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“À guerra, cavaleiros esforçados!
Pois os anjos sagrados em
socorro estão em terra. À guerra!”
– Gil Vicente
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O fantasma de
Geisel assombra
Washington
O governo dos EUA
receia a consolidação
de uma guinada
diplomática
brasileira. // P.6

O Corredor
Interoceânico
de Tehuantepec
trará um forte
impulso de
desenvolvimento
a uma região
empobrecida
e reforçará a
conexão do
país aos fluxos
comerciais
internacionais
(Gov. do
México)

A “Rota da Seda”
mexicana e a
integração da
América do Sul
O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador
está tocando os dois maiores projetos de infraestrutura
desenvolvidos no país em décadas: o Trem Maia
e o Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec.
Ambos são exemplos que devem ser observados
e seguidos pelos países sul-americanos. // P.4

Estratégia
de Segurança
Nacional: Rússia
se prepara para
nova época
A nova “Estratégia de
Segurança Nacional”
russa apresenta a
visão amadurecida de
uma grande potência
consciente da sua
capacidade. // P.8
A destruição
do CEITEC e a
“Síndrome de
Eugênio Gudin”
A liquidação da
empresa de
semicondutores é
consequência de uma
atávica falta de visão
estratégica. // P.20
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A Ibero-América tem muito a aprender com a recém-divulgada
“Estratégia de Segurança Nacional” da Federação Russa, principalmente, porque os perigosos ataques que o continente vem
sofrendo contra as suas raízes culturais e espirituais se assemelham bastante aos desfechados contra os valores nacionais russos, ressaltados pelo documento. O texto é de grande valia, por
contribuir com elementos essenciais para ajudar a imperiosa
reorganização da ordenação do mundo atual. Para a Ibero-América, a sua maior contribuição precisa ser apreciada pelo subcontinente como um todo, para que possamos aspirar a um
papel protagonista na reorganização mundial, vencendo o histórico atraso econômico, científico e tecnológico e elevando o
bem-estar geral dos nossos povos aos níveis de dignidade permitidos pelos potenciais humanos de cada nação e exigidos
pelas populações de cada uma delas.
Um trecho essencial do documento afirma: “Os tradicionais
valores espirituais, morais e histórico-culturais russos encontram-se sob ataque ativo dos EUA e seus aliados, bem como de
corporações transnacionais, organizações não-governamentais
estrangeiras, organizações extremistas e terroristas. Eles exercem um impacto informacional e psicológico nas consciências
individuais, de grupos e públicas, pela disseminação de atitudes
sociais e morais que contradizem as tradições, crenças e convicções dos povos da Federação Russa... As tentativas de falsificação
da história russa e mundial, que distorcem a verdade histórica e
destróem a memória histórica, incitam conflitos interétnicos e
interconfessionais e enfraquecem a cidadania, têm aumentado.”
Na Ibero-América, vem sendo propalada por grupos ambientalistas e indigenistas uma visão repaginada contra o processo
de descoberta e evangelização do continente americano, promovido por grupos oligárquicos especialmente congregados no
Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Esta organização, que
mantém capacidades de inteligência engajadas em uma estratégia de guerra cultural contra os Estados nacionais soberanos,
principalmente, de países em desenvolvimento, promove a revo-
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gação da chamada “Doutrina do Descobrimento”, em referência às bulas papais
do século XV que conferiram à Espanha e a Portugal o direito de conquista das
terras atingidas pelas navegações. Embora pareça um tema irrelevante para a
atualidade, se tal pretensão prosperar, colocará em questão todo o embasamento jurídico que originou os Estados nacionais ibero-americanos, abrindo caminho
para que novas divisões territoriais baseadas em demandas étnicas ou raciais
destruam a nossa memória histórica. Este é o fundamento do denominado “etnonacionalismo”, que está na origem das iniciativas de vandalismo contra estátuas
e monumentos de personagens históricos, de forma simultânea, em diferentes
países da região. Trata-se de um revisionismo histórico que ataca a identidade
cultural e espiritual do nosso continente e nos condena inevitavelmente a um
novo colonialismo pós-moderno, com as antigas potências coloniais sendo
substituídas pelos centros de poder oligárquico que financiam o CMI e as suas
redes intervencionistas de organizações não-governamentais (ONGs), engajadas
em uma guerra híbrida permanente contra os Estados nacionais.
Nesse contexto, é de suma relevância a proposta do presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador, de substituir a Organização dos Estados Americanos (OEA), hoje claramente alinhada aos interesses dos Estados Unidos,
“por um órgão verdadeiramente autônomo, que não seja lacaio de ninguém”, e
que, além das nossas soberanias, respeite também “a nossa realidade e as nossas identidades”. A proposta foi anunciada em 24 de julho, em um discurso
durante a cerimônia de comemoração do nascimento de Simón Bolívar, o Libertador. Ressalte-se que a visão do presidente mexicano não exclui os Estados
Unidos dessa nova organização e, antes, considera necessariamente a sua reconstrução econômica industrial como fundamental para garantir um equilíbrio
global diante do avanço econômico da China, reconhecendo que o desenvolvimento da grande nação do Norte é do interesse das nações ibero-americanas e
suas populações migrantes.
Nisso, é preciso alertar que quase todos os esforços de integração continental
têm aceito uma visão histórica que obstaculiza a concretização do propósito
integrador. Ao contrário do que pensa López Obrador, não é o modelo da União
Europeia que nos serve, como não nos servia a pretendida extensão dos acordos
de livre comércio da América do Norte (NAFTA) a todo o continente, com a
natimorta ALCA. À diferença das nações europeias, as nossas nações atuais
emergiram da desintegração do que havia sido uma unidade cultural e espiritual ibero-americana (com o Brasil como exceção à regra da partição territorial).
O relevante agora é interromper esse processo e promover o que realmente pode
nos unir, como pretendia o próprio Bolívar. Pretender uma integração invectivando o processo civilizador dos três séculos que antecederam as independências
nacionais, adredemente apoiadas pela oligarquia britânica e pelo Iluminismo
francês, implica em desperdiçar a oportunidade histórica oferecida pela presente crise global de mudar realmente o destino das nossas nações.
Somos um povo singular dividido por processos e ideologias impostos por
um sistema oligárquico que paira acima deles. Esperemos que este grande momento histórico encontre os homens à sua altura, que defendam para a Ibero-América a sua soberania fundamental, cultural e espiritual, de que falava o
Papa João Paulo II. //
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A “Rota da Seda
mexicana” e a
(falta de) integração
sul-americana
// SILVIA PALACIOS E LORENZO CARRASCO

E

m seu plano de resgate do México do ruinoso período neoliberal iniciado na década de 1980, o presidente Andrés Manuel
López Obrador está tocando os dois maiores
projetos de infraestrutura desenvolvidos no país
em décadas: o Trem Maia e o Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec. O primeiro,
uma moderna ferrovia de 1.554 quilômetros
que atravessa os cinco estados da Península de
Yucatán e deverá estar concluída em 2024, já é
um projeto consagrador em si próprio, com implicações que vão além do transporte de cargas
e passageiros em uma das regiões mais pobres
do país. Mas o segundo tem um alcance ainda
maior, com grandes implicações socioeconômicas e um forte componente geopolítico, agregando um eixo de infraestrutura bioceânico e
dez pólos de desenvolvimento com atividades
produtivas modernas – pelo que está sendo chamado a “Rota da Seda Mexicana”.
O projeto inclui a modernização da ferrovia
de 300 quilômetros e das rodovias já existentes na região situada entre os portos de Coatzacoalcos, no estado de Veracruz (Oceano
Atlântico), e Salina Cruz, em Oaxaca (Oceano
Pacífico), que também serão modernizados.
Ademais, serão criados dez pólos de desenvolvimento, em Coatzacoalcos (I e II), Texistepec, Sayula de Alemán, El Barrio de la Soledad, Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla,

San Blas Atempa, Asunción Ixtaltepec e Salina Cruz (ver mapa).
Em um artigo publicado no sítio RT (16/
07/2021), o economista Ariel Noyola Rodríguez
destaca a importância do projeto: “O México
apresenta a sua própria versão da ‘Rota da
Seda’, um ambicioso plano de integração da
região Sul-Sudeste com dois objetivos-chave:
por um lado, conectar o país com os fluxos de
produção e comércio mundiais e, de outro, promover o desenvolvimento de sua economia para
combater a pobreza e a desigualdade social.
Diferentemente de outros megaprojetos, como
o Canal do Panamá, que se limitam a servir para
o tráfego de mercadorias, os planos do Governo
do México para o Istmo de Tehuantepec incluem a implementação de ‘pólos de desenvolvimento’ na região, espaços que abrigarão dezenas de empresas nacionais e estrangeiras.”
Por sua importância estratégica, para assegurar o controle do Estado mexicano sobre o
empreendimento, o controle e a supervisão da
ferrovia e dos portos serão compartilhados pela
Secretaria da Marinha e os governos dos estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca e Veracruz.
Em uma visita à região, em março, AMLO
(como é conhecido o presidente) foi explícito:
“Em finais de 2023, este projeto completo tem
que ficar terminado e, uma vez que o terminemos, temos que pensar como operá-lo e como
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Corredor
Interoceânico
do Istmo de
Tehuantepec
(fonte: Governo
do México)

blindá-lo, para que não haja retrocesso com o
tempo, que não se vá querer privatizar a ferrovia do Istmo ou os portos; como vamos fazer
para que seja sempre da nação (Presidência do
México, 09/03/2021).”
Igualmente, para evitar “conflitos entre potências” – eufemismo para a oposição dos
EUA a uma eventual participação da China –,
nenhuma participação estrangeira foi admitida nas obras de modernização da ferrovia e
das rodovias.
Não obstante as restrições quanto à infraestrutura, o próprio governo deixa claro que a
participação da iniciativa privada será crucial
para o sucesso do empreendimento em seu conjunto, em especial, com a atração de empresas
nacionais e estrangeiras nos setores da agroindústria, alimentos, metais, madeira, plástico e
borracha, têxtil, petroquímica, bens de produção, transportes e outros. Além de empresas
de grande porte, o projeto contempla o fortalecimento de pequenas e médias empresas e o

fomento das atividades tradicionais das comunidades locais, com o respeito às suas formas
de organização.
A todas as luzes, o Corredor Interoceânico
representa uma valiosa contraparte mexicana
ao megaempreendimento de integração eurasiática da Iniciativa Cinturão e Rota e suas ramificações para outros continentes, imbuída de
um idêntico propósito de utilizar a infraestrutura física como catalisadora de atividades produtivas modernizadoras.
Indiscutivelmente, um exemplo relevante
para o Brasil e seus vizinhos sul-americanos,
que, oxalá, ajude a motivar novas lideranças da
região a sacudir a inércia de dois séculos de ausência de uma integração física efetiva. Minimamente, será preciso avançar com a construção de dois ou três corredores ferroviários transandinos, unindo Brasil e Argentina aos grandes
portos da costa do Pacífico, projetos que se enquadram no mesmo modelo de desenvolvimento da “Nova Rota da Seda” eurasiática. //
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O fantasma de Geisel
assombra Washington
// LORENZO CARRASCO

O

discurso do presidente Jair Bolsonaro no
Fórum Econômico Internacional de São
Petersburgo, em 4 de junho passado, acionou um sonoro sinal de alerta vermelho nos
círculos de poder de Washington, pela sinalização de uma aproximação com a Federação
Russa de Vladimir Putin. Na ocasião, depois
de agradecer o convite de Putin, Bolsonaro
qualificou o Fórum de São Petersburgo como
“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”.
E colocou as possibilidades de um estreitamento das relações econômicas e tecnológicas
entre os dois países: “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).”
A até certo ponto surpreendente guinada
diplomática se deu em meio às ostensivas pressões estadunidenses contra a política ambiental
brasileira, evidenciadas com a ofensiva de
“lawfare” contra o então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e altos funcionários do
setor, as operações Handroanthus e Akuanduba
da Polícia Federal (PF). Ambas tiveram uma
forte influência da embaixada dos EUA em

Brasília e foram autorizadas monocraticamente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes,
resultando na demissão de Salles.
A inusitada presença de um mandatário brasileiro no Fórum de São Petersburgo, certamente, recordou em certos gabinetes de Washington a dimensão do peso
estratégico do País, sobretudo, em um
momento de instabilidade geral na América do Sul. Neste contexto, pressionar o
Brasil com a agenda ambiental, em especial, na sensível região amazônica, em
parceria com nações europeias cada vez
mais agressivas nesse métier, equivale a
brincar com fogo contra o sentimento nacionalista brasileiro, especialmente, no
tocante ao estamento militar, fortemente
presente no atual governo.
Sem dúvida, o fantasma do presidente
Ernesto Geisel (1974-79) tem visitado
aqueles gabinetes e escritórios da capital
estadunidense, lembrando que em seu governo o Brasil rompeu um acordo militar
com os EUA, em resposta às impertinentes
ingerências do presidente Jimmy Carter
(1977-1981) na política interna brasileira,
sob a bandeira da “defesa dos direitos humanos”. E sem se deixar de lado o fato de
que a atual relevância estratégica global
dos EUA é muito inferior à da época.
Vale recordar que esta não foi a única
ação de Geisel para reafirmar a tradicional
política externa independente brasileira,
nela incluindo o reatamento de relações
diplomáticas com a China, o pronto reconhecimento da independência das antigas
colônias africanas portuguesas e o crucial
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acordo nuclear com a Alemanha, causa de vio- mática com a posição que o Brasil pode
lentos surtos de urticária em Washington.
adotar em um cenário internacional altaTalvez, não tenha sido coincidência que, mente mutante e volátil.
As lições para o Brasil nesse entrevepoucos dias depois do discurso de Bolsonaro,
o embaixador estadunidense Todd Chapman ro diplomático são absolutamente claras.
tenha anunciado a sua aposentadoria, “por ra- O País não pode engessar-se com uma
zões pessoais positivas”, a despeito da proxi- visão de que os EUA sejam os garantes
midade que mantinha com a família presiden- da estabilidade estratégica global ou os
cial. Outro evento relevante
ocorreu em 15 de junho, no
anúncio da adesão do Brasil
ao Acordo Artemis, missão
espacial coordenada pela
Agência Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA)
estadunidense, para futuras
missões à Lua. Na oportunidade, o administrador da
NASA, Bill Nelson, enviou
a Bolsonaro uma elogiosa
mensagem em vídeo, afirmando que a decisão “de
juntar-se à comunidade das
nações comprometida com Em sua visita ao Brasil, em março de 1978, o presidente Jimmy Carter (dir.)
a exploração do espaço de foi recebido com frieza por Ernesto Geisel (esq.) (foto: CPDOC)
forma pacífica, segura e
transparente, demonstra a
liderança do Brasil no cenário internacional” “salvadores da civilização cristã ociden– um tom bastante diferente do das agressivas tal”, percepção que motivou um recente
declarações anteriores de funcionários estadu- alinhamento automático com Washingnidenses, nos últimos meses.
ton, no marco de um hipotético e equivoEntre parênteses, será preciso bem mais que cado prolongamento da Guerra Fria. Eviuma adesão ao programa da NASA para tirar o dentemente, isto não implica em oscilar
programa espacial brasileiro da estagnação em diplomaticamente de uma região a outra.
que se encontra há décadas – e não por falta de O Brasil não pode fazer continência a nerecursos humanos e capacitação técnica, mas nhuma bandeira ou a quaisquer interesses
de compreensão sobre a sua relevância estraté- que não sejam os seus, sempre que estes
gica e, por conseguinte, de prioridade.
não atropelem os de outras nações. O País
Entretanto, a evidência mais relevante da tem que sair da sua hibernação diplomáapreensão do governo de Joe Biden com o Bra- tica e recuperar o seu destino de grandeza,
sil foi a surpreendente visita-relâmpago do superando a perda de autoestima que o
diretor da Agência Central de Inteligência caracteriza há algum tempo, para partici(CIA), William J. Burns, em uma evidente mis- par positivamente da reconfiguração da
são de “controle de danos”, que, dificilmente, ordem mundial em curso, no marco da
seria conferida ao chefe de uma agência de in- construção de um mundo de cooperação
teligência. Por isso, o seu perfil alto de divul- pacífica e não hegemônica. Só assim pogação só responde a uma preocupação diplo- derá preservar a sua própria soberania. //
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Estratégia de Segurança
Nacional: Rússia se
prepara para nova época

A

recém-divulgada “Estratégia de Segurança Nacional” da Federação Russa é um
documento histórico. Nele, a elite governante russa apresenta ao mundo e, principalmente, à sua cidadania, a visão amadurecida de
uma grande potência consciente da sua capacidade de construir uma Nação próspera, com
menos injustiças sociais, sintonizada com as
rápidas mudanças do século XXI e, detalhe fundamental, baseada nos tradicionais princípios
culturais e espirituais russos. Igualmente, ali se
encontram delineados os desafios e os obstáculos internos e externos para a consecução desse
grandioso projeto de Nação, assim como está
descrita a percepção clara de que o mundo atravessa uma mudança de época, e não apenas
turbulências episódicas, acompanhada do posicionamento da Rússia nesse cenário, baseado
na cooperação não-hegemônica com atores internacionais relevantes, com ênfase especial na
China e nos membros do BRICS e da Organização para Cooperação de Xangai (OCX).
Até mesmo um representante do setor mais
“ocidentalizado” das elites russas, Dmitri Trenin, diretor do Centro Carnegie de Moscou,
entidade vinculada à Fundação Carnegie estadunidense, recebeu positivamente o documento. Apesar de tais credenciais, Trenin, que
é ex-oficial do Exército, o define como “um
manifesto para uma nova era”, cujo foco é a
própria Rússia.
Segundo ele: “A versão atual da reconhecidamente mais importante manifestação da estratégia do Kremlin – cobrindo não só assuntos
de segurança nacional, mas uma ampla gama de
outros, da economia ao meio ambiente e dos
valores à defesa – é um manifesto para uma era
diferente: uma era definida pela confrontação
crescentemente intensa com os EUA e seus aliados; um retorno aos valores russos tradicionais;

e a importância crítica para o futuro da Rússia
de temas como a tecnologia e o clima.”
No outro extremo, sem surpresa, para Mark
Galeotti, pesquisador associado sênior do Royal
United Services Institute (RUSI), o principal
think-tank militar britânico, a “Estratégia” não
tem nada de “revolucionária”, mas é “uma carta paranoide”. Para ele, ela “marca a mudança
progressiva nas prioridades do Kremlin rumo à
paranoia e a uma visão do mundo que considera não apenas países estrangeiros como ameaças, mas também os próprios processos que
estão reformulando o mundo moderno (The
Moscow Times, 05/07/2021)”.
Para Galeotti, o documento “tem as impressões digitais de Nikolai Patrushev, o poderoso
secretário do Conselho de Segurança”, que “não
vaz segredo da sua crença de que a Rússia já se
encontra de fato em um confronto não declarado com o Ocidente”.
Considerando que as mais recentes edições da
“Estratégia de Segurança Nacional” dos EUA
identificam claramente a Rússia e a China como
“potências revisionistas” e adversárias dos planos
hegemônicos estadunidenses, e que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) adotou conceitos semelhantes, a acusação contra Patrushev e seus pares é não apenas uma obviedade,
mas beira o cinismo – a bem da verdade, nada
diferente do esperado de um senior fellow do RUSI.
O documento de 44 páginas é dividido em
cinco partes gerais: I. Provisões gerais; II. A Rússia no mundo moderno: tendências e oportunidades; III. Interesses nacionais da Federação
Russa e prioridades nacionais estratégicas; IV.
Assegurando a segurança nacional; V. Arcabouço organizativo e mecanismos para a implementação desta Estratégia. Os três itens seguintes
da Parte II proporcionam uma boa ideia do conteúdo geral do documento:
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“22. Os principais fatores determinantes da
posição e do papel da Federação Russa no mundo, a longo prazo, são a alta qualidade do potencial humano, a capacidade de prover liderança
tecnológica, a eficiência da administração pública e a transferência da economia a uma nova
base tecnológica. O estado da ciência, esfera das
inovações, indústria, educação, saúde pública e
cultura está se tornando um indicador-chave da
competitividade da Rússia. Atingir posições de
liderança nesses campos assegurará novos melhoramentos na capacidade de defesa do país, o
atingimento dos objetivos de desenvolvimento
nacionais e criará condições para aumentar o
prestígio internacional da Federação Russa e
sua atratividade para outros países. A preservação da identidade, da cultura, dos tradicionais
valores espirituais e morais russos e a educação
patriótica dos cidadãos contribuirá para novos
desenvolvimentos da estrutura democrática da
Federação Russa e sua abertura ao mundo.
“23. A formação da nova arquitetura, regras
e princípios da ordem mundial é acompanhada
não apenas por novos desafios e ameaças, mas
também por oportunidades adicionais para a
Federação Russa. As perspectivas de desenvolvimento e posicionamento da Rússia no mundo
a longo prazo são determinados pelo seu potencial interno, a atratividade do seu sistema de
valores e a sua prontidão e capacidade de realizar as suas vantagens comparativas, pelo aumento da eficiência da administração pública.
“24. A Federação Russa apoia a expansão
da cooperação multilateral equitativa, o reforço e o desenvolvimento de instituições internacionais universais, para reduzir as tensões
globais, reforçar a segurança internacional,
desenvolver mecanismos para a cooperação e
coordenação de interesses de diferentes centros
de desenvolvimento, determinar abordagens e
regras de conduta comuns nas esferas econômica e comercial. A convergência de posições
e a responsabilidade compartilhada pelo futuro do mundo proporcionará a todos os Estados
mais oportunidades para a solução conjunta
dos problemas globais, o alinhamento do desenvolvimento social e econômico de países e
regiões do planeta, preservando a saúde moral
e física da humanidade.”
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Em especial, a “Estratégia” estabelece que a
Rússia precisa consolidar a sua soberania econômica, com base em três diretrizes básicas: 1)
desenvolver “a infraestrutura nacional de mercados financeiros, inclusive, meios de pagamento”, superando “a dependência de terceiros países
nesta esfera”; 2) reduzir o comércio internacional
em dólares, assim como a dependência das importações, aí incluídas as de alto conteúdo tecnológico; e 3) aumentar a proporção dos investimentos na economia, sem o apoio de investimentos estrangeiros diretos, devendo o governo
“aumentar o controle dos investimentos estrangeiros em setores estrategicamente importantes”.
Em essência, a Rússia deve desenvolver uma
economia de alta tecnologia com uma ênfase
reduzida na produção de hidrocarbonetos.
Uma passagem crucial destaca a percepção da guerra híbrida enfrentada pela Rússia:
“Os tradicionais valores espirituais, morais e
histórico-culturais russos encontram-se sob
ataque ativo dos EUA e seus aliados, bem como
de corporações transnacionais, organizações
não-governamentais estrangeiras, organizações
extremistas e terroristas. Eles exercem um impacto informacional e psicológico nas consciências individuais, de grupos e públicas, pela
disseminação de atitudes sociais e morais que
contradizem as tradições, crenças e convicções
dos povos da Federação Russa... As tentativas
de falsificação da história russa e mundial, que
distorcem a verdade histórica e destróem a memória histórica, incitam conflitos interétnicos
e interconfessionais e enfraquecem a cidadania, têm aumentado.”
Em essência, apesar de escrita para a Rússia,
a nova “Estratégia de Segurança Nacional” contém ensinamentos pertinentes para qualquer
país que pretenda posicionar-se de forma soberana na mudança de época global em curso.
Portanto, precisa ser lida com a devida atenção.
E não é casual que o documento tenha gerado surtos de apoplexia e histeria em certos círculos de poder do eixo transatlântico, pois a sua
concepção do posicionamento protagonista da
Federação Russa no novo contexto global constitui uma ameaça existencial de fato ao projeto
hegemônico “pós-moderno” de Washington,
Nova York, Londres e Bruxelas. //
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Putin silencia
provocações da OTAN

D

urante a última edição do seu programa
anual “Linha Direta com Vladimir Putin”, em 30 de junho, o presidente da Federação Russa deu uma resposta surpreendente a uma pergunta sobre se um incidente como
o provocado pelo destróier britânico HMS Defender, uma semana antes, poderia deflagrar
uma nova guerra mundial.
Como se recorda, em 23 de junho, a belonave navegou sem autorização durante quase
meia hora dentro das águas territoriais russas
ao largo da Crimeia, região sobre a qual Londres não reconhece a soberania de Moscou. Na
ocasião, navios e aviões russos chegaram a
fazer disparos de advertência contra o navio,
antes que ele voltasse às águas internacionais
do Mar Negro. Posteriormente, o governo russo convocou a embaixadora e o adido naval
britânicos em Moscou, para adverti-los de que
uma repetição do episódio poderá ter consequências bem mais sérias.
Em sua resposta, depois de demonstrar um
conhecimento detalhado da ação provocativa
– coordenada com os EUA –, Putin afirmou que
mesmo um eventual afundamento do destróier
britânico não provocaria um novo confronto
armado, pois os provocadores sabem que não
teriam condições de vencê-lo. Em suas palavras:
“Primeiro, era óbvio que foi uma provocação. O que pretendiam mostrar e que objetivos
queriam atingir? Para começar, foi uma provocação maior e foi conduzida não só pelos
britânicos, mas também pelos estadunidenses.
Os britânicos entraram em nossas águas territoriais à tarde, enquanto que, mais cedo, às
07h30min, um avião de reconhecimento estratégico dos EUA decolou de um aeroporto militar
da OTAN [Organização do Tratado do Atlânti-

co Norte] na Grécia, creio que em Creta. Eu fui
informado disto, é claro, eu sei tudo a respeito.
Se me recordo corretamente, o número de matrícula [do avião] era 63/9792. Nós o vimos muito claramente e o monitoramos. Ficou claro que
o destróier entrou [em nossas águas territoriais]
perseguindo objetivos militares, tentando descobrir as ações das nossas Forças Armadas para
deter uma provocação, com a ajuda do avião de
reconhecimento, eles estavam tentando identificar como operamos, onde estavam localizadas
as coisas e como elas operavam. Nós vimos isto
e lhes demos as informações que consideramos
necessárias. Eu posso ter falado demais, espero
que os militares me perdoem. (...)
“A segunda questão é o componente político. Recentemente, alguns dias antes, houve
uma reunião em Genebra [com o presidente
estadunidense Joe Biden]. A pergunta é: por
que houve tal provocação? Para que tudo isso?
Para enfatizar que essas pessoas não respeitam
a escolha dos crimeianos de se unir à Federação Russa? Há alguma coisa que eles não entendem por lá? Muito bem, continuem não
aceitando isso. Mas por que uma provocação
desse tipo? (...)”
A moderadora, jornalista Nailya Asker-zade,
interpõe uma pergunta: “Talvez, a OTAN esteja nos atiçando? Neste momento, está ocorrendo o exercício Sea Breeze [no Mar Negro], e
ontem, houve uma fragata holandesa.”
Putin completou sua resposta:
“Você disse que isso colocou o mundo à beira de uma guerra global. Não, é claro que não.
Mesmo se nós tivéssemos afundado aquele
navio, ainda assim, é difícil imaginar que isso
teria colocado o mundo à beira de uma terceira
guerra mundial, porque aqueles que fizeram
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isso sabem que não poderiam vencer uma
guerra como essa. Isso é muito importante.
“Eu não acho que nós teríamos ficado felizes
com esse curso dos acontecimentos que você
mencionou, mas pelo menos nós sabemos pelo
que estamos lutando: estamos lutando por nós
mesmos e o nosso futuro no nosso próprio território. Não fomos nós que percorremos milhares de quilômetros por ar e por mar, na direção
deles; foram eles que se aproximaram das nossas
fronteiras e entraram no nosso mar territorial, o
que é um componente crucial na situação geral.
“Eu não estou preocupado com isso ou com
que alguém não respeite a escolha do povo da
Crimeia de se unir à Rússia. Eu tenho outra
preocupação. Veja, agora, eles fizeram barulho sobre o fato de que nós estivemos realizando manobras militares dentro do nosso
território, perto da fronteira ucraniana. Eu
instruí o Ministério da Defesa para encerrar
as manobras sem fazer barulho e retirar as
tropas, se isto era uma grande preocupação
para eles. Nós fizemos isso. Mas, em vez de
responder positivamente e dizer, “Ok, nós entendemos a sua reação e a sua indignação”, o
que eles fizeram? Se aproximaram das nossas
fronteiras (Kremlin, 30/06/2021).”
A despeito da certeza demonstrada por Putin
sobre a incapacidade de a OTAN se impor militarmente à Rússia – principalmente, devido ao
seu incomparável arsenal de armas hipersônicas
–, qualquer incidente armado poderá ter consequências imprevisíveis e, certamente, bastante
prejudiciais para todas as partes envolvidas. E
o problema maior é que algo assim pode ocorrer
até mesmo sem um consenso entre as estruturas
governantes da Aliança Atlântica. No caso do
Defender, a decisão de efetuar a passagem pelas
águas territoriais russas foi tomada sem unanimidade no comando militar britânico e contra
a opinião do chanceler Dominic Raab.
Em entrevista ao jornal The Times (25/
06/2021), ninguém menos que o chefe do Estado-Maior de Defesa, general Nick Carter, afirmou que o incidente foi um exemplo de um erro
de cálculo que poderia levar a uma “escalada
injustificada”.
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“O tipo de coisa que vimos no Mar Negro
é o tipo de coisa que poderia provocar isso.
Não teria ocorrido naquela ocasião, mas é o
tipo de coisa sobre o qual se precisa pensar
seriamente a respeito” – afirmou o militar,
que, aparentemente, não foi consultado sobre
a decisão ou não a aprovou.
Não por coincidência, dias antes, as Forças
Aeroespaciais Russas deslocaram para a base
de Khmeimin, na Síria, caças MiG-31 armados
com mísseis hipersônicos antinavio Kinzhal,
ao mesmo tempo em que uma força-tarefa britânica com o porta-aviões HMS Queen Elisabeth entrava no Mediterrâneo.
A agenda provocativa da OTAN foi ressaltada com a enorme dimensão assumida pelas tradicionais manobras Sea Breeze, realizadas
anualmente com a Marinha da Ucrânia, no Mar
Negro. A edição deste ano reuniu 40 navios, 40
aviões e mais de 5 mil militares e observadores
de 32 países, inclusive vários que não integram
a Aliança, como a Austrália, Japão, Senegal e o
Brasil. Um fato curioso foi que a Alemanha,
membro da OTAN, declinou de participar, assim
como a Coreia do Sul – pelo que, a propósito,
seria relevante saber o que justificou a decisão
de enviar militares brasileiros para uma ação de
cunho eminentemente político contra a Rússia.
Por sua vez, mesmo sem acreditar em uma
nova guerra mundial, Moscou se prepara para
toda sorte de provocações e ações hostis, inclusive, de guerra híbrida, como demonstra a recém-divulgada “Estratégia de Segurança Nacional da Federação Russa”.
Nesse contexto carregado, é de suma relevância que Putin tenha realizado mais uma
reunião (por videoconferência) com o presidente chinês Xi Jinping, reforçando a percepção de
que as duas potências estão consolidando cada
vez mais uma agenda comum para a reconfiguração da ordem de poder global, mesmo negando que o seu entendimento seja uma aliança
militar e política ao estilo da Guerra Fria.
Afinal, é a OTAN quem precisa de um pretexto existencial para justificar a sua continuidade em um mundo multipolar, cooperativo e
não hegemônico. //
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Afeganistão: ocaso
imperial e a esperança de
uma alvorada multipolar
// LORENZO CARRASCO E GERALDO LUÍS LINO

A

pesar da ausência das imagens dramáticas de
helicópteros decolando apressadamente do
telhado da embaixada em Saigon ou de helicópteros sendo atirados ao mar dos conveses dos
porta-aviões, para abrir espaço para o pouso de outros lotados de fugitivos, diante do fulminante avanço das forças norte-vietnamitas sobre a capital do
Vietnã do Sul, em 1975, a retirada dos militares
estadunidenses da base aérea de Bagram, no Afeganistão, não foi menos simbólica. Na madrugada de
2 de julho, as centenas de militares que ainda restavam na base, situada nos arredores da capital Cabul,
apagaram as luzes e se retiraram sem sequer avisar
o comando militar afegão, o que foi feito apenas
quando já estavam no aeroporto de Cabul. Na pressa da retirada, ficaram para trás milhares de veículos civis, centenas de jipes blindados, armas leves,
munições e toda sorte de suprimentos, parte dos
quais foi levada por saqueadores, antes da chegada
dos surpreendidos – e enraivecidos – militares afegãos, horas depois.
Embora não tenha sido uma retirada total, pois um
contingente menor permanecerá para proteger a embaixada estadunidense em Cabul, o vexaminoso
abandono de Bagram encerra as duas décadas do
mais longo conflito armado da história dos EUA e
ocorre diante do avanço inexorável de um Talibã
repaginado, que já controla cerca de 80% do território do país, condição próxima à de 2001, quando teve
início a intervenção militar liderada pelos EUA.
Ao mesmo tempo, o episódio simboliza o ocaso
da aventura hegemônica imperial estadunidense pós-Guerra Fria, mas deixa para trás uma bomba-relógio
de instabilidade de um Afeganistão governado pelos
talibãs. E é para tal perspectiva que a Rússia e a
China encabeçam uma intensa atividade diplomática,

com o intuito de conter e impedir a propagação de eventuais ondas de choque na
Ásia Central, região crucial para os planos
de integração da Iniciativa Cinturão e
Rota (BRI, em inglês) chinesa e da União
Econômica Eurasiática (UEE) russa. Se
forem bem sucedidos, esses esforços diplomáticos poderão ser um passo decisivo
na consolidação de um ordem multipolar
em toda a região eurasiática, com importantes repercussões globais.
O empenho russo-chinês é reforçado
pelo Irã, que compartilha uma extensa
fronteira com o Afeganistão, e a Índia,
como grande potência regional cujos interesses na região não podem ser ignorados. O esforço conjunto envolve o atual governo afegão, o Talibã e os países
vizinhos – Paquistão, Turcomenistão e
Tadjiquistão. O objetivo central é tentar
um acordo para um compartilhamento
pacífico do poder entre o governo de Cabul e o Talibã, que já se comprometeu
com Moscou, Pequim e Teerã que não
tem interesse em criar problemas para os
países vizinhos.
A Organização para Cooperação de
Xangai (OCX) poderá ser uma entidade-chave para coordenar a iniciativa, pois
todos os países relevantes são seus membros plenos ou observadores, com exceção
do Tadjiquistão, que, não obstante, sedia
uma reunião da entidade para tratar do
assunto, na quarta-feira 14 de julho.
Todo esse esforço diplomático, sem
qualquer interferência ou participação dos
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EUA ou seus aliados na OTAN, mostra o
tamanho do dano sofrido pelo Ocidente
como um todo, por ter promovido ou tolerado a aventura de duas décadas na “Tumba de Impérios” (qualificação à qual o
Afeganistão faz jus após ter derrotado
Alexandre Magno, o Império Britânico e
a União Soviética).
Sem nada de positivo para mostrar, a
intervenção no Afeganistão pode ser resumida nos números abaixo:
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Em essência, os únicos a ganhar com a guerra
foram os integrantes do “complexo de segurança nacional” estadunidense e as redes internacionais do
narcotráfico e suas ramificações no sistema financeiro globalizado, inteiramente “adicto” dos “narcodólares”, cujas estimativas de lucros anuais os situam
nas vizinhanças do trilhão de dólares.
Em uma entrevista coletiva na Casa Branca, em 8
de julho, o presidente Joe Biden admitiu o desgaste
estadunidense: “Após 20 anos – um trilhão de dólares
gastos treinando e equipando centenas de milhares de
homens das Forças Afegãs de Segurança Nacional e
• 3.500 militares estadunidenses e da
Defesa, 2.448 estadunidenses mortos, 20.722 feridos
OTAN e 3.900 mercenários estadunie incontáveis milhares voltando para casa com traudenses mortos;
mas invisíveis para a sua saúde mental –, eu não en• 66 mil militares afegãos, 51 mil talibãs viarei outra geração de estadunidenses à guerra no
e mais de 47 mil civis mortos;
Afeganistão sem qualquer expectativa razoável de
• 2,26 trilhões de dólares gastos desde obter um resultado diferente. Os EUA não podem se
2001, segundo o Projeto Custos de dar ao luxo de permanecerem atados a políticas criaGuerra da Universidade Brown (o Pen- das em resposta a um mundo de 20 anos atrás. Nós
tágono reconhece apenas 1 trilhão de precisamos enfrentar as ameaças onde elas estão hoje.”
E referendou a “ameaça” preferencial dos estradólares);
tegistas
de Washington: “E nós também precisa• o Afeganistão voltou a produzir 80%
mos
enfocar
em reforçar as forças básicas dos EUA
da produção mundial de ópio, cultivo
para
enfrentar
a competição estratégica com a Chique havia sido praticamente erradicado
na
e
outras
nações,
que realmente vai determinar
pelo Talibã, em 2000; a produção de
o
nosso
futuro.”
ópio é hoje a principal atividade ecoComo observou com propriedade a jornalista esnômica no país.
cocesa Johanna Ross, as considerações de Biden são
sugestivas de uma superpotência em declínio (Southfront, 13/07/2021).
O ocaso imperial estadunidense não implica na ascenção automática de outro
hegemon, mas sinaliza a
esperança da alvorada de
um mundo multipolar, não
hegemônico e cooperativo,
para o qual os próprios EUA
poderão aportar uma contribuição fundamental, desde
que se reconciliem com a
ideia do fim da sua hegemonia baseada em uma arcaica
concepção de “excepcionaMilitares do Exército dos EUA embarcam em um avião de transporte,
lismo”. //
na base aérea de Bagram, para deixar o Afeganistão (MSNBC)
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Protestos contra Hungria
mostram aprofundamento
das divisões na UE
// ELISABETH HELLENBROICH, DE WIESBADEN

N

o dia 22 de junho, véspera da partida do campeonato europeu de futebol (Eurocopa) entre a Hungria e a
Alemanha, em Munique, uma histérica
onda de protesto estourou na Alemanha
e na União Europeia (UE) contra a Hungria, integrante do bloco europeu desde
2004. O protesto foi desencadeado quando o prefeito de Munique, Dieter Reiter,
apoiado pelo ministro-presidente da Baviera, Markus Söder, decidiu iluminar o
Estádio de Munique com as cores do arco-íris para a partida, para enviar um
“forte sinal de protesto” contra a recente
lei de educação aprovada pelo Parlamento húngaro, a qual proíbe e limita informações sobre homossexualidade e transsexualidade, além de publicidade LGBT,
a menores de 18 anos. No último minuto,
a União da Associação Europeia de Futebol (UEFA) impediu a iniciativa, com o
argumento de que os esportes não deveriam se misturar com política.
Um olhar sóbrio sobre as partes relevantes da lei húngara deixa claro que a lei
inclui várias alterações para a proteção de
crianças, como a Seção 6/A, a qual afirma
que o Estado deve proteger o direito das
crianças a uma identidade correspondente ao seu sexo de nascimento: “Para garantir o cumprimento dos objetivos definidos nesta Lei e a concretização dos
direitos da criança, é proibida a disponibilização, a pessoas que não tenham completado 18 anos de idade, de conteúdos

pornográficos ou que retratem a sexualidade
de maneira gratuita ou propagam ou retratam
divergências da identidade própria correspondente ao sexo no nascimento, mudança
de sexo ou homossexualidade.”
Outra medida se refere a certas restrições às atividades publicitárias: “É proibido tornar acessível a pessoas que não tenham completado a idade de 18 anos publicidade que retrate a sexualidade de forma
gratuita ou que propague ou retrate divergência da autoidentidade correspondente
ao sexo no nascimento, mudança de sexo
ou homossexualidade.”
E a Seção 9(6) determina: “Os programas
serão classificados na categoria V, se forem
capazes de exercer influência negativa sobre
o desenvolvimento físico, mental ou moral
de menores, em particular, como resultado
de terem como elemento central a violência,
propagação ou representação de divergência
de autoidentidade correspondente ao sexo no
nascimento, mudança de sexo ou homossexualidade ou representação direta, naturalista ou gratuita da sexualidade. Os programas
fundamentais devem ser classificados como
‘não apropriados para públicos com idade
inferior a 18 anos’.”
Dois dias depois, em um prelúdio à cúpula da UE (24-25 de junho), um grupo liderado por Luxemburgo, Holanda e Bélgica e
apoiado por outros 14 membros do bloco,
condenou duramente a lei húngara, enfatizando que “devemos continuar lutando contra a discriminação em relação à comunida-
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de LGBTI, reafirmando a nossa defesa
dos seus direitos fundamentais. Respeito
e tolerância estão no cerne do projeto europeu. Estamos empenhados em continuar este esforço, garantindo que as futuras
gerações europeias cresçam em uma atmosfera de igualdade e respeito”. Na cúpula, uma discussão sobre o assunto ocupou várias horas da agenda.
Sejamos claros: a questão em jogo não
é a intolerância contra pessoas que têm
orientação sexual diferente e vivem de
acordo com ela. Em realidade, o verdadeiro debate, que já se arrasta há algum tempo e que tem origem nos Estados Unidos,
pretende fazer do tema LGBT um princípio primordial da Carta da UE e representa uma traição dos nobres princípios formulados pelos fundadores europeus –
Konrad Adenauer, Robert Schumann e
Alcide de Gasperi –, para a definição da
visão de uma futura comunidade europeia
de Estados, baseada no direito natural,
paz, justiça, tolerância, riqueza comum e
os direitos inalienáveis do homem.
No coro de indignação durante a cúpula da UE, ouviram-se vozes como a da
presidente da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, que considerou a lei húngara “uma vergonha” e pediu que medidas
legais fossem tomadas contra o país. Ao
lado dela, o Ministro de Estado para a Europa do governo alemão, Michael Roth,
observou que a lei seria uma violação do
artigo 1 da Carta Europeia dos Direitos
Fundamentais (“A dignidade do homem é
inviolável”), por “estigmatizar” e “discriminar” gays, lésbicas , transexuais, bissexuais e intersexuais, além de ser “discriminatória contra as minorias”. E a colíder
do Partido Verde alemão, Annalena Baerbock, candidata a chanceler federal nas
eleições de setembro próximo, pediu um
corte nos subsídios da UE à Hungria.
A explosão estridente contra a Hungria
parece coincidir com uma paradigmática
“mudança de fase” que já vem ocorrendo

há algum tempo na UE. De fato, o que está
em jogo são os valores solenemente consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia (2000). Aparentemente,
tais valores, aos quais aderiram todos os Estados membros do bloco europeu, estão sendo submetidos a interpretações arbitrárias e
sofistas e não mais servem como diretrizes
fundamentais para uma coexistência pacífica entre as nações.
Em um artigo especial publicado no seu
sítio, em 28 de junho, o primeiro-ministro
húngaro Viktor Orbán retrucou: “(...) Na última reunião do Conselho Europeu, os primeiros-ministros com a bandeira do arco-íris
desfilaram em uma falange. Eles queriam
esclarecer as coisas: a unidade de valores
ainda existe? O debate foi assustadoramente
semelhante ao de junho de 2015, motivado
pela invasão de migrantes na Europa. Ambos
foram debates moralmente difíceis, politicamente importantes e intelectualmente belos.
E, em ambos os casos, a resposta é a mesma:
não há unidade de valores e, portanto, também não há unidade política... Em ambos os
casos, os liberais partiram do pressuposto de
que se tratavam de questões para as quais
havia apenas uma resposta, alinhada com a
hegemonia de opinião liberal. A resposta dos
democratas não-liberais foi a de que existem
diferentes respostas, de acordo com o pluralismo de opinião, às quais todos os Estados
e povos têm direito, e que apenas uma abordagem de ‘unidade na diversidade’ pode
manter a União Europeia unida.”
Por sua vez, a ministra da Justiça Judith
Varga afirmou que, com respeito às crianças,
sua cultura sexual, comportamento, desenvolvimento ou orientação, Varga enfatizou
que “especialistas qualificados podem contribuir para a sua educação adequada, de uma
maneira apropriada para a idade e com base
em evidências, com a orientação e direção
adequadas de seus pais e guardiões legais”.
Essas meras observâncias do texto da lei
húngara deveriam ser suficientes para colocar a discussão no devido lugar. //
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A bolha das
criptomoedas
// MARIO LETTIERI E PAOLO RAIMONDI, DE ROMA

P

erdemos a bolha da criptomoeda!
Nos últimos anos, temos experimentado os efeitos devastadores
de bolhas financeiras de todos os tipos,
desde as “pirâmides” até os tradicionais “esquemas Ponzi” e outros organizados em cima de títulos e produtos
financeiros exóticos e difíceis de se
entender. As criptomoedas representam um risco potencialmente maior,
pois combinam os efeitos das finanças
de alto risco e fora de controle com as
medidas monetárias desestabilizadoras. Em outras palavras, no caso de
uma implosão de bolhas monetárias,
não haveria apenas falências em cadeia
e possíveis resgates com dinheiro público, mas também potenciais situações caóticas nos mercados de câmbio.
Em primeiro lugar, é apropriado
afastar algumas teorias falsas. O primeiro é o teorema da “soma zero”, segundo o qual nem mesmo as especulações mais extravagantes representam
problemas em si mesmas , uma vez que
em cada transação financeira uma parte ganha e a outra perde. Em outras
palavras, os problemas eles seriam um
“assunto deles”. A realidade é bem diferente, quando as dimensões envolvidas são tais que atingem a categoria de
“sistêmicas”, ou seja, quando os prejuízos e quebras colocam em risco a
estabilidade de todo o sistema. Foi o
que ocorreu de forma avassaladora na

Grande Crise de 2008-09, quando bancos, seguradoras
e fundos financeiros “grandes demais para falir” colocaram o sistema global em risco, forçando governos e
bancos centrais a intervir para cobrir os buracos.
A segunda teoria é aquela segundo a qual os capitais
utilizados nas operações financeiras e monetárias, especialmente as especulativas, seriam limitados e contidos, em relação aos recursos realmente pertencentes
às operadoras. Desde há tempos, com os processo de
“alavancagem”, esse axioma não se aplica mais. Pequenos montantes de recursos financeiros iniciais
podem mobilizar uma quantidade de operações que
pode exceder centenas de vezes as garantias subjacentes. Também neste caso assume-se que os valores nominais nunca terão que ser pagos, mas apenas os resultados líquidos das transações financeiras. Todavia,
mesmo este teorema não se sustenta no caso de uma
crise séria, como se viu, recentemente, embora em
pequena escala, na falência do fundo de hedge Archegos Capital Management (ver o nosso artigo na Resenha Estratégica – 28/04/2021).
Nas últimas semanas, presenciamos uma volatilidade perigosa nos valores relacionados às criptomoedas,
principalmente, ao bitcoin e à ether. Desde o início de
2021, os valores do bitcoin aumentaram vertiginosamente, impulsionados pela Coinbase de Wall Street, a
primeira plataforma do mundo para a negociação de
moedas digitais. A avaliação inicial do bitcoin foi de
quase 100 bilhões de dólares, muito maor que os grandes
bancos e corporações internacionais já listados há muito tempo na Bolsa de Nova York.
Em abril, o bitcoin atingiu o pico de 65 mil dólares,
um aumento de 450% desde o início de 2021. Então, em
um dia turbulento de maio, caiu para 30 mil dólares,
permanecendo por algum tempo abaixo de 40 mil.
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Essas mudanças repentinas são sintomas de uma doença grave. Ao contrário de uma ação qualquer, as criptomoedas não têm um valor intrínseco.
Ações ou títulos, por exemplo, refletem
um certo valor real na forma de infraestrutura ou produção, que lhes proporcionam um “lastro”. As ações, a um
determinado preço, tornam-se atrativas
para outros investidores. Por outro
lado, o valor das criptomoedas depende
apenas dos comportamentos envolvidos e das decisões de quem as possui
ou deseja negociá-las.
Por algum tempo, elas têm sido um
problema sério para governos e bancos
centrais, pois estão fora de seu controle e operam, na verdade, de forma desregulamentada, tendo o mercado de
criptomoedas atingido 2,2 trilhões de
dólares em capitalização – já é uma
cifra impressionante.
Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado está planejando grandes
ações de controle, depois que algumas
criptomoedas aparentemente foram
usadas por grandes instituições financeiras em operações de lavagem de dinheiro. O novo diretor do Escritório do
Controlador da Moeda (OCC), Michael
J. Hsu, anunciou uma revisão da política regulatória de criptomoedas. Ele
acabou de substituir seu antecessor indicado por Donald Trump, que, aliás,
provinha da Coinbase. Nesse contexto,
por razões ainda não esclarecidas, o
dono da corporação de tecnologia Tesla,
Elon Musk, o primeiro a aceitar pagamentos de seus veículos com bitcoins,
também voltou atrás repentinamente.
Falando em nome do Banco Central
Europeu (BCE), a diretora-executiva
Isabel Schnabel foi muito clara, em
uma recente entrevista à revista alemã
Der Spiegel: “Em nossa opinião, é errado descrever o bitcoin como uma
moeda, porque ele não satisfaz as pro-
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priedades básicas de uma moeda. É um ativo especulativo sem valor subjacente reconhecível e está sujeito a
grandes oscilações de preço... A preocupação é que a
confiança nas criptomoedas pode evaporar rapidamente, causando perturbações nos mercados financeiros. É
um sistema muito frágil.”
Anteriormente, a presidente do BCE, Christine Lagarde, já havia dito: “É imperativo que uma atividade
semelhante ao dinheiro, realizada por um ator privado, esteja sujeita às mesmas regras e mecanismos de
controle que o euro.”
O Banco Popular da China, o banco central chinês,
está preparando regras para regular e supervisionar as
criptomoedas, também para “evitar que a especulação
com elas cause grandes riscos financeiros”. As instituições bancárias chinesas recusaram pagamentoe em criptomoedas. Isto também se aplica às “stable coins”, criptomoedas que deveriam ter uma contrapartida na moeda
tradicional, como o dólar ou o yuan, e que tencionam
tornar-se novos instrumentos de pagamentos alternativos.
Na Argentina, no início de abril, o banco central exigiu que todos os bancos privados do país divulgassem
os nomes dos cidadãos que possuem contas em criptomoedas ou que as usam para operações de compra e
venda. As autoridades de Buenos Aires estão tentando
impedir a fuga de capitais e as criptomoedas se tornariam uma nova ferramenta para operações semelhantes.
Algumas criptomoedas também se tornaram um substituto do ouro, para investimentos anônimos com o objetivo de proteção contra a inflação e a desvalorização
da moeda nacional.
Até mesmo a Turquia, que até recentemente apoiava
as moedas digitais, interveio por meio do seu banco central, banindo as criptomoedas como meio de pagamento.
Em última análise, todos os governos e seus bancos
centrais enfrentam o maior desafio desde a criação dos
Estados nacionais, e isto também se aplica à União Europeia. A soberania monetária permanece em mãos
públicas ou será suplantada por interesses privados?
Para os governos, deixar o controle das moedas em
mãos privadas teria consequências piores do que a falta
de controle sobre o sistema financeiro. Muitas críticas
podem e devem ser feitas sobre o comportamento excessivamente permissivo dos bancos centrais no passado, mas recorde-se que eles sempre funcionam como
emprestadores de dinheiro e fiadores de último recurso
– algo que as criptomoedas nunca serão. //
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A destruição do CEITEC e a
“Síndrome de Eugênio Gudin”
// GERALDO LUÍS LINO

N

os seus dois séculos de vida independente, o avanço do Brasil tem sido sistematicamente obstaculizado pela obsessão de um importante segmento
das suas elites dirigentes em perseguir um modelo de
economia fortemente subordinado a fluxos de capitais
externos e baseado na equivocada visão de uma suposta vantagem comparativa do País como exportador de
produtos primários. Com a sua grande influência na
formulação das políticas de governo e na formação da
opinião pública, esse grupo se opôs resolutamente à
industrialização e a uma política industrial consistente
e, agora, com a hegemonia do sistema financeiro, assiste ao acelerado processo de desindustrialização da
economia brasileira.
Em termos ideológicos, seus integrantes são fervorosos adeptos do liberalismo econômico, atualmente em
sua fase hiperfinanceira “globalizada”, e, por conseguinte, fanaticamente contrários a qualquer interferência do
Estado nos processos econômicos – salvo como garantidor dos seus negócios privilegiados.
Em essência, para essa corrente, o Brasil é pouco mais
que um gigantesco “balcão de negócios”, em vez de uma
entidade geográfica, histórica, política e cultural, na qual
um Estado verdadeiramente republicano tenha o propósito precípuo de proporcionar condições para que a cidadania possa realizar os seus potenciais individuais e
perseguir seus propósitos de vida. Em vez disto, a função
do Estado seria pouco mais que fazer o “dever de casa”
para assegurar um ambiente de negócios propício à atração dos capitais privados, principalmente, estrangeiros.
Por isso, não admira que o grupo tenha se oposto às
políticas desenvolvimentistas de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e, em boa medida, do regime militar,
no meio século posterior a 1930, que delimita o período
de maior crescimento econômico da história brasileira.
Pela sua relevância histórica e longevidade, o grande
patrono dessa corrente é o engenheiro e economista Eugênio Gudin (1886-1986), cujo pensamento pode ser
resumido na afirmativa de que a agricultura seria “a única atividade econômica para a qual demonstramos capacidade”. Tendo trabalhado durante grande parte de sua

vida em empresas inglesas e canadenses, Gudin encarnou a ideia da superioridade intrínseca dos métodos administrativos e empresariais anglo-saxões,
fundamentada nos princípios econômicos liberais. Feroz opositor de qualquer
apoio estatal à indústria brasileira, que
considerava “artificial”, chegou a usar
argumentos de cunho racista para desqualificar as pretensões nacionais para
a implantação de indústria pesada,
como a siderurgia – para ele, uma atividade de “povos brancos”. Considerado
o pioneiro do ensino moderno de economia no País, exerceu grande influência em várias gerações de profissionais
da área, sempre com ênfase na alegada
supremacia do liberalismo.
Assim sendo, nada mais justo que o
pensamento desse grupo seja rotulado
como a “Síndrome de Eugênio Gudin”,
uma espécie de rejeição intrínseca a
atividades produtivas nacionais que
escapem ao seu modelo mercantil de
dependência externa e, principalmente, a qualquer manifestação de “dirigismo” estatal.
Por motivos evidentes, para os acometidos por essa síndrome, o conhecimento científico e a capacidade tecnológica nacional nunca foram prioridades, em especial, quando tais atividades se chocam com os interesses dos
países de referência para o grupo, notadamente, a Grã-Bretanha e os EUA.
Vem daí a sua ferrenha oposição, entre
outros esforços nacionais, à criação de
empresas como a Petrobras e a Eletrobras, centros como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o programa nuclear, além do descaso com o
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Em seu lugar, será selecionada uma Organização Soprograma espacial e os minguados orçamentos de pesquisa, gargalo perma- cial (OS), que deverá receber o “espólio” de patentes e
nente para a formação de uma impres- projetos do CEITEC, além de recursos governamentais
cindível massa crítica de pesquisado- de R$ 80 milhões durante quatro anos, tendo esse prazo
res, cientistas e técnicos.
para viabilizar-se financeiramente (ver Alerta Científico
No atual governo, além do esquarte- e Ambiental, 03/06/2021 e 17/06/2021).
jamento gradativo da Petrobras e da
Em uma entrevista ao sítio Brasil de Fato (12/06/2021),
pretendida venda da Eletrobras, a imi- o ex-diretor técnico do CEITEC, Sérgio Bampi, comennente liquidação do Centro Nacional de ta a dimensão da decisão: “A liquidação do CEITEC
Tecnologia Eletrônica Avançada (CEI- deixa patente a falta de um projeto nacional de desenvolTEC), única empresa produtora de se- vimento, com visão de futuro e busca de um emparelhamicondutores da América Latina, cons- mento (catch-up) tecnológico. Não se concebe que um
tituem sintomas clássicos da “Síndrome Estado soberano renuncie à sua única capacidade fabril
de Eugênio Gudin”, cujo portador mais na área de micro e nanoeletrônica.”
conspícuo é o ministro da Economia
Segundo Bampi: “Hoje, vemos todos os países fazenPaulo Guedes. Todos representam con- do exatamente o contrário, ou seja, buscando reforçar as
sequências de casos agudos da enfer- suas indústrias de semicondutores. Infelizmente, o Bramidade, na contramão da
sil está indo na contramão, mesmo
tendência mundial de os
com a atual crise de semicondutores
Estados nacionais asseguescancarada à nossa frente, e isso é
rarem ou retomarem o
simplesmente inacreditável.”
controle sobre atividades
O engenheiro Marcos Dossa, secreestratégicas, em função
tário da Associação de Colaboradores
do CEITEC (ACCEITEC) afirma que
das turbulências globais o aporte federal “é extremamente pemas o do CEITEC beira as
raias do bizarro.
queno se comparado com os valores
A liquidação da empreque a indústria de semicondutores
sa, que deverá ser concluídemanda. Apenas os Estados Unidos
da em 2022, foi decidida
estão negociando a aplicação de US$
em dezembro último, em
52 bilhões de verbas públicas – R$ 260
uma reunião do presidente Eugênio Gudin, ícone dos liberais
bilhões – nas suas indústrias de chips”.
brasileiros que não veem no País
Jair Bolsonaro com Gue- mais que um “balcão de negócios”
“Para ter autonomia em inovação
des e seu colega da Ciên- (Fundo Agência Nacional)
eletrônica, é um investimento baixíscia, Tecnologia e Inovasimo”, diz ele, observando que até
ções, Marcos Pontes, após
mesmo países menores, como a Maláuma recomendação do Conselho do sia e a Finlândia, estão investindo mais que o Brasil.
Os produtos desenvolvidos pelo CEITEC têm numePrograma de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da Economia rosas aplicações nas áreas de saúde, segurança, identifi(junto com a Secretaria Especial de cação pessoal e veicular e de mercadorias, além de sisDesestatização, Desinvestimentos e temas antifraude e da chamada “internet das coisas”.
Dossa lamenta: “A liquidação do CEITEC é um sinal
Mercado, o PPI forma a ponta-de-lança
de Guedes para a liquidação do que res- de que o Brasil não deve ser visto como capaz de desenta do patrimônio do Estado brasileiro). volver tecnologia própria... (e tem um) efeito nocivo tanO pretexto foi a eliminação dos custos to na autoestima nacional quanto na imagem do País.”
Em suma: o Brasil terá que encontrar prontamente
com a operação deficitária do CEITEC,
que acumulou um prejuízo de R$ 160 um tratamento efetivo para a “Síndrome de Eugênio
milhões entre 2008 e 2018 e ainda ne- Gudin”, se quiser deixar de vez o pântano do subdesencessita de aportes anuais de R$ 50 mi- volvimento em que parte de suas elites dirigentes inlhões do governo federal.
siste em mantê-lo atolado. //
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A “Internacional Progressista”
e a Batalha da Ferrogrão

A

o que parece, o papel que a usina hidrelétrica de Belo Monte exerceu durante
anos, como cavalo de batalha do aparato
ambientalista-indigenista no Brasil, é agora da
Ferrogrão, o projeto ferroviário que pretende
escoar a produção de soja de Mato Grosso ao
porto paraense de Miritituba, no rio Tapajós.
Em agosto, como parte da campanha contra
o projeto, deverá desembarcar no País uma
delegação da Internacional Progressista (IP),
entidade de ativistas de esquerda, incluindo
parlamentares da Alemanha e Espanha, lideranças indígenas dos EUA, ativistas ambientais, sindicalistas e representantes de países
latino-americanos.
Na agenda, organizada com a Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e o
PSOL, estão previstas reuniões com lideranças
indígenas e ambientais, representantes de partidos de esquerda, do Judiciário e do Ministério
Público, em Brasília, Belém e Santarém.
“Vamos com uma ambição clara: queremos
derrotar esse projeto. Se houver atenção e escrutínio internacionais, podemos enterrar a Ferrogrão”, dispara, com a veemência típica dos que
se creem iluminados para uma missão divina,
o economista estadunidense David Adler, coordenador-geral da IP (Folhapress, 19/07/2021).
Uma nota da entidade, com o sugestivo título “Nós estamos nos mobilizando para combater o assalto de Jair Bolsonaro contra a Amazônia” (19/07/2021), trombeteia os objetivos da
visita e da campanha:
“1. Reforçar laços de solidariedade: A nossa delegação visa a construir a confiança e o
consenso estratégico sobre como combater a
Ferrogrão em todo o mundo: de assembleias
legislativas às ruas; das florestas e campos às
lojas. Nós nos reuniremos e conversaremos
com líderes políticos, autoridades tribais, movimentos sociais, camponeses, partidos, am-

bientalistas, especialistas e outros, sempre
buscando desenvolver a luta comum, não só
em palavras, mas em fatos.
“2. Colocar em primeiro plano a linha de
frente: Durante séculos, líderes indígenas e quilombolas têm lutado contra as mesmas forças
de império, extração e exploração. Essas comunidades são a vanguarda de uma luta global
contra a destruição ambiental. Em vez de focar
exclusivamente nas batalhas em parlamentos e
deliberações multilaterais da [conferência climática] COP-26, a delegação visa a chamar a
atenção do mundo para os campos de batalha
da justiça climática – e ouvir atentamente aquelas comunidades sobre como as forças progressistas em toda parte podem ajudá-las.
“3.Internacionalizar a resistência: Da Linha
3 [oleoduto Canadá-EUA] à mina de Charmichael [exploração de carvão na Austrália] e ao Oleoduto de Acesso de Dakota [oleoduto subterrâneo entre Dakota do Norte e Illinois], uma nova
onda de movimentos de resistência está crescendo, para combater projetos de infraestrutura que
ameaçam as vidas e meios de vida nas comunidades da linha de frente [no jargão da militância,
as primeiras que experimentam os alegados
efeitos das mudanças climáticas]. A delegação
luta para unir essas lutas locais em uma nova
frente internacional, forjando laços para uma
defesa comum do nosso futuro coletivo [as observações entre colchetes são da editoria].”
Por trás da linguagem pomposa e bombástica, os “progressistas” da IP demonstram que,
pelo menos na área ambiental, compartilham a
mesma pauta do aparato ambientalista-indigenista articulado e financiado pela oligarquia
“globalista”. Aliás, seria interessante conhecer
as fontes de receita da IP, que alega depender
exclusivamente das contribuições dos seus
membros, não aceitando doações de governos,
lobistas e executivos de empresas multinacio-
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nais. Afinal, campanhas internacionais com
tais pretensões custam caro e não consta que
seus fundadores e principais membros sejam
milionários filantropos.
A entidade foi criada em 2020 pelo senador
estadunidense Bernie Sanders e o ex-ministro
da Fazenda grego Yanis Varoufakis, com o objetivo de “reunir ativistas, pensadores e praticantes, para desenvolver os princípios e políticas de uma ordem internacional progressista”,
como explica o seu sítio na Internet (https://
progressive.international/).
Entre os seus integrantes, há vários brasileiros, inclusive os ex-ministros Celso Amorim e
Fernando Haddad. Aqui, temos mais um curioso caso de brasileiros unindo-se a uma campanha internacional contra o País, uma constante
entre o aparato ambientalista-indigenista, mas
que sempre causa espécie quando se tratam de
ex-integrantes de governos, que deveriam conhecer melhor as necessidades brasileiras de
infraestrutura moderna.
Em paralelo com a IP, outra iniciativa contra
a Ferrogrão foi uma carta enviada a instituições
financeiras – Banco Mundial, Banco Central,
BNDES, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander – por um
grupo de ONGs brasileiras, pedindo que não
sejam concedidos créditos para o projeto. Coordenado pelo GT Infraestrutura, o documento
é assinado, entre outros, pelo Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental (FMCJS), Observatório do Clima, Movimento Tapajós Vivo e Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) (O Globo, 13/07/2021).
Em uma conferência online promovida pelo
jornal Valor Econômico, em 20 de julho, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, fez uma veemente defesa do projeto,
acusando seus opositores de desconhecimento
e más intenções: “A gente tem que separar o
que é ideologia, interesse comercial e o que é,
de fato, visão de proteção ao meio ambiente.
Tenho certeza absoluta de que nenhum desses
ativistas percorreu a [rodovia] BR-163 e conhece com profundidade o projeto (Valor Econômico, 20/07/2021).”
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A menção à BR-163 se deve ao fato de o
traçado da Ferrogrão acompanhar em boa medida o da rodovia e, também, à acirrada campanha de mais de duas décadas movida pelo
aparato ambientalista-indigenista contra a conclusão da sua pavimentação, ocorrida em fevereiro último, sem qualquer consideração com
as aspirações das populações dos territórios
atravessados por ela.
“Discutir se é possível fazer uma ferrovia de
forma sustentável na Amazônia é uma grande
bobagem. É claro que é” – disse o ministro.
Prosseguindo, afirmou: “Como um empreendimento ferroviário que é multimodal,
que integra ferrovia e hidrovia, funciona como
barreira verde e contém a expansão da pressão
fundiária, que tira um milhão de toneladas de
CO2 [dióxido de carbono] da atmosfera, que
promove plantio compensatório, que vai nascer
com selo verde, que vai se submeter ao processo de licenciamento ambiental, que vai ter limitação de transporte por combustível fóssil,
que diminui quantidade de acidentes, não vai
ser sustentável? Quem fala que vai devastar
floresta e acabar com o meio ambiente está
mentindo. (…) Tenho certeza de que esses ativistas nunca botaram os pés lá.”
O traçado previsto para a ferrovia, com 933
quilômetros de extensão, entre Sinop (MT) e
Itaituba (PA), liga a região produtora de grãos
do Centro-Oeste ao porto de Miritituba. Como
o traçado atravessa uma área do Parque Nacional do Jamanxim, no município paraense de
Itaituba, a Lei 13.452/2017 excluiu 862 hectares da unidade de conservação, cuja área total
é de quase 860 mil hectares (equivalente a quase um terço do território de Alagoas). A pretexto dessa exclusão de uma área pouco superior a 0,1% do parque, o PSOL ingressou no
Supremo Tribunal Federal (STF) com um pedido de suspensão da lei, que foi prontamente
atendido pelo ministro Alexandre de Moraes.
O governo federal trabalha, agora, para levar
o julgamento ao plenário do STF, para o que
Tarcísio Gomes de Freitas tem feito um intenso trabalho de esclarecimento junto aos demais
ministros da casa. //
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Presidente do CIMI
fomenta insurgências
indígenas

O

aparelho indigenista do Conselho Mundial de Igrejas encontra-se totalmente
mobilizado para o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (RE-RG)
1.017.365, que deveria ter sido votado em 30
de junho, mas foi transferido para 25 de agosto.
O RE-RG 1.017.365 envolve um pedido de reintegração de posse movido pelo Instituto do
Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) contra a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o
povo indígena Xokleng, referente a uma área
reivindicada pelos indígenas e invadida por
eles. Devido ao caráter da Repercussão Geral,
a decisão do STF deverá servir de referência
para todos os demais casos semelhantes e,
como o caso envolve o chamado Marco Temporal, o julgamento deverá ser determinante
para a orientação da política indígena nacional.
O Marco Temporal segue o preceito estabelecido na Constituição de 1988, segundo o qual os
indígenas têm direito às terras tradicionalmente
ocupadas até a promulgação da Carta, entendimento rejeitado pelo aparato indigenista, pois
limita consideravelmente as suas possibilidades
de criar contenciosos jurídicos em torno de demarcações e ampliações de terras indígenas.
Por conta disso, o aparato indigenista está
amplificando a sua campanha de fustigamento
contra o Estado brasileiro, acusando-o de incentivar e promover um “genocídio indígena”.
Este foi o tema central da entrevista do presidente do Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), Dom Roque Paloschi, ao jornal Valor
Econômico, publicada na edição de 2 de julho.

Como se sabe, o CIMI, ao lado do Instituto
Socioambiental (ISA), são as mais ativas organizações não-governamentais (ONGs) do aparato indigenista que opera no Brasil, atuando
como braços do Conselho Mundial de Igrejas
(CMI), em sua campanha permanente contra o
Estado nacional brasileiro, a serviço da estrutura de “governo mundial” do Establishment
oligárquico anglo-americano. Com a cobertura
das suas atividades religiosas, Paloschi, atual
arcebispo de Porto Velho (RO) e ex-bispo de
Roraima, tem sido um eficiente operativo da
campanha indigenista antibrasileira. A sua beligerância decorre do fato que, a cada dia, mais
populações indígenas estão fugindo do controle do aparato indigenista e reclamando um desenvolvimento econômico de suas comunidades, o que contraria e incomoda os arautos da
posição retrógrada de manter os indígenas separados da civilização em geral. Neste particular, se insere a denominação “povos originários”, que tem sido usada para qualificá-los,
como instrumentos de uma estratégia contra o
Estado nacional.
Segundo Paloschi, “se o STF votar contra os
indígenas, muito sangue será derramado. Não
por violência ou guerra, mas pela injustiça”.
“Neste país, que se diz tão cristão, estamos
alimentando um genocídio e um etnocídio” –
ressalta, para reforçar a campanha de difamação contra o governo brasileiro, amplamente
difundida no exterior pelo aparato ambientalista-indigenista internacional.
“É evidente o acirramento dos conflitos.
Basta ver a humilhação que se está fazendo aos
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Os índios Paresis de Mato Grosso plantam soja em suas terras. São exemplos como este que o aparato indigenista
representado pelo CIMI de Roque Paloschi & cia. quer evitar (Bruno Blecher/Globo Rural)

povos indígenas. A postura do governo, e a postura do presidente, autoriza os invasores. Está
se desrespeitando o que é sagrado a eles, o direito à terra. Não conseguimos ver horizonte
neste momento” – enfatiza.
Como todos os militantes do indigenismo
radical, Paloschi não oculta a sua aversão ao
desenvolvimento econômico da Amazônia, em
especial, quanto aos projetos de infraestrutura
física: “O cenário mostra, cada vez mais, uma
ocupação desastrosa do território amazônico.
Os projetos são sempre pensados de fora. Continuamos a ver a região como um quintal de
onde se pode retirar tudo para atender necessidades nacionais e também internacionais, e
nunca se respeitam os habitantes originários.
Vamos criando artimanhas para oficializar
ocupações que vão acontecendo nos territórios.”
Em uma dura resposta às palavras do presidente do CIMI, a Funai enviou ao jornal uma
nota, afirmando que, “em vez de trabalhar com
assertivas falsas, tem atuado, efetivamente, com
medidas práticas de apoio à população indígena,
a exemplo da entrega de cerca de 700 mil cestas
básicas a famílias indígenas de todo o país des-

de o início da pandemia, o equivalente a mais
de 15 mil toneladas de alimentos distribuídos”.
A nota diz ainda: “A atual gestão da Funai
tem trabalhado firmemente para resolver uma
série de problemas, fruto de décadas de fracasso da política indigenista brasileira que, no
passado, era guiada por interesses escusos, falta de transparência e forte presença de organizações não-governamentais. Um cenário dominado por intermediários, no qual os indígenas
eram feitos de massa de manobra. Contrária a
tudo isso, a nova Funai tem sua atuação pautada na legalidade, segurança jurídica, pacificação de conflitos e promoção da autonomia dos
indígenas, que devem ser, por excelência, os
protagonistas da própria história.”
O julgamento de 25 de agosto será determinante para os rumos da política indígena nacional. O Marco Temporal é fundamental para a
recuperação da plena capacidade do Estado
brasileiro de estabelecer soberanamente a exploração dos recursos físicos do seu território,
sem concessões a um aparato intervencionista
supranacional. Esperemos que os ministros do
STF atuem com plena consciência disso. //
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