da Alemanha”.
Em resposta a uma pergunta sobre os “desafios futuros”, Kissinger respondeu: “É a
primeira vez na história da humanidade que
o sistema internacional é verdadeiramente
global. Durante a pandemia, vimos essa
grande estratégia. Estávamos pensando na
Europa e em outros países. Não apenas os
países estão conectados, mas a tecnologia
impõe uma percepção totalmente diferente
da anterior. A destruição da tecnologia moderna é tal que muitas coisas precisam ser
alteradas, seja pela experiência ou por insight humano. Temos que evitar uma catástrofe e ter um insight humano.”
Para Kissinger, o “próximo chanceler
alemão, o presidente dos EUA e a intelligentsia devem desenvolver um conceito
que nos permita lidar com essas novas
questões. O que precisamos é de uma nova
maneira de pensar”.
Perguntado por Theo Sommer sobre
como aconselhar os governos para lidar com
os desafios da China e da ressurgente Rússia, Kissinger respondeu que a única saída
é um “diálogo” reforçado com os dois países.
A Rússia da Guerra Fria e a do período pos-
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terior são diferentes, enfatizou: “A Rússia da
Guerra Fria era militar. A Rússia ainda hoje é uma
força militar muito poderosa. Não tem capacidade
própria para dominar o mundo. Tem de encontrar
o seu caminho para se relacionar com a Europa.
Eu entendi que não se pode excluir a Rússia! Portanto, há uma necessidade de diálogo. Durante a
Guerra Fria, tivemos a tarefa de impedir a expansão do poder da Rússia e a Alemanha deu uma
grande contribuição para isso. O Ocidente se esforçou para ver se um padrão poderia ser construído para a cooperação.”
Para ele, a reunião entre Biden e Putin é positiva. “Não que grandes resultados possam surgir,
mas para estabelecer uma conversa”, enfatizou.
Sobre o papel que a Europa pode desempenhar,
afirmou que, “conceitualmente, nós e a Europa devemos chegar a um acordo sobre o mundo que queremos criar. Deve ser em uma base cooperativa”.
E advertiu enfaticamente sobre o risco de um
confronto militar entre a China e o Ocidente, que
“seria pior do que a Primeira Guerra Mundial, que
envolveu países que não sabiam como vencer ou
como terminar a guerra”.
Quanto à essência da política, afirmou: “Nas
negociações importantes, é importante consertar
o que pode ser consertado e confiar na evolução
histórica. Devemos aprender isso em uma base
global. Isso é o que eu prego nos Estados Unidos.
(…) Vou trabalhar para uma cooperação mais estreita entre os EUA e a Alemanha, não em termos
militares, e entre os EUA e a China.(...) O diálogo
entre EUA e China tem uma complexidade inerente. Acredito que os chineses têm uma abordagem
mais afetuosa do que os EUA e os EUA não deveriam estigmatizar. Nós nos EUA e vocês na Alemanha devemos resolver as coisas. Provavelmente, temos uma ideia de como fazer o confronto levar
à ‘necessidade de cooperação’. São necessários dois
lados para se fazer isso. Este é o nosso grande desafio e gostaria de contribuir para isso. ”
Em uma conferência anterior, em maio, coordenada pelo escritor suíço Rolf Dobelli, como
parte da série “Mentes do mundo”, Kissinger também alertou que um conflito com a China não
teria vencedores e, como na Primeira Guerra Mundial, terminaria com o esgotamento de ambas as
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partes. Na entrevista, Dobelli perguntou a
Kissinger se uma nova Guerra Fria estaria
se formando entre os EUA e a China.
Kissinger respondeu que, quando Nixon
e ele decidiram abrir um diálogo com a China, no início da década de 1970, o fizeram
com base no fato de terem entendido que a
política externa estadunidense estava fixada
na Guerra do Vietnã (1964-1975), com um
efeito muito desmoralizante: “Portanto, o
presidente Nixon e eu queríamos ter uma
perspectiva mais ampla de nossa política
externa. Segundo, os chineses sinalizaram
que queriam a abertura, e terceiro, achamos
importante para o mundo pensar a política
externa em escala global e não em termos de
guerras de libertação. Mesmo se tivesse sido
possível desacelerar a ascensão da China,
queríamos que ela progredisse.”
Quanto a uma “nova Guerra Fria”, afirmou que, embora as tensões tenham aumentado no governo de Donald Trump, ele tem a
impressão “de que o governo Biden entendeu
que um confronto com a China não pode ser
do interesse de ambos, nem do mundo. Eles
produziriam um conflito sem vencedores”.
No entanto, também apontou os problemas
internos enfrentados por Biden, já que “a opinião pública vê a China como um inimigo
permanente. Será difícil para a nova administração lutar contra uma saída de conformação e desenvolver uma estratégia orientada para o futuro. A complexidade de nossas
relações exigirá uma liderança política forte”.
Em uma discussão sobre “História e Política”, que contou com a presença de um grupo
de importantes historiadores alemães, o Prof.
Stefan Fröhlich, da Universidade de Erlangen, afirmou que “quem não estuda História
não deve lidar ou compreender a política externa. Isto é fundamental para a política externa. Kissinger sempre falou sobre História.
A história do parceiro, de cada país, de cada
parceiro negociador, tudo isso é resultado de
condições históricas. Negociações bem sucedidas surgem quando um também conhece os
interesses e a história do outro”. //
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No Foro de São Petersburgo,
Rússia aponta novo caminho
para civilização

A

24ª edição do Fórum Econômico Internacional de
São Petersburgo (SPIEF, na sigla em inglês), em
2-5 de junho, demonstrou a centralidade da Rússia
na reorganização do sistema econômico e de poder
global, proporcionando um palco para que políticos,
empresários e acadêmicos russos compartilhassem com
colegas de dezenas de países uma visão que denota um
entendimento dos problemas mundiais incomparavelmente mais aguçado do que o oferecido nos convescotes
das elites “globalistas” no Fórum Econômico Mundial
(WEF), atualmente engajados no delirante cenário do
“Grande Reset”.
Como na sua contraparte de Davos, os participantes do
Fórum de São Petersburgo demonstraram uma grande
preocupação com o formato da economia pós-pandemia,
mas o foco da maioria das apresentações foi a economia
real e os seres humanos que a representam. Como afirmou
o assessor do presidente Vladimir Putin, Maxim Oreshkin:
“Estamos vendo, agora, uma profunda transformação ao
redor do mundo, que continuará globalmente durante décadas. Esta é uma revolução de ecossistema – rumo a uma
economia construída em torno de consumidores, em torno de pessoas. Não é mais algum tipo de produto que está
no centro da economia – isto é secundário. As pessoas e
suas necessidades estão em primeiro lugar.”
Ou, em oportuno contraponto, o presidente do conselho
assessor da Câmara de Comércio Russo-Britânica, Charles Hendry: “O desafio que enfrentamos é que a política
afasta as pessoas, e o nosso mundo está horrivelmente
dividido. Estamos nos movendo na direção errada. Como
se constroem pontes entre as pessoas? Nós precisamos
encontrar novas maneiras de construir essas pontes.”
No Ocidente, que costuma ignorá-lo, praticamente,
o SPIEF só foi notado pelas repercussões da afirmativa
do ministro da Fazenda russo, Anton Siluanov, de que
seu país pretende “zerar” os ativos em dólares do fundo
soberano nacional, mantendo as suas reservas em euros,
yuans, ienes, libras esterlinas e ouro. Mais uma evidên-

cia da determinação russa de dar adeus
ao sistema financeiro baseado no dólar
estadunidense. Este ano, menos de 50%
das exportações russas foram efetuadas em dólares.
Em realidade, o SPIEF funciona
como uma ponta-de-lança da diplomacia russa para reforçar o impulso de
transformação da ordem mundial para
um marco cooperativo e não hegemônico entre Estados nacionais soberanos
com direitos equivalentes.
Em uma conferência proferida em
Moscou, em 9 de junho, após a conclusão do Fórum de São Petersburgo, o
chanceler Sergei Lavrov afirmou que a
Rússia é plenamente consciente do seu
poderio militar e da sua influência mundial, mas não tem qualquer pretensão
de impor a sua visão do mundo a outras
nações: “Não temos o fervor messiânico
com o qual nossos colegas do Ocidente
estão tentando espalhar a sua ‘agenda
democrática baseada em valores’ por
todo o planeta. Há tempos, está claro
para nós que a imposição de fora de um
certo modelo de desenvolvimento não
produz nada de bom (RT, 09/06/2021).”
Em uma entrevista com representantes de agências de noticias internacionais, realizada no âmbito do Fórum, o
presidente Vladimir Putin fez uma referência direta aos Estados Unidos, que,
segundo ele, estão atuando como um
império e seguindo os passos da antiga
União Soviética: “Eu lhes direi, como
cidadão da ex-União Soviética. Qual é
o problema dos impérios? Eles se acham
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tão poderosos que podem se dar ao luxo de cometer pequenos erros e falhas. Que podem comprar alguns, amedrontar outros, fazer acordos com terceiros, dar presentes a outros, ameaçar outros ainda com navios de guerra.
Pensam que isso resolverá seus problemas. Mas a quantidade de problemas está crescendo. Chega o momento
em que já não conseguem lidar com eles. Os Estados
Unidos estão, em passo seguro, em passo firme, seguindo claramente o caminho da União Soviética (Sputnik
Brasil, 05/06/2021).”
Em essência, para qualquer observador minimamente atento e objetivo do cenário mundial, é difícil subestimar o peso da Federação Russa na reconfiguração da
ordem de poder global em curso. De fato, o mundo encontra-se em meio a uma autêntica repaginação civilizatória, com a perspectiva de consolidação de um novo
paradigma de relações internacionais baseado na cooperação para o desenvolvimento e no respeito às soberanias
e às aspirações nacionais, em um marco multipolar de
potências com certo peso específico, em contraposição
ao marco hegemônico unipolar centrado na superpotência estadunidense e seus tentáculos na Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
Apesar de a China caminhar a passos largos para
tornar-se a maior economia e ser a força propulsora da
integração física e econômica do eixo eurasiático, o
novo centro de gravidade geoeconômico e geoestratégico do planeta, a Rússia, com um décimo da população
e um oitavo do PIB (Produto Interno Bruto) chinês, mas
com a prerrogativa de ser uma potência cristã genuinamente eurasiática e impulsionada por um verdadeiro
renascimento espiritual no período pós-soviético, tem
sido uma catalisadora fundamental para as transformações globais.
A propósito, as duas potências têm desenvolvido um
entendimento cada vez mais estreito na construção do
novo paradigma “ganha-ganha”, em oposição aos jogos
geopolíticos de “soma zero” característicos do moribundo molde unipolar. Não é por outro motivo que ambas são rotuladas como “potências revisionistas” pelos
centros de poder de Washington e seus prepostos em
Londres e Bruxelas.
Por suas idiossincrasias históricas, a Rússia tem sido
mais “pró-ativa” na contestação ao quadro unipolar, enquanto a China atua com perfil mais baixo, por conta da
suas relações econômico-financeiras simbióticas com os
EUA. A ação de Moscou tem sido determinante, por exem-
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plo, no Oriente Médio, onde a sua intervenção militar em favor do governo da
Síria, em 2015, foi crucial para impedir
o domínio do país pelas hordas jihadistas
mobilizadas pelos EUA e seus aliados da
OTAN, como parte de um plano para
derrubar os governos seculares dos países islâmicos da região, sempre de olho
nos seus vastos recursos naturais. Neste
particular, é notável o contraste entre a
normalização gradual da vida no país,
refletida na recente realização de eleições
presidenciais – com a reeleição de Bashar
al-Assad – e o fato de os EUA se obstinarem em manter uma presença militar
em um terço do território sírio, sob o pretexto do “combate ao terrorismo”.
Vale registrar que a Rússia tem mantido relações construtivas com praticamente todos os países da região, inclusive Israel, a despeito do belicismo
permanente de Tel Aviv contra a Síria e
o Irã, que têm tido papéis vitais no redesenho do Grande Oriente Médio.
Da mesma forma, Moscou e a Igreja
Ortodoxa Russa têm envidado esforços
para reduzir a dramática “descristianização” do Oriente Médio, tendência que
teve início com a destruição do Iraque
de Saddam Hussein e prosseguiu com a
emergência do jihadismo sintético do
Estado Islâmico, criação dos serviços
de inteligência da OTAN. Tal preocupação tem sido um dos fatores relevantes da aproximação entre o Kremlin e o
Patriarcado de Moscou e o Vaticano.
No campo da diplomacia econômica,
Moscou acaba de marcar um ponto de
grande importância com a virtual conclusão do gasoduto Nord Stream 2 (Rússia-Alemanha), alvo de uma acirrada campanha de pressões contrárias por parte de
Washington. De forma emblemática, o
secretário de Estado estadunidense Antony Blinken admitiu que seu governo
considera a construção como “um fato
consumado” (RT, 07/06/2021). //
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Bolsonaro no Fórum
de São Petersburgo:
importante guinada
diplomática

A

participação do presidente Jair Bolsonaro na 24ª
edição do Fórum Econômico Internacional de São
Petersburgo (SPIEF) foi a primeira de um chefe
de Estado brasileiro. O fato reveste-se de grande importância para o que parece configurar uma guinada
diplomática potencialmente crucial para o Brasil, até
há pouco prisioneiro de uma política externa pautada
pelas delirantes idiossincrasias do ex-chanceler Ernesto Araújo, discípulo do “guru” Olavo de Carvalho e
aferrado a um virtual alinhamento automático com os
Estados Unidos de Donald Trump, por ele considerado
como o “salvador” da civilização ocidental.
Do lado russo, o convite ao presidente brasileiro denota a importância atribuída ao aprofundamento de
laços políticos e econômicos com países de grande relevância potencial para o estabelecimento da nova ordem global cooperativa e não hegemônica, que Moscou
vem se empenhando em consolidar a partir do eixo
eurasiático compartilhado com a China. Os outros chefes de Estado e governo convidados foram o presidente
argentino Alberto Fernández, o chanceler austríaco
Sebastian Kurz e o emir do Catar, Tamim bin Hamad
Al-Thani. Kurz participou em pessoa e Al-Thani, por
conferência de vídeo, enquanto os sul-americanos enviaram mensagens de vídeo.
Em sua mensagem, Bolsonaro ressaltou a importância estratégica do SPIEF como vetor do impulso
construtivo russo:
“Agradeço o convite do Presidente Putin para participar deste Fórum, que é o principal evento de economia
e negócios de toda a Eurásia. Felicito sua realização

como parte do esforço internacional de
resposta à tripla urgência de reconstruir a saúde, a economia e a sustentabilidade globais.
“O Fórum de São Petersburgo é a
caixa de ressonância da nova paisagem geopolítica e geoeconômica em
construção na Eurásia, região de importância decisiva e crescente, no epicentro das grandes transformações do
mundo de hoje.
“No contexto dos desafios da recuperação econômica impostos pela pandemia, o Fórum contribui para a criação de novas parcerias e para a consolidação de antigos vínculos, fundamentais na construção de um futuro
próspero e ambientalmente sustentável
(Presidência da República, 04/06/2021).”
E destacou a intenção do Brasil de
“expandir e aprofundar as relações de
amizade e cooperação com todos os
países da região euroasiática, em particular com nosso anfitrião, a Rússia,
parceira de longa data de meu País”.
Em relação às perspectivas de ampliação dos intercâmbios comerciais,
Bolsonaro ressaltou a posição brasileira como grande produtor de alimentos,
capaz de “garantir a segurança alimentar de um sexto da população mundial”.
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E colocou o dedo na questão ambiental, que tem motivado toda sorte de
contenciosos com as potências hegemônicas ocidentais, capitaneadas pelos
EUA e a União Europeia (UE): “A agricultura brasileira atende aos mais altos
requisitos sanitários e de sustentabilidade. Apenas 27% de nosso território
é utilizado pelo agronegócio. Temos
orgulho de conservar 84% de nosso
bioma amazônico e 66% de nossa vegetação nativa.”
Depois de mencionar que o Brasil
é o maior importador de fertilizantes
russos, Bolsonaro apontou para o
aspecto crucial da cooperação tecnológica:
“Mas há amplo potencial para
diversificar nossa pauta comercial.
O comércio entre Brasil e Rússia
pode e deve incorporar o alto grau
de desenvolvimento de nossas economias, de modo a abranger produtos de maior valor agregado em proporções crescentes. (...)
“Continuemos trabalhando juntos
para desenvolver a parceria tecnológica entre nossos países e expandir as
parcerias nas áreas de defesa, espaço,
energia e saúde. O Brasil está aberto a
novas oportunidades de cooperação em
alta tecnologia, a exemplo da nanotecnologia e materiais avançados, da inteligência artificial e da biotecnologia
[grifos nossos].”
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A participação de Bolsonaro no SPIEF se dá em um
momento de definições para o Brasil, sob o fogo cerrado das ingerências do governo dos EUA e da UE na
formulação de políticas sobre a estratégica Região Amazônica, como parte de um empenho para enquadrar
unilateralmente o País na agenda da “descarbonização
econômica”, da qual o governo do presidente Joe Biden
se apresenta como um campeão global. Interferência
que, da parte de Washington, não ocorria desde o governo de Jimmy Carter (1977-1981) em torno da questão
dos “direitos humanos”, levando o presidente Ernesto
Geisel (1974-1979) a romper o acordo militar com os
EUA, vigente desde o início da década de 1950.
De grande relevância para esse contexto foi a realização da conferência de chanceleres do grupo BRICS
(em formato de videoconferência), na qual foi decidida
a implementação imediata de um Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento de Vacinas, que será detalhada na
reunião dos ministros da saúde do grupo, em julho (Poder360, 02/06/2021).
Igualmente, a declaração final do encontro ressaltou
o comprometimento do grupo com o multilateralismo
como vetor fundamental de uma ordem baseada na “cooperação mutuamente benéfica”: “O multilateralismo
deve promover o direito internacional, a democracia, a
equidade e a justiça, o respeito mútuo, o direito ao desenvolvimento e a não intervenção nos assuntos internos de
qualquer país, sem critérios duplos (MRE, 01/06/2021).”
A se confirmar a guinada diplomática, o País estará
dando um grande passo para colocar o seu enorme peso
específico em favor do impulso de consolidação do ordenamento internacional cooperativo e não hegemônico
que está sendo construído a partir da Eurásia, para o
qual o Brasil poderá representar um poderoso elemento
agregador na região sul-americana. //

14

// SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA // JUNHO DE 2021

“The Economist”

fustiga Bolsonaro para
preservar agenda liberal

A

edição de 5 de junho da revista The Economist, a mais antiga e tradicional porta-voz midiática da oligarquia britânica,
publicou um dos mais virulentos ataques daqueles círculos de poder a um chefe de Estado
estrangeiro. O alvo, sob o disfarce de um relatório especial sobre “a década sombria do Brasil”, preparado pela chefe do escritório da revista em São Paulo, Sarah Maslin, foi o presidente Jair Bolsonaro, premiado com o veredicto: “É hora de ir embora.”
O texto de 11 páginas, com direito a uma
imagem do Cristo Redentor com uma máscara
ligada a um balão de oxigênio, se divide em sete
partes que pretendem apresentar um panorama
geral dos problemas que, segundo a revista,
retiraram o País dos trilhos. No entanto, a essência da matéria é a de que Bolsonaro seria o
principal obstáculo para a retomada da agenda
das “reformas” e do enquadramento definitivo
do Brasil na pauta ambiental, vistas como o
caminho para a prosperidade. Na avaliação de
Sarah Maslin, “será difícil mudar o curso do
Brasil enquanto Bolsonaro for presidente”.
Para os brasileiros que não têm acesso à revista, o jornal O Estado de São Paulo traduziu
algumas das partes da matéria, disponibilizando-as no mesmo dia no seu sítio. Os parágrafos
seguintes, extraídos do artigo “É hora de ir embora”, sintetizam a essência do “special report”:
“Mais quatro anos sob o comando dele podem devastar a Amazônia, onde grande parte
da floresta tropical pode se transformar em uma
savana seca. Bolsonaro prefere perder um acordo comercial com a União Europeia a mudar

sua política ambiental. Isso seria ruim
para todo o País, que está indo na direção errada há uma década. O crescimento está estagnado, os empregos são
escassos, milhões de pessoas passam
fome e os políticos pensam apenas em
si mesmos. Para um país que gosta de
festas, há pouco o que comemorar.
“Em 2018, apenas 14% dos brasileiros disseram confiar “muito” no STF
[Supremo Tribunal Federal] e 3% no
Congresso. Bolsonaro se aproveitou
dessa desilusão para ganhar as eleições.
Seus rivais em 2022 devem virar-se
contra ele. As pesquisas sugerem que
Lula venceria caso tenha um segundo
turno. Mas, com a vacinação e a recuperação da economia, o presidente pode
recuperar terreno. Lula deve mostrar
como a gestão de Bolsonaro da pandemia custou vidas e meios de subsistência, e como ele governou por sua família, não pelo Brasil. O ex-presidente
deve oferecer soluções, não saudades.
“Em 31 de março, aniversário do
golpe militar, seis potenciais adversários de Bolsonaro assinaram um manifesto dizendo que a democracia estava
“ameaçada”. Salvá-la exigirá mais do
que manifestos. Os políticos precisam
lidar com as reformas econômicas
atrasadas. Os tribunais devem aplicar
medidas severas contra a corrupção.
E empresas, ONGs e brasileiros comuns devem protestar em favor da
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Amazônia e da Constituição.
Dilma Rousseff, em meio
Mas será difícil mudar o curso
ao processo de impeachdo Brasil enquanto Bolsonaro
ment que acabou retirandofor presidente. A prioridade
-a do cargo: “É hora de ir
mais urgente é eliminá-lo.”
embora.” Naquela ocasião,
os arautos financeiros visA sentença final causou
certo rebuliço, mas, na verdalumbravam a perspectiva
de que a ascensão de Mide, tratou-se de uma malícia
da tradutora do “Estadão”,
chel Temer à Presidência
Romina Cácia, pois o texto
poderia acelerar as decanoriginal afirma que a prioridatadas “reformas” liberais,
de é “to vote him out”, que se
principalmente, a privatitraduz por retirá-lo pelo voto, Capa da “The Economist”
zação das grandes empree não eliminá-lo, que sugere, de 5 de junho
sas ainda controladas pelo
inclusive, meios violentos.
Estado brasileiro, sendo a
Aí estão, sem disfarces, os itens da pauta de
Petrobras o alvo prioritário.
interesse da porta-voz da alta finança globalizada.
Na edição atual, o objetivo contiA agenda ambiental, com a trombeteada
nua o mesmo, mas Bolsonaro passou
ameaça de “devastação da Amazônia” e a ina ser visto como um elemento de “persistência na falaciosa hipótese de que a “floturbação” para a agenda ultraliberal
resta tropical pode se transformar em uma
representada por Paulo Guedes. Em
savana seca”; “e empresas, ONGs e brasileiros
especial, aqueles círculos oligárquicos
comuns devem protestar em favor da Amazôtemem uma potencial guinada brasinia e da Constituição”.
leira para fora de tal agenda, impulsioAs “recomendações” ao ex-presidente Luiz
nada por dois fatores.
Inácio Lula da Silva, apontado como favorito
O primeiro é a evidente necessidade
em uma disputa com Bolsonaro em 2022: “Lula
de intervenção do Estado para a recudeve mostrar como a forma de lidar com a panperação da economia, defendida até
demia custou vidas e meios de subsistência, e
mesmo por liberais não radicais.
como ele governou para sua família, não pelo
O segundo, a possibilidade de uma
Brasil. O ex-presidente deve oferecer soluções,
aproximação maior com as grandes
não saudades.”
potências do grupo BRICS, o que reE a agenda das “reformas”, cujo atraso é atripresentaria um sério obstáculo para a
buído em outro artigo ao fato de Bolsonaro não
agenda estratégica anglo-americana
apoiar suficientemente as propostas do ministro
para o Hemisfério Ocidental, marcada
da Economia Paulo Guedes: “Guedes se gabava
pela “contenção” da presença da China
de que seriam feitas reformas para simplifie da Rússia na região.
car o código tributário, reduzir o setor públiThe Economist foi fundada em 1843
co e privatizar empresas estatais ineficientes.
pelas elites oligárquicas britânicas para
No entanto, o espírito reformista se mostrou
promover o “livre comércio” como
arma política. Portanto, ninguém se
fugaz. Bolsonaro não é muito liberal. Seu
desgosto por reformas duras tornou fácil para
engane sobre a natureza do “relatório
o Congresso ignorar a agenda de Guedes.”
especial”: não se trata de jornalismo
Não é a primeira vez que a revista britânica
nem mesmo pretensamente objetivo,
se arvora em árbitro da política brasileira. Em
mas de um instrumento de guerra irre2016, outra reportagem de capa apresentou
gular para promover a mesma agenda
ligeiramente ampliada. //
uma sentença idêntica para a então presidente
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Paulo Guedes: “sobra
suja” do neoliberalismo

O

ministro da Economia Paulo Guedes, que
age como uma espécie de supremacista
tupiniquim, parece ter um apreço especial por superar-se a si próprio em manifestações públicas da sua visão do mundo darwinista social.
Entre várias outras, já criticou os pobres por
“consumirem” todo o dinheiro que recebem,
rotulou funcionários públicos de “parasitas”, reclamou da “festa danada” de viagens de empregadas domésticas à Disney, afirmou que o Estado “perderia dinheiro” ajudando as pequenas
empresas na pandemia e protestou que o Estado
não poderia financiar um sistema de saúde para
“todo mundo que quer viver 100 anos”.
A mais recente supera as anteriores em incontinência verbal, falta de sensibilidade e má-fé,
ao afastar de si próprio qualquer responsabilidade pela calamitosa situação socioeconômica do
País. Em uma videoconferência com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em 17
de junho, cujo tema era o combate à fome na
pandemia, o ministro incluiu no problema os
hábitos alimentares da classe média. Em suas
palavras: “O prato da classe média europeia,
que já enfrentou duas guerras mundiais, são
pratos relativamente pequenos. E os nossos
aqui, fazemos almoços onde às vezes há uma
sobra enorme. Isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta. Até lá há excessos...
Precisamos dar incentivos para o que é jogado
fora possa ser endereçado aos mais necessitados
(O Estado de S. Paulo, 17/06/2021).”
De fato, o desperdício de alimentos é um problema sério, e não só no Brasil. Em todo o mundo, perde-se em média cerca de um terço dos
alimentos produzidos, em decorrência de pragas, condições meteorológicas adversas, deficiências de transporte e armazenamento e maus
hábitos alimentares. Porém, se críticas aos há-

bitos individuais são válidas em conversas informais entre pessoas privadas, de modo algum,
tal analogia condenatória em um debate público
para a discussão de políticas públicas é justificável, quando se trata de um ministro de Estado
responsável pela economia nacional. Ainda
mais, em um momento em que quase 60% da
população padece de algum grau de insegurança alimentar, devido a uma crise para a qual o
governo não oferece qualquer solução efetiva.
Diante da enorme repercussão negativa,
Guedes tentou se justificar e acabou piorando
a situação, afirmando em nota que se referia “à
‘sobra limpa’, que significa, justamente, não os
restos no prato, mas panelas de alimentos preparados e não consumidas de arroz, feijão,
frango, por exemplo, que em condições de higiene, temperatura e condicionamento, possam
manter a qualidade do alimento (O Estado de
S. Paulo, 19/06/2021)”.
Os maus hábitos individuais não foram a
causa de mais de 125 milhões de brasileiros
terem encerrado 2020 enfrentando insegurança
alimentar; ela deve ser buscada entre os níveis
recordistas de desemprego, subemprego e desalento, que afetam cerca de 45 milhões de
pessoas. E o problema tende a agravar-se, em
função da alta dos preços dos alimentos – paradoxal, enquanto o País registra a maior produção de alimentos de sua história.
Por outro lado, a sugestão de agregar as
“sobras” alimentícias às políticas públicas
nem pode ser considerada um lapso freudiano,
pois Guedes nunca escondeu o seu profundo
desprezo por todos os que se encontram abaixo do seu nível social, em especial, à grande
maioria de pobres incapazes de “capitalizarem
os seus recursos”.
A rigor, o ministro estrela do presidente Jair
Bolsonaro simboliza uma “sobra suja”, o mo-
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delo econômico neoliberal, já descartado até
mesmo no país onde o aprendeu, os EUA. Ali,
o presidente Joe Biden pretende enfrentar o
período pós-pandemia com um pacote de US$
2,2 trilhões em investimentos públicos, iniciativa que deve provocar urticária nos neoliberais brasileiros.
Em lugar algum onde foi aplicado, o “choque
liberal” (que Guedes prefere rotular “social-liberal”) gerou os resultados prometidos – maiores eficiência econômica e prosperidade e menores custos para produtores e consumidores.
Ao contrário, os seus principais resultados foram a concentração de renda, aumentos da desigualdade e dos custos produtivos e sociais como se observa em outro país de referência do
ministro, o Chile, às voltas com sérias convulsões sociais decorrentes de quase meio século
de experimentos neoliberais.
Sem falar na corrupção endêmica proporcionada pelos altos negócios gerados pela onda de
privatizações de empresas estatais, que constituiu uma das marcas registradas da febre neoliberal e da “globalização” financeira gerada
por ela, a partir da década de 1980.
Um exemplo é o México, onde o presidente
Andrés Manuel López Obrador tem se empenhado em desfazer parte dos estragos causados
pelas “reformas” neoliberais implementadas
desde a década de 1980. AMLO, como é conhecido, tem dado atenção especial ao setor energético, recuperando o papel do Estado na indústria petrolífera e na geração de energia. Neste
setor, tem se empenhado em revisar contratos
leoninos que passaram a condicionar a expansão da oferta de eletricidade aos interesses privados, com a construção de usinas termelétricas
alimentadas a gás natural importado dos EUA,
para cuja remuneração dos seus operadores algumas usinas hidrelétricas eram contratualmente obrigadas a permanecer inativas (modelo cujas graves deficiências foram escancaradas
pela onda de frio que atingiu o Texas e paralisou
o fornecimento de gás ao México, em fevereiro
último). E, da mesma forma, investe na ampliação da malha ferroviária, entre outros, com o
Trem Maia, ferrovia de 1.500 quilômetros na
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Península de Yucatán, e o corredor transoceânico no Istmo de Tehuantepec, os maiores projetos de infraestrutura do país em décadas.
E a “rebelião” antiliberal do presidente mexicano não provocou qualquer “fuga” de investimentos estrangeiros diretos no país, os quais se
mantêm em uma faixa de US$ 30-35 bilhões
anuais desde 2014, com uma queda para US$
29,1 bilhões em 2020, devido à pandemia (à frente do Brasil, com US$ 24,8 bilhões, tendo o País
registrado uma queda de 60% em relação a 2019).
No Brasil, para ficarmos apenas no setor
elétrico, vale recordar as consequências da adoção da agenda neoliberal: de uma das menores
tarifas de eletricidade, o País passou a ter a segunda mais alta do mundo, segundo a Agência
Internacional de Energia; de um sistema de
base hidrelétrica que tinha condições de suportar até dois anos de estiagens, as dispendiosas
termelétricas já respondem por cerca de um
quarto da geração, enquanto os reservatórios
das hidrelétricas se tornam cada vez mais vulneráveis a estiagens como a deste ano.
Não por acaso, uma pesquisa da insuspeita
Fundação Getúlio Vargas mostra que apenas
71% dos brasileiros acreditam no trabalho
como forma de progredir, o índice mais baixo
na América Latina. O estudo mostra que os 50
milhões de jovens entre 15 e 29 anos formam
“uma juventude decepcionada em níveis recordes, sem perspectiva de trabalho e insatisfeita com a condução do País”. E 47% deles
sairiam do País se tivessem oportunidade (Folha de S. Paulo, 20/06/2021).
Na realidade, em toda a Ibero-América, os
operadores neoliberais não têm passado de facilitadores da entrega do patrimônio do Estado e
da desregulamentação das economias, em favor
dos grandes fundos financeiros depredadores,
os maiores beneficiários da “globalização”. Longe de pensarem na economia real, suas motivações não vão além dos lucros dos acionistas e
dos bônus dos executivos, na estreita contabilidade algébrica das suas cabeças. Paulo Guedes
não passa de uma “sobra suja” desse pensamento misantrópico, um representante do baixo clero da Casa das Garças e instituições afins. //
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A demissão de Ricardo Salles
e a “boiada” das ONGs à solta

O

inesperado pedido de demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e
os violentos confrontos provocados por
militantes indígenas em Brasília, que resultaram
em ferimentos causados por flechadas em um
policial militar e dois funcionários da Câmara
dos Deputados, sugerem um forte aumento das
pressões do aparato ambientalista-indigenista
contra o governo do presidente Jair Bolsonaro.
A saída de Salles, anunciada na quarta-feira
23 de junho, foi uma surpresa, pois, apesar das
fortes pressões contra ele, exacerbadas com as
operações Hadroanthus e Akuanduba da Polícia
Federal, nem ele nem o presidente haviam manifestado previamente qualquer sinal sugestivo a
respeito. Não obstante, algumas evidências sugerem que a contundência da ação montada contra
ele pelas estruturas de poder responsáveis pelas
operações da PF acabou por superar a resistência
que o ministro vinha demonstrando ao fustigamento permanente do aparato ambientalista-indigenista e seus porta-vozes midiáticos, praticamente, desde o primeiro dia no cargo. Relatos
provenientes de jornalistas conhecedores dos
bastidores de Brasília são indicativos dessa linha.
Na CNN Brasil, William Waack afirma que
a investigação da PF contra Salles foi a causa
direta da saída do ministro, e responsabiliza as
“elites econômicas” pelo desfecho. Segundo ele:
“Mas há um outro componente ao qual quero dar
mais reforço. Como vimos nas relações exteriores brasileiras (...) elites econômicas souberam
se juntar e conseguiram a demissão [de Ernesto
Araújo]. Mudou-se a política externa, parou-se
de falar tanto em riscos... De novo, elites dirigentes de vários setores econômicos fizeram
uma enorme pressão e acabaram se organizando.
Fica uma lição para as elites: quando elas sabem
o que querem e se organizam, conseguem atingir
seus objetivos (CNN Brasil, 24/06/2021).”
Falando ao Jornal BandNews FM (24/06/
2021), Dora Kramer disse que “Salles não caiu

por conta da atuação [no Ministério], mas pelo
cerco da Polícia Federal e do STF (Supremo Tribunal Federal)”.
No mesmo veículo, Mônica Bergamo (24/06/
2021) confirmou que o ministro do STF Alexandre de Moraes, encarregado da investigação da
PF na corte, teve um “papel crucial” na demissão
de Salles. Anteriormente à sua saída, Moraes
havia autorizado a PF a enviar o celular do ministro aos EUA para ser desbloqueado, já que
Salles não fornecera a senha do aparelho. Da
mesma forma, a ministra Cármen Lúcia determinou que Salles entregasse seu passaporte à
PF, proibindo-o de sair do País.
Na ponta externa da ofensiva contra Salles, a
embaixada dos EUA em Brasília divulgou uma
curiosa nota, na própria quarta-feira:
“Em resposta às reportagens que circulam
na mídia e mídias sociais, a Embaixada e os
Consulados dos Estados Unidos no Brasil, por
meio do porta-voz Tobias Bradford, esclarecem
o seguinte:
“Os Estados Unidos estão comprometidos em
trabalhar com nações parceiras em todo o mundo, incluindo o Brasil, neste desafio global de
combater as mudanças climáticas.
“Nossa postura em relação às conversas climáticas com o Brasil não mudou. Continuamos
buscando ativamente oportunidades para engajar com o governo brasileiro e com outros parceiros interessados para apoiar as iniciativas do
Brasil para combater o desmatamento e alcançar
seus compromissos climáticos. Continuamos
dispostos e abertos para engajar com todas as
partes interessadas e relevantes para promover
uma agenda climática ativa e ambiciosa.”
Como se sabe, a embaixada desempenha um
papel central na operação, deflagrada a partir
da apreensão de um carregamento de madeira
brasileira no porto de Savannah, em janeiro de
2020, pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem
dos EUA (FWS). O adido do FWS em Brasília,
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Bryan Landry, tem trabalhado diretamente
com a PF no caso.
A atuação dos órgãos do governo estadunidense caracteriza a ação como uma operação de
“guerra jurídica” (lawfare) contra o governo
brasileiro, com o objetivo geral de pressioná-lo
para se enquadrar na agenda ambiental e climática do governo de Joe Biden. Significativamente, antes da demissão de Salles, a imprensa brasileira afirmou repetidas vezes que o ministro
era um obstáculo ao entendimento com Washington. Às vésperas da saída, a Folha de S. Paulo
(19/06/2021) lamentava que as negociações ambientais com os EUA encontravam-se “congeladas”, devido à investigação contra Salles e ao
aumento do desmatamento na Amazônia.
A nota da embaixada, apesar de não mencionar o já então ex-ministro, denota o interesse
estadunidense na questão.
Todavia, não deve haver mudanças de peso
na condução da política ambiental, pois o substituto de Salles, Joaquim Álvaro Pereira Leite,
que ocupava a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais do ministério, foi escolhido pelo
próprio ex-ministro e deverá, inclusive, manter
a sua equipe. Ex-conselheiro da Sociedade Rural
Brasileira (SRB), como Salles, ele defende uma
visão econômica para a Amazônia, como a melhor forma de proteger as suas grandes formações vegetais e assegurar uma melhor qualidade
de vida para os povos indígenas.
Essa percepção da permanência da atual política ambiental é compartilhada por ambientalistas como a ex-ministra Marina Silva, que lamentou, em um artigo publicado no jornal O Globo,
no dia seguinte à demissão de Salles: “Bolsonaro
quer que a Amazônia seja ocupada e explorada
sem nenhum tipo de controle, regras ou fiscalização e sem nenhum tipo de respeito aos povos
originários que ali vivem há séculos. Por isso,
não importa quem é o novo operador escolhido.”
Em outra linha, o Observatório do Clima
(OC), ONG que participou ativamente das denúncias que levaram a PF a articular a Operação
Handroanthus, no final de 2020, publicou um
insolente artigo com o título “O teste de fidelidade de Joaquim Leite”, no qual se atreve a sugerir 15 medidas para que o novo ministro pro-
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ve que “é diferente de seu antecessor” e mostre
“alguma fidelidade à pasta que agora comanda
– e não a criminosos ambientais e à bancada
ruralista” (OC, 24/06/2021).
Entre elas:
• restaurar o Conama (Conselho Nacional do
Meio Ambiente) em sua composição original
[totalmente dominada pelas ONGs – n.e.];
• restituir a composição original do Comitê
Orientador do Fundo Amazônia e do Comitê
Técnico do Fundo Amazônia, “de forma a
destravar os R$ 2,9 bilhões que se encontram
parados há dois anos e meio no fundo”;
• recriar a Secretaria de Mudança do Clima e
Florestas do MMA;
• reapresentar às Nações Unidas a NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada) do
Brasil, “revertendo o retrocesso apresentado
por Ricardo Salles em dezembro e tornando-a
compatível com o objetivo de limitar o
aquecimento global a 1,5ºC”;
• apresentar às Nações Unidas uma estratégia
de longo prazo para neutralizar emissões de
gases de efeito estufa do Brasil em 2050;
• abandonar “a revisão de Unidades de Conservação anunciada por Salles em 2019 e
criar novas áreas protegidas federais, o que
não ocorre desde a posse de Jair Bolsonaro”;
• apresentar “critérios ambientais mais rigorosos para avaliação de agrotóxicos”;
• se posicionar “contra os projetos em discussão no Congresso que favorecem grileiros de
terras, desmatadores e garimpeiros, ameaçando o meio ambiente e a sociedade, principalmente os povos indígenas;
• retomar “a fiscalização remota do desmatamento como uma das estratégias para reverter a queda histórica de autos de infração e
embargos sob Bolsonaro”.
Em essência, o que o OC exige é a total reversão da atual política ambiental, ou seja, quer “passar a boiada” da agenda ambientalista-indigenista.
Oxalá, o novo ministro seja capaz de resistir
à agressividade desse cardume de predadores
dos interesses brasileiros. //
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Barbarossa,
80 anos
// GERALDO LUÍS LINO

“D

ortmund! Mohn! Kresse! Aster! Aster!”
Há 80 anos, essas palavras
de código sinalizaram a deflagração da
maior investida militar da História, a
Operação Barbarossa, invasão da
União Soviética pelas forças da Alemanha Nazista de Adolf Hitler, que
resultaria em quase quatro anos da
maior carnificina da II Guerra Mundial, com a morte de 30 milhões de
seres humanos, entre militares e civis.
Na madrugada de 22 de junho de
1941, uma colossal força de 3,6 milhões de homens (80% do Exército
alemão mais tropas auxiliares finlandesas, húngaras, eslovacas e romenas),
2.700 aviões, 3.600 tanques, 7.100 canhões, 600 mil veículos motorizados e
600 mil cavalos, iniciou um devastador
ataque contra as forças defensivas soviéticas ao longo de uma frente de quase 2.600 quilômetros, entre a Finlândia
e a Romênia, em três grandes grupos
de exércitos direcionados contra Leningrado, ao norte, Moscou, no centro,
e Kiev, na Ucrânia, ao sul.
O objetivo geral de Hitler era a conquista da maior parte da Rússia Europeia, a Bielorrússia e a Ucrânia, territórios que deveriam proporcionar ao
Terceiro Reich o “espaço vital” e os
recursos naturais que, na visão do
Führer, faltavam à Alemanha para tornar-se a grande potência mundial.
Igualmente, seria uma guerra de exter-

mínio do “comunismo judaico”, eleito o grande inimigo
ideológico do nazismo, e das populações eslavas da
região, consideradas “raças inferiores”. Em especial, a
Ucrânia, com suas férteis áreas agrícolas, deveria representar para o “Grande Reich” um papel semelhante
ao da Índia para o Império Britânico.
Tais objetivos já constavam do livro de Hitler, Minha
luta (Mein Kampf), publicado em 1926: “(...) Um grande
povo, sem possibilidade de aumento territorial, parece
destinado ao desaparecimento... A Alemanha tornar-se-á uma potência mundial ou deixará de existir...
Quando hoje em dia falamos, na Europa, de nosso solo,
pensamos, em primeira linha, somente na Rússia e Estados adjacentes, a ela subordinados. O próprio destino
parece querer nos indicar a direção... Nossa finalidade,
a missão do movimento nacional-socialista, é, porém,
convencer o povo alemão de que não deve ver aí o seu
objetivo do futuro realizado na embriaguez de uma nova
campanha de Alexandre e sim no trabalho laborioso do
arado alemão, ao qual só a espada tem de dar o solo.”

Os esquadrões da morte da SS nazista foram responsáveis pelo
assassinato de mais de um milhão de pessoas durante a invasão da
URSS (Wikimedia Commons)

SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA // JUNHO DE 2021 //

21

Antes da invasão, Hitler não deixou margem a dúvi- dias, a maior parte destruída no solo.
das sobre o caráter da campanha, quando disse aos seus Até o início de outubro, o Exército Vergenerais: “Esta é uma guerra de extermínio. Os coman- melho perdeu mais de 2,7 milhões dos
dantes devem estar preparados para sacrificar os seus seus 5 milhões de homens, entre morescrúpulos pessoais.”
tos, feridos e prisioneiros de guerra (a
De fato, as tropas regulares foram seguidas por es- maioria dos quais morreria de fome e
quadrões da morte da SS (Einsatzgruppen) encarregados maus tratos nos campos de prisioneiros
da execução sumária de civis, principalmente judeus, nazistas). Das cinco maiores cidades
funcionários do governo soviético e outros. Até o final soviéticas, Minsk, Kharkov e Kiev caída guerra, estima-se que os Einsatzgruppen tenham as- ram nas mãos dos invasores e Leninsassinado mais de um milhão de pessoas. Ironicamente, grado, submetida a um cerco que duraa brutalidade nazista impediu que um grande número ria quase 900 dias e causaria a morte
de ucranianos e bielorrussos apoiassem os invasores de um milhão dos três milhões de hacontra o regime de Stálin, rival de Hitler em violência, bitantes da cidade, a maioria de fome.
voltada contra o seu próprio povo.
O alvo seguinte era a capital Moscou.
Por ocasião do ataque, encontrava-se em pleno vigor
Entretanto, ao custo de uma monuo Pacto de Não-Agressão estabelecido pelos dois ditado- mental perda de vidas, os soviéticos
res em agosto de 1939, ainda hoje, alvo de tantas polê- conseguiram contrariar os prognóstimicas. Na época, Hitler já tinha a URSS na alça
de mira, mas não podia atacá-la sem antes resolver o seu contencioso com a Polônia sobre Dantzig (cidade com mais de 90% de população alemã entregue à Polônia após a I Guerra Mundial)
e neutralizar a França como aliada potencial dos
soviéticos, a despeito do anticomunismo exacerbado de grande parte de suas elites. Por sua vez,
Stálin, depois de frustradas todas as tentativas
de estabelecer um pacto defensivo com a França,
Inglaterra e Polônia, precisava ganhar tempo
para preparar as suas debilitadas forças armadas
para o confronto que sabia inevitável. Portanto,
o pacto foi um arranjo de conveniência tempo- Na Batalha de Moscou, no início de dezembro de 1941,
rário que serviu momentaneamente aos propó- as duras condições meteorológicas foram um fator decisivo
sitos de ambos, mas Stálin superestimou larga- para a derrota alemã, que marcou um ponto de inflexão
na invasão da URSS (Arquivos Federais Alemães)
mente a sua própria capacidade de “esticá-lo”.
Apesar dos numerosos informes recebidos
sobre a invasão, muitos chegando a precisar a data, oriun- cos otimistas das lideranças alemãs
dos dos seus serviços de inteligência, de governos es- sobre a campanha rápida de dois ou três
trangeiros, entre eles, a Inglaterra e os EUA, e até mesmo, meses com que contavam, principalpor incrível que pareça, do embaixador alemão em Mos- mente, devido às suas limitações de
cou, a obsessão de Stálin com “não provocar” Hitler equipamentos, combustíveis e supridificultou sobremaneira a preparação do dispositivo de mentos. Esta era uma vulnerabilidade
defesa soviético e, com exceção da Marinha (comandada da máquina de guerra nazista, agravapelo previdente almirante Nikolai Kuznetsov), o Exér- da pelas dificuldades logísticas criadas
cito e a Força Aérea foram apanhados desprevenidos.
pelas vastas distâncias da URSS, proOs resultados foram catastróficos. A Força Aérea blemas que não haviam se manifestado
soviética perdeu mais de 4 mil aviões nos primeiros nas fulminantes campanhas de 1939-
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1940, contra a Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França.
E um aspecto pouco conhecido da campanha no Leste é que boa parte dos
combustíveis usados pela Wehrmacht
provinha de empresas petrolíferas estadunidenses, disfarçados de remessas
à neutra Espanha e à França de Vichy
(prática que prosseguiu até mesmo,
durante certo tempo, após a declaração
de guerra de Hitler aos EUA, em dezembro de 1941).
Assim, apesar dos sucessos iniciais,
o ataque alemão foi detido às portas de
Moscou, em dezembro, com uma vigorosa contraofensiva comandada pelo
general Giorgi Zhukov, que viria a tornar-se um dos grandes líderes militares
do conflito. Pela primeira vez, a já esgotada Wehrmacht foi obrigada a recuar
e a liderança nazista, inclusive o próprio
Hitler, percebeu que a guerra já não poderia ser vencida por meios militares.
Todavia, ela ainda duraria na Europa
outros 40 longos e sangrentos meses (e
mais três até a rendição do Japão).
Desde a Guerra Fria até hoje, autores “revisionistas” a serviço da agenda
hegemônica encabeçada pelos EUA
têm se empenhado em afirmar que
Hitler teria apenas se antecipado a um
suposto iminente ataque preventivo
soviético, mas isto não resiste à análise mais superficial. De fato, Stálin
achava que a guerra com os nazistas
era inevitável, mas não a esperava para
antes de 1942, quando julgava que suas
forças estariam em melhores condições. Tais tentativas têm motivações
claramente políticas, com a intenção
de distorcer os fatos históricos em
apoio a uma agenda de demonização
da Rússia como sucessora da URSS. O
mesmo se manifesta no empenho de
autores e políticos estadunidenses e
europeus em equiparar Stálin a Hitler
como corresponsáveis pela deflagra-

ção da II Guerra Mundial, distorcendo o significado do
Pacto de Não-Agressão de 1939.
Em uma cerimônia realizada no Museu Alemão-Russo Berlim-Karlshorst, entidade mantida pelos dois governos, em 18 de junho último, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier proferiu um emotivo discurso em
reconhecimento aos horrores e às vítimas da guerra, no
qual ressaltou as responsabilidades da geração atual. Na
ocasião, afirmou: “Não é fácil para qualquer um trazer à
mente os horrores do passado. Entretanto, reprimir as
memórias, não admitir a culpa, nunca torna as coisas mais
fáceis. Somente aqueles que aprendem a entender os traços do passado no presente serão equipados para ajudar
a desenhar um futuro que evite guerras, rejeite a tirania
e possibilite a coexistência pacífica em liberdade... O que
lhes digo hoje é: neste dia, estamos recordando os milhões
e milhões que perderam as suas vidas, recordemos o quão
preciosa é a reconciliação, quando ela cresceu sobre os
túmulos dos caídos. Este presente de reconciliação acarreta uma grande responsabilidade para a Alemanha. Nós
queremos, e de fato queremos, fazer tudo para proteger o
direito internacional e a integridade territorial neste continente, e lutar pela paz com e entre os Estados sucessores
da antiga União Soviética (HistoryNet, 18/06/2021).”
Por sua vez, o presidente russo Vladimir Putin escreveu um artigo para o jornal alemão Die Zeit, publicado em 22 de junho, no qual, depois de citar os enormes
sacrifícios do povo soviético, lamentou os presentes
desencontros entre as nações europeias e a Rússia, materializados na crescentemente agressiva atitude da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
E concluiu com um apelo: “O mundo é um lugar dinâmico, às voltas com novos desafios e ameaças. Nós
simplesmente não podemos dar-nos ao luxo de carregar
o fardo de desentendimentos, maus sentimentos, conflitos e erros do passado. Este é um fardo que nos impedirá de concentrar-nos nos desafios que enfrentamos.
Nós estamos convencidos de que todos nós deveríamos
reconhecer esses erros e corrigi-los. O nosso objetivo
comum e inquestionável é assegurar a segurança em
todo o continente, sem linhas divisórias, um espaço
comum para a cooperação equitativa e o desenvolvimento inclusivo, para a prosperidade da Europa e do
mundo como um todo (RT, 22/06/2021).”
Que essas palavras calem fundo entre todos os europeus, cujos pais e avós experimentaram os horrores
da guerra mais devastadora da História. //
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O “Fed” expõe novos riscos
financeiros sistêmicos
// MARIO LETTIERI E PAOLO RAIMONDI, DE ROMA

O

último Relatório de Estabilidade Financeira
(FSR) do Sistema da Reserva Federal apresenta uma impressionante lista de riscos para
a estabilidade financeira nos EUA e no mundo.
O colapso do fundo de hedge Archegos Capital Management, em março, deixando um rombo
de mais de 10 bilhões de dólares em alguns grandes bancos internacionais, ainda ressoa nos corredores do “Fed”. Na verdade, o problema pode
ser cinco vezes maior do que o anunciado.
O relatório destaca que as dificuldades das
instituições financeiras não bancárias (o “sistema bancário sombra”) afetam todo o sistema
financeiro: “As vulnerabilidades associadas ao
apetite de alto risco estão aumentando... A visibilidade limitada das exposições dos fundos de
hedge, além do que os seus recursos, criados com
alavancagem financeira, podem não ser suficientes para fazer frente a riscos importantes.”
Os valores de muitos ativos cresceram enormemente, superando os recordes de 2020. Os índices
e os preços das ações atingiram os seus máximos
históricos. Desde o início de 2021, o Standard &
Poor’s 500 subiu 12%; o Bloomberg Commodity
Index subiu 19% em um ano; no mesmo período,
os preços dos imóveis nos EUA aumentaram 12%.
Tudo isso decorre de um insaciável “apetite”
por lucros sempre maiores. Afinal, o excesso de
liquidez, os juros quase negativos e os baixos
rendimentos oferecidos pelos títulos tradicionais,
como os títulos do Tesouro estadunidense, têm
atiçado os investimentos especulativos, tanto
que, em vez de comprar títulos públicos, as grandes empresas financeiras preferem comprar títulos corporativos e outros de risco maior.
O perigo real reside em uma mudança repentina nas avaliações. O “Fed” teme que algum
evento possa redefinir rapidamente os preços de
ativos, ações, títulos e outros instrumentos financeiros - como no caso do Archegos, quando
determinadas ações foram vendidas para cobrir

prejuízos operacionais, causando uma queda repentina e acentuada do seu valor.
Em outras palavras, há temores de que os
especuladores possam mitigar o seu “apetite pelo
risco” e reduzir o frenesi de ações e negociações
mais arriscadas. O sistema está “viciado” e precisa de doses cada vez mais fortes, que correm o
risco de provocar um colapso em um momento
de abstinência. Assim como o viciado precisa de
ajuda profissional, o financiamento especulativo
precisa de intervenção corretiva de governos e
Estados, quando isto se faz necessário.
O FSR relaciona outros riscos de vulnerabilidade do sistema: o agravamento da pandemia de Covid-19 e o aumento dos juros para fazer frente ao
aumento da inflação. Até mesmo o presidente do
“Fed”, Jerome Powell, manifestou certa preocupação com o aumento dos preços em alguns setores, como o imobiliário, e admitiu que “não é realmente bom que os preços nos EUA subam tanto”.
Portanto, não surpreende que o “Fed” procure repassar a terceiros as causas dos riscos de sua
vulnerabilidade financeira, em primeiro lugar, à
Europa e aos países emergentes: “Desdobramentos negativos nas economias de mercado emergentes, estimulados em parte por um aumento
nas taxas de juros de longo prazo, podem ter
repercussões nos Estados Unidos.” Porém, na
verdade, o desenvolvimento econômico desses
países é geralmente determinado pelas políticas
monetária e financeira dos EUA.
Mesmo as medidas tomadas pela China para
conter a especulação no mercado imobiliário,
dizem, podem criar situações de estresse financeiro interno com repercussões globais, inclusive nos próprios EUA.
Desafortunadamente, as análises do FSR podem, no máximo, provocar discussões midiáticas e acadêmicas, mas não levam a ações efetivas
por parte das instituições apropriadas, como
seria necessário. //
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