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“À guerra, cavaleiros esforçados!
Pois os anjos sagrados em
socorro estão em terra. À guerra!”
– Gil Vicente
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A Organização
para a
Cooperação de
Xangai (OCX),
que realizou a
sua 20ª cúpula
em Dushanbe,
Tajiquistão, está
se convertendo
rapidamente em
uma entidade
chave para a
integração
eurasiática
(Iran Press)

Grupo de
Xangai amplia
cooperação após
“fuga de Cabul”
A atabalhoada saída das forças militares ocidentais
do Afeganistão levou a Organização para Cooperação
de Xangai a uma estreita coordenação de esforços
para estabilizar a crucial região da Ásia Central.
// P.4

Eletronuclear
e Rosatom
assinam
memorando de
entendimento
As empresas
nucleares do Brasil
e da Rússia
estabeleceram uma
promissora iniciativa
de cooperação. // P.3
“Global Britain”
abandonada
no aeroporto
de Cabul
Dois editoriais da
revista The Economist expressam a
angústia existencial
britância com o
declínio estratégico
dos EUA e o colapso
do liberalismo
que promove
desde sempre. // P.8
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A definição dos interesses das nações ibero-americanas não pode, de
modo algum, atrelar-se à falsa disjuntiva de tomar posição na rivalidade comercial e geopolítica entre os EUA e a China. A pandemia
de Covid-19 mostrou ao mundo os graves erros da globalização e do
sistema de livre comércio, que resultaram na precarização e perda de
postos de trabalho, desindustrialização e uma escandalosa concentração de riqueza no sistema financeiro. Em síntese, a perda da capacidade dos Estados nacionais de garantirem uma elevação dos níveis
de bem-estar de suas populações.
O que, inicialmente, foi concebido pelas elites dirigentes estadunidenses para aproveitar as vantagens da mão-de-obra barata oriental,
abriu caminho para a consolidação da China como uma superpotência
econômica e estratégica e acabou se convertendo em uma disputa
estratégico-econômica. Aproveitando as suas colossais reservas em
dólares, a China concebeu a grandiosa Iniciativa Cinturão e Rota,
vetor de desenvolvimento de alcance literalmente global. Por sua vez,
os EUA, que basearam sua estratégia econômica no domínio de áreas
tecnológicas de ponta e do sistema financeiro internacional, viram a
crise financeira de 2008 acentuar a deterioração da sua capacidade
industrial e infraestrutura básica, as bases da economia real.
A partir daí, os EUA e alguns aliados elegeram a China como uma
ameaça estratégica. Tal confronto, lançado abertamente durante o governo de Donald Trump e continuado em estilo mais moderado por seu
sucessor, Joe Biden, não terá um destino feliz, a menos que se mude o
enfoque para um esforço cooperativo, por menos provável que este seja.
A Ibero-América, da qual a China se constituiu no principal parceiro comercial, vem sofrendo pressões dos EUA para reduzir a influência
geopolítica do gigante asiático. Todavia, dificilmente, os EUA terão
sucesso na pretensão, enquanto insistirem em oferecer à região “mais
do mesmo”, ou seja, a surrada agenda da globalização financeira, em
vez de se concentrarem na sua própria reconstrução econômica e industrial e estabelecerem uma política diplomática condizente com ela.
Para a Ibero-América, a reconstrução estadunidense é bem-vinda,
não só para equilibrar a balança estratégica frente ao crescimento
acelerado da China, mas também porque ela não poderá ser concretizada sem o concurso de milhões de imigrantes provenientes,
principalmente, do México e da América Central. Isto seria um forte
impulso para a integração e modernização econômica de toda a região,
com ênfase em corredores de infraestrutura Atlântico-Pacífico.
Assim, as nossas nações devem perseguir uma orientação independente da disputa entre a China e os EUA e seus aliados europeus,
atuando como um corredor civilizatório de paz e desenvolvimento
entre os eixos eurasiático e norte-atlântico, preferencialmente, no
âmbito de uma ordem global cooperativa e não hegemônica. //
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Rosatom e Eletronuclear
assinam memorando de
entendimento

A

Rosatom, corporação estatal de energia de grande e pequena potência no Braatômica da Rússia, e a Eletronuclear, em- sil, extensão da vida útil de usinas,
presa operadora da central nuclear de soluções nas etapas iniciais e finais do
Angra dos Reis, assinaram, em 20 de setembro, ciclo de combustível nuclear e o trataum memorando de entendimento durante a mento de combustível usado.
Conferência Geral da Agência Internacional de
Com o acordo, as duas empresas
Energia Atômica (AIEA), que está sendo rea- também buscam construir uma parcelizada em Viena, na Áustria.
ria em projetos de reatores modulares
Por parte da Rosatom, o memorando foi as- terrestres e flutuantes; estudos sobre a
sinado por Kirill Komarov, primeiro-diretor- economia do hidrogênio; gestão de
-geral-adjunto e diretor da Unidade de Desen- pesquisa, desenvolvimento e inovação;
volvimento e Negócios Internacionais. Já por e o aumento da aceitação pública da
parte da Eletronuclear, assinou o presidente da energia nuclear, entre outras frentes.
empresa, Leonam dos Santos Guimarães, que
As partes pretendem ainda explointegra a comitiva do ministro de Minas e Ener- rar oportunidades para a implementagia, Bento Albuquerque, à conferência.
ção de projetos conjuntos específicos
“O Brasil é um dos principais parceiros da e realizar reuniões, “master classes”
Rosatom na América Latina em várias áreas, e seminários.
(Fonte: Eletronuclear, 20/09/2021.)
principalmente no campo da medicina nuclear.
Estou certo de que a assinatura do memorando nos ajudará a abrir uma nova
etapa de fecunda cooperação bilateral,
visto que o país tem trilhado um caminho para ampliar a participação da
geração nuclear no balanço energético
nacional”, comentou Komarov.
“Para a Eletronuclear, esse instrumento de cooperação mútua assinado
com a Rosatom representa uma excelente oportunidade para a expansão
futura de nossos negócios, especialmente no atendimento à necessidade de
expansão da geração nucleoelétrica em
nosso país”, ressaltou Guimarães.
O memorando prevê a troca de informações para se desenvolver uma
Kirill Komarov (esq.) e Leonam Guimarães, na assinatura
cooperação em áreas como a constru- do memorando de entendimento entre as empresas nucleares
ção e manutenção de usinas nucleares russa e brasileira (foto: Eletronuclear)
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Grupo de Xangai
amplia cooperação
após “fuga de Cabul”
// LORENZO CARRASCO

A

20ª cúpula da Organização para
Cooperação de Xangai (OCX), realizada em 17 de setembro na capital
do Tajiquistão, Dushanbe, concentrou os
seus esforços no desenho de políticas de
segurança frente aos problemas deixados
pela atabalhoada retirada dos EUA e seus
aliados do Afeganistão. A reunião enfatizou a necessidade de ampliação das políticas de cooperação e integração regional eurasiáticas, sem deixar de apontar a
responsabilidade moral dos EUA e da
Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN) na reconstrução econômica do país arrasado por duas décadas de
ocupação e guerra.
Aos seis membros da entidade fundada em 2001 – China, Rússia, Quirguistão,
Cazaquistão, Uzbequistão e Tajiquistão
-, juntaram-se depois a Índia e o Paquistão e, em Dushanbe, a OCX deu as boas-vindas ao Irã, proporcionando ao recém-eleito presidente Ebrahim Raisi a sua
estreia internacional.
Apesar de o Afeganistão ser membro
observador da organização, nenhum representante do novo governo do país foi
convidado para a cúpula. Segundo o diplomata russo Bakhtiyer Khakimov, o
entendimento geral da entidade é que não
haverá um convite para tanto, “enquanto
não houver um governo legítimo e generalizadamente reconhecido no Afeganistão”. Uma advertência ao Talibã, para
cumprir as suas promessas quanto à cons-

tituição de um governo representativo de
todas as etnias que constituem a população
do país (The Cradle, 22/09/2021).
No momento, além de resguardar as fronteiras dos países vizinhos do Afeganistão e
tentar evitar uma onda de refugiados, as atenções dos membros da OCX, principalmente,
a China e a Rússia, estão voltadas para a
aproximação do inverno e a ameaça da fome
para milhões de afegãos, devido à desarticulação causada pela retirada súbita da ajuda
financeira externa, que representava a principal fonte de receita do governo. Para complicar, o governo estadunidense já avisou que
os 9,5 bilhões de dólares de reservas que o
Banco Central afegão mantinha nos EUA não
serão disponibilizados ao Talibã.
O tom da reunião, realizada em conjunto com uma da Organização do Tratado de
Segurança Coletiva (CSTO), foi estabelecido pelo presidente da Federação Russa,
Vladimir Putin: “Depois que os estadunidenses partiram apressados, para não dizer
que fugiram com seus aliados da OTAN,
todos deixaram para trás uma caixa de Pandora aberta, cheia de problemas relacionados ao terrorismo (como o Estado Islâmico-Khorasan), tráfico de drogas, crime
organizado e, infelizmente, extremismo
religioso. Deixaram um arsenal de armas
modernas, equipamento militar e muitas
munições no Afeganistão.”
Ele acrescentou: “Depois de 20 anos, isso
foi o que restou da presença da coalizão liderada pelos EUA e a OTAN. Armas foram
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a única coisa que o Talibã conseguiu, após a
presença da coalizão ocidental no Afeganistão, deixando um país em ruínas e com pessoas fugindo de sua própria nação. Agora,
nossa organização enfrenta a tarefa de estabelecer uma linha comum e coordenada,
tendo em conta os graves riscos relacionados
com a escalada da situação do Afeganistão.”
Putin lembrou que vários países da OCX
compartilham fronteiras com o Afeganistão,
pelo que a crise no país centro-asiático afeta
diretamente os seus interesses em questões
de segurança. Dadas essas circunstâncias, o
mandatário russo propôs retomar as atividades do grupo de contato OCX-Afeganistão,
acreditando que é necessário ajudar o país a
encontrar paz e estabilidade:
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tremismo para 2022-2024, a Estratégia
Antidrogas da OCX até 2023 e o Plano de
Cooperação OCX para Garantir Segurança Internacional da Informação para
2022-2023, a ser aprovado hoje.” Neste
particular, a Rússia transmitiu uma clara
mensagem aos novos governantes de Cabul, tendo o presidente Vladimir Putin
afirmado que o grupo deve “proporcionar
assistência total para lançar um processo
de paz intraafegão inclusivo e, simultaneamente, bloquear as ameaças de terrorismo, tráfico de drogas e extremismo religioso emanadas daquele país (Kremlin,
17/09/2021)”.
O evento também ressaltou o que se
chamou o “espírito de Xangai”, uma autêntica declaração de princípios para a construção de um
novo marco de convivência
entre nações: uma ordem
mundial mais representativa, democrática, justa e multipolar, baseada em princípios de Direito Internacional
universalmente reconhecidos, diversidade cultural e
civilizatória, cooperação de
Estados mutuamente benéfica e equitativa, sob a égide
das Nações Unidas.
O presidente Vladimir Putin participa por videoconferência da cúpula
Afeganistão à parte, a cúde Dushanbe (foto: Kremlin)
pula presenciou a assinatura
de um memorando de entendimento entre a OCX e a
Comissão Econômica Eurasiática, um
“Quanto à cooperação no âmbito da Organização de Cooperação de Xangai propriaelemento-chave do plano russo de estabemente dita, acreditamos que seria útil fortalecer uma Grande Parceria Eurasiática,
lecer as capacidades da Estrutura Antiterroenglobando a OCX, a União Econômica
rista Regional, expandindo seu pessoal para
Eurasiática, a Associação das Nações do
Sudeste Asiático (ASEAN) e a Iniciativa
incluir especialistas em lavagem de dinheiro,
Cinturão e Rota chinesa.
financiamento do terrorismo e a proliferação
Outro fato relevante em Dushanbe foi
de armas de destruição em massa.
o ingresso do Egito, Catar e Arábia Sau“Gostaria de salientar que a Rússia contribuirá energicamente para a implementadita como parceiros de diálogo da OCX,
ção do Programa OCX de Cooperação no
que se juntam ao Azerbaijão, Armênia,
Combate ao Terrorismo, Separatismo e ExCamboja, Nepal, Turquia e Sri Lanka. //
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AUKUS:

atabalhoamento estratégico
// GERALDO LUÍS LINO

D

ois dias antes da cúpula de Dushanbe, o mundo foi
surpreendido com o anúncio de um novo pacto
militar entre a Austrália, o Reino Unido e os EUA
(denominado AUKUS, na sigla em inglês). O eixo central
do arranjo será o fornecimento de oito submarinos nucleares de tecnologia estadunidense e inglesa à Marinha
australiana, para substituir os seus atuais seis submarinos
diesel-elétricos de tecnologia sueca, cuja vida útil deverá encerrar-se ao final da década.
Embora nenhum dos três governos tenha mencionado a China, é óbvio que ela é o alvo principal do
pacto. De fato, Pequim não tardou em passar o recibo.
Em um contundente editorial, o jornal semioficial
Global Times (16/09/2021) enviou um recado direto a
Canberra, com uma linguagem raramente utilizada
em relações de tempos de paz: “Não costumava haver
ressentimentos entre a China e a Austrália... Entretanto, não importa o quanto a Austrália se arme, ela
ainda é um serviçal dos EUA. Nós advertimos Canberra a não pensar que terá a capacidade de intimidar a
China se adquirir submarinos nucleares e mísseis
ofensivos. Se a Austrália se atrever a provocar a China de forma mais agressiva, por causa disso, ou mesmo contrariá-la militarmente, a China, certamente, a
punirá sem piedade.”
Por sua vez, o secretário do Conselho de Segurança
da Rússia, Nikolai Patrushev, qualificou o acordo como
“mais uma aventura da Casa Branca, em prol do fortalecimento do controle sobre uma região tão promissora como é a região da Ásia-Pacífico”, colocando “em
risco toda a arquitetura de segurança na Ásia” (Sputnik
Brasil, 21/09/2021).
Todavia, o terremoto mais forte, um abalo de intensidade 9,5 na escala Richter geopolítica, ocorreu a 8.200
quilômetros de Pequim, em Paris, onde o governo francês viu ser torpedeado sem aviso prévio um contrato de
€ 50 bilhões com Canberra para a construção de 12 submarinos convencionais, considerado o “negócio do século” para a indústria naval francesa.

O chanceler Jean-Yves Le Drian não
mediu palavras para externar a indignação de seu governo, descrevendo o
acordo como “uma punhalada nas costas... algo que aliados não fazem uns aos
outros (The Local Fr, 16/09/2021)”.
A ira francesa pode ser avaliada pela
decisão inusitada de convocar os seus
embaixadores em Canberra e Washington para consultas. Em entrevista à
televisão, Le Drian disparou: “O fato de
que, pela primeira vez na história das
relações entre os EUA e a França, nós
estamos convocando o nosso embaixador para consultas, é um ato político
grave, que mostra a intensidade da crise
entre os nossos dois países e também
com a Austrália... Tem havido duplicidade, desprezo e mentiras – em uma
aliança, não se pode jogar dessa maneira (Reuters, 18/09/2021).”
Perguntado por que o embaixador em
Londres também não havia sido convocado, o chanceler respondeu que isto era
desnecessário, pois o Reino Unido era
apenas o “pneu estepe” na iniciativa.
E as ondas de choque não se limitaram a Paris. Na Alemanha, o ministro
dos Assuntos Europeus, Michael Roth,
expressou a posição de seu governo,
afirmando que o episódio deveria ser
um “grito de alerta” para a UE, quanto
à dependência do bloco dos EUA para
a sua segurança. “Nós não podemos
depender exclusivamente de outros,
mas devemos cooperar e temos que
superar as nossas diferenças [dentro da
UE] e falar com uma única voz (RT,
21/09/2021)”.
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O diplomata aposentado britânico Peter Ricketts, ex-embaixador em Paris e ex-representante permanente na
OTAN, afirmou que o episódio significa um sério risco
para a própria OTAN: “Eu acho que esse movimento,
certamente, enfraquece a confiança francesa na OTAN
e nos aliados da OTAN e, portanto, reforça o sentimento
deles de que deveriam estar procurando a autonomia estratégica europeia. Eu acho que isso só pode ser prejudicial para a OTAN, porque a OTAN depende de confiança. O trabalho de reparação precisa começar urgentemente (Sputniknews, 20/09/2021).”
Nem mesmo em Londres o pacto foi unanimidade.
Antes do anúncio, o secretário de Relações Exteriores
Dominic Raab, que se opunha a ele, foi substituído pela
ministra para as Mulheres e Igualdades, Elisabeth Truss,
e transferido para a Secretaria de Justiça.
A rigor, a atitude de Canberra não surpreende, pois,
desde o fim da II Guerra Mundial, a Austrália tem atuado sistematicamente como “bucha de canhão” para as
aventuras militares de Washington – Coreia, Vietnã,
Iraque, Afeganistão etc. –, além de integrar a aliança
Cinco Olhos (Five Eyes), que reúne as agências de inteligência eletrônica dos EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Neste período, o único líder australiano que tentou desenvolver uma política externa
independente foi Gough Whitlam (1972-1975), que ameaçou fechar as instalações de escuta estadunidenses no
país e, consequentemente, foi deposto pelo governador-geral John Kerr, representante da rainha Elisabeth II,
em uma manobra articulada pela CIA (Agência Central
de Inteligência). Esta foi a única vez em que um governador-geral britânico empregou tal prerrogativa, uma
excrescência decorrente do fato de a Austrália ser integrante da Comunidade Britânica de Nações. Desde então,
todos os seus sucessores aprenderam a lição de não contrariar os interesses de Washington, nem mesmo quando
se trata de preservar os interesses australianos junto ao
seu maior parceiro comercial, a China, e aos outros países da região. Em essência, as elites australianas decidiram atrelar-se a uma anglosfera decadente, em vez de
buscar um destino próprio e relevante no novo centro de
gravidade geoeconômico e geoestratégico do planeta.
Na prática, a implementação do AUKUS não será simples, inclusive, pela oposição interna que já se manifesta.
A Austrália não dispõe de indústrias com a sofisticação
tecnológica necessária para participar da construção de
submarinos nucleares, nem tampouco da infraestrutura
para a produção do combustível dos reatores, o que a
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manterá dependente do fornecimento
dos aliados. E a Marinha australiana já
tem encontrado enormes dificuldades
para manter operacionais os seus seis
submarinos atuais, dispondo de tripulações completas para apenas quatro
deles. Sem falar no custo das belonaves,
que deverá ser consideravelmente maior
que o dos submarinos convencionais
franceses, os quais já representavam um
enorme peso para o orçamento de defesa australiano. Em suma, o pacto pode
acabar naufragando antes de ir ao mar.
Quanto a Washington, o AUKUS denota apenas um atabalhoamento decorrente do desespero das elites estadunidenses e da obsolescência do seu pensamento estratégico diante da crescente
integração físico-econômica e cooperativa da Eurásia, o grande temor dos geopolíticos anglo-americanos da estirpe
de Halford Mackinder, Zbigniew Brzezinski e outros cultores da supremacia
do poder marítimo. Não por acaso, a
estratégia pós-Guerra Fria de todos esses
supremacistas se baseava em impedir o
domínio da massa continental eurasiática por uma potência “competidora”.
Ademais, as ondas de choque que
ameaçam a OTAN poderão implicar em
um “efeito colateral” potencialmente devastador para os planos estadunidenses.
Para a China, Rússia e os demais
parceiros da integração eurasiática, o
novo pacto pode ser um ruído incômodo, mas pouca coisa além disto, pois a
dinâmica de desenvolvimento compartilhado que estão implementando e
expandindo é de uma natureza qualitativamente bastante diferente da de
ameaças militarizadas baseadas em
conceitos estratégicos dos séculos XIX
e XX, mesmo apoiados por belonaves
do século XXI.
Ou seja, diante do peso da realidade,
o atabalhoado AUKUS pode acabar sinalizando o canto do cisne do supremacismo “atlanticista” anglo-americano. //
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“Global Britain”
abandonada na pista
do aeroporto de Cabul
// SILVIA PALACIOS E LORENZO CARRASCO

A

revista The Economist, tradicional arauto da City de Londres, empregou dois
recentes editoriais para expressar a sua
angústia existencial pelo declínio estratégico
dos Estados Unidos, com o esgotamento da
ilusória visão hegemônica do “Novo Século
Americano”, e o colapso do liberalismo clássico, cuja promoção foi a raison d’être da sua
própria fundação, há 178 anos.
“A melhor maneira de navegar por mudanças
abruptas em um mundo dividido é por meio de
um compromisso universal com a dignidade
individual, o mercado livre e o Estado mínimo.
No próprio Ocidente, os populistas de direita e
esquerda estão indignados e ralham contra o
liberalismo por seu suposto elitismo e privilégios” – diz o editorial de 5 de setembro.
O texto prossegue em tom de exaltação:
“Nos últimos 250 anos, o liberalismo clássico
ajudou a promover avanços incomparáveis.
Isso não vai desaparecer como fumaça. No entanto, ele passa por um teste severo, da mesma
forma que cem anos atrás, quando os cânceres do bolchevismo e do fascismo começaram
a consumir as entranhas da Europa liberal.
É hora de os liberais saberem o que estão enfrentando e como reagir.”
O que agrava a angústia da revista é a fragmentação social dentro dos EUA entre populistas de esquerda e direita, identificando-os
como inimigos internos do liberalismo clássico
dentro do país. Divisão agravada pela nova geração de liberais de esquerda radicais que defendem a ideologia de gênero e os direitos das
minorias. Diz o texto: “Em nenhum outro lugar
do mundo essa luta é tão feroz quanto nos Estados Unidos, onde, na semana passada, a Su-

prema Corte decidiu não abolir uma lei antiaborto draconiana e bizarra. A ameaça mais
perigosa para o lar espiritual do liberalismo
vem da ala direita de [o ex-presidente Donald]
Trump. Os populistas denunciam as conquistas
liberais, como a ciência e o estado de direito,
chamando-as de fachadas de uma conspiração
de um estado oculto contra o povo”.
O que a centenária revista falha em pensar
é que a fragmentação das sociedades ocidentais,
não apenas dos Estados Unidos, é o resultado
da exacerbação da ideia de que as liberdades
individuais são antagônicas à força dos Estados
nacionais. Na verdade, a “Nova Ordem Mundial” surgida após a dissolução do Império Soviético, que trouxe junto com ela a ideia da
globalização financeira, partiu do pressuposto
de que o “Novo Século Americano” se imporia
não apenas sobre as cinzas do regime comunista, mas acima de tudo, sobre o sistema de Estados nacionais soberanos baseado no Tratado de
Westfalia do século XVIII. Este, e não o coletivismo marxista, tem sido o inimigo permanente do liberalismo radical clássico defendido
pelos angustiados editorialistas.
A ascensão econômica da China, a reconstrução da Rússia como potência cristã e a transformação da Eurásia como “locomotiva” do desenvolvimento econômico mundial são os principais “valentões e canceladores” da utopia liberal,
como os qualifica o editorial. Sob este ponto de
vista, o sistema liberal clássico só pode renascer
com a reafirmação hegemônica dos Estados Unidos, baseada no “predomínio tecnológico e militar” e na recuperação da confiança no liberalismo clássico, abalada na população estadunidense e entre os seus grupos de influência.
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Nos últimos 250 anos, intervalo histórico
indicado pelo editorial, os autores cometem
uma grande omissão: o fato de que os próprios
Estados Unidos terem representado, até agora,
a maior ameaça ao sistema liberal clássico de
economia, de Adam Smith a David Ricardo,
cuja teoria do valor foi a inspiração para as teses
de Karl Marx em O Capital, redigido na Biblioteca Real londrina.
Referimo-nos ao Sistema Americano de
Economia Política, surgido da Revolução Americana de 1776, por meio do qual as ex-colônias
da América do Norte se libertaram do jugo do
Banco da Inglaterra e criaram um sistema nacional de crédito idealizado pelo secretário do
Tesouro Alexander Hamilton, para promover
um sistema de proteção industrial como base
para a prosperidade da nova nação americana.
A própria fundação da Economist, em 1843,
não se deu exatamente para promover “avanços
incomparáveis”, mas para combater as chamadas Leis do Milho (Corn Laws), um conjunto
de tarifas protecionistas para a produção nacional de alimentos, que vigorou de 1815 a 1846 e
cuja revogação, apesar de prejudicar a própria
agricultura inglesa, serviu como uma forte propaganda em favor de um sistema de livre comércio total em todo o mundo.
Foi contra essa onda de livre comércio que,
mais uma vez, representantes do Sistema Americano se prontificaram a lutar.
De fato, a recente ascensão econômica da
China é amplamente inspirada no Sistema
Americano, seguindo os exemplos próximos do
Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura.
Sem deixar de apontar as divisões internas
nos EUA, a revista lamenta: “É preciso muito
trabalho para ser um liberal genuíno. Com o
colapso da União Soviética, após o desaparecimento de seu último rival ideológico, as elites
arrogantes perderam o contato com a humildade e o autoquestionamento liberal cedeu ao hábito de acreditar que sempre estiveram corretos... Depois da crise financeira, produziram
uma economia que cresceu muito lentamente
para que as pessoas sentissem alguma prosperidade.” Portanto, “isso permitiu aos oponentes
do liberalismo culpá-lo por imperfeições ances-
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trais e, por causa do comportamento racial da
América, insistir que o país nasceu podre. Washington está quebrado, a China está avançando
e as pessoas estão inquietas”.
Outra manifestação sintomática do espírito
angustiado da revista foi o editorial “As verdadeiras lições do 11 de setembro”, sobre os
ataques de 2001, que explicita o grande temor
dos oligarcas londrinos: “Os Estados Unidos
perderam a sua autoridade moral... o atoleiro
do Oriente Médio tem sido uma distração da
verdadeira história do início do século XXI:
a ascensão da China.”
Para os autores:
“[O presidente Joe] Biden está bem qualificado para juntar as peças, com vasta experiência em relações exteriores e conselheiros que
estão elaborando uma doutrina Biden. Seus
objetivos são acabar com as guerras externas,
complementar o salto mortal para a Ásia, enfrentar novas esferas, como a segurança hemisférica e a reconstrução de alianças globais.
“A revista The Economist apóia grande parte dessa agenda, principalmente a ênfase nas
prioridades do século XXI, como as mudanças
climáticas... O risco é que o matiz doméstico de
Biden deixe sua política externa menos eficaz.
Os EUA precisam de uma nova forma de coexistir com a China. Os Estados Unidos precisam estar preparados para usar o poder militar
para proteger os direitos humanos no exterior.”
A conclusão: “(...) Biden precisa improvisar
em resposta a uma época caótica. Mas não se
deve imaginar que uma política externa subordinada a uma política interna revigoraria a pretensão estadunidense de liderar o mundo.”
Na verdade, trata-se da expressão de uma
melancolia da época de ouro da aliança anglo-americana, por meio da qual a Grã-Bretanha
conseguiu contornar em parte os efeitos da sua
própria derrocada imperial. De fato, com o
“Brexit” e o declínio estratégico dos EUA, a
utópica “Grã-Bretanha Global” (Global Britain)
do primeiro-ministro Boris Johnson é apenas o
canto do cisne de um império e de seu liberalismo clássico. A bem da verdade, poder-se-ia dizer que os nostálgicos delírios britânicos ficaram
abandonados na pista do aeroporto de Cabul. //
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EUA: economia
com infraestrutura
obsoleta
// MARIO LETTIERI E PAOLO RAIMONDI, DE ROMA

Q

uando as campanhas eleitorais dos
partidos se entrelaçam com as escolhas políticas e econômicas, os
resultados nem sempre são positivos. Isto
vale em qualquer parte do mundo, inclusive a Itália e os Estados Unidos.
Por exemplo, nos EUA, o grande programa de investimentos em infraestrutura do presidente Joe Biden foi efetivamente reduzido à metade. O Partido Republicano não pretende permitir que ele
se torne um sucesso para os democratas,
nas eleições de meio de mandato de 2022
e, para evitar uma obstrução paralisante
no Senado, a Casa Branca se disse disposta a um acordo bipartidário por um
projeto mais “diluído”.
O plano inicial contemplava um montante de 1,9 trilhão de dólares em oito
anos, mas foi reduzido para 1,2 trilhão,
dos quais, no entanto, 650 bilhões já haviam sido alocados pelo governo de Donald Trump; ou seja, os novos investimentos são de apenas US$ 550 bilhões.
Embora pareça uma quantia considerável, é preciso levar em conta que a maior
parte das infraestruturas do país está
obsoleta, com 40 anos ou mais.
O relatório de 2021 da Sociedade
Americana de Engenheiros Civis (ASCE),
organização independente que chama a
atenção para o problema há décadas,
identifica em detalhes as áreas de desen-

volvimento de infraestrutura carentes de
modernização e quantifica os investimentos
necessários em 2,59 trilhões de dólares nos
próximos dez anos.
Apenas para modernizar ou reparar rodovias e pontes, são necessários pelo menos
US$ 786 bilhões; com o acordo, Biden agora espera não mais que 110 bilhões.
A segunda área que requer uma grande
intervenção é a de água potável e infraestruturas correlatas. A ASCE estima que o
déficit de investimentos pode aumentar
para US$ 434 bilhões até 2029, mas apenas
US$ 55 bilhões são esperados no programa
do governo.
No setor energético, a lacuna pode chegar
a US$ 200 bilhões até 2029, contra apenas
US$ 73 bilhões contemplados pelo plano.
Nada disso surpreendente, sendo consequência da profunda transformação sofrida
pelos EUA, onde nas últimas décadas a financeirização da economia e a transferência
de indústrias para o exterior para pagar menos custos trabalhistas e impostos (outsourcing) cresceram enormemente, em detrimento dos setores produtivos e dos empregos de qualidade internos.
De fato, enquanto, em 1965, o setor de
máquinas-ferramentas estadunidense representava 28% do mercado mundial,
hoje, este percentual reduziu-se a 5%. Em
2018, os fabricantes de máquinas-ferramentas do país registraram exportações
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Grande parte da infraestrutura física dos EUA encontra-se literalmente em colapso, como ocorreu com
a ponte rodoviária sobre o rio Mississipi, em Minneapolis, em agosto de 2007, que causou 13 mortes
(Wikimedia Commons).

de US$ 4,2 bilhões e importações de
US$ 8,6 bilhões.
Se se produz menos e se quiser manter
níveis de consumo elevados, a única maneira é por meio de endividamento, não
apenas para o setor público, mas também
no caso do privado. Efetivamente, no
segundo trimestre de 2021, o endividamento das famílias estadunidenses atingiu quase 15 trilhões de dólares, dos
quais mais de 10 trilhões de hipotecas
residenciais. Em apenas um trimestre, o
aumento da dívida privada cresceu 2,1%.
E os gastos das famílias com saúde também aumentaram enormemente.
No papel, o governo Biden tem um
programa de investimentos muito ambicioso. Além de infraestrutura, há pacotes
de gastos com a economia digital, mudanças climáticas e, principalmente, para
a infância e a educação.
É evidente que financiar tudo isso com
dívida nova, emitindo títulos do Tesouro
e imprimindo dinheiro, não seria possível. Por esta razão, Biden anunciou a

disposição de aumentar os impostos sobre
os lucros das grandes corporações e dos super-ricos. Claro, há uma batalha ideológica
sobre isso, com repercussões eleitorais.
Por outro lado, a política de cortes de
impostos de Trump, que atingiu um montante de US$ 1,9 trilhão, não valeu a pena.
A narrativa liberal argumentava que os
impostos perdoados se transformariam
automaticamente em novos investimentos em setores da economia real. Este
não foi o caso!
A redução dos impostos para as pequenas
e médias empresas (PMEs), famílias e grandes indústrias produtivas e inovadoras é
positiva. No entanto, é prática de algumas
multinacionais e de alguns setores de serviços, principalmente financeiros, utilizar o
dinheiro que sobra em seus cofres para diversas operações em bolsa, como a recompra de ações e aquisições, ou seja, para a
compra de outras empresas com dinheiro
emprestado ou para distribuir dividendos
mais elevados. O oposto do que deveria ser
feito, e não só nos EUA. //
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Trégua institucional
desnuda “estagflação
Ipiranga”
// LORENZO CARRASCO

O

recuo do presidente Jair Bolsonaro em seu
confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF), depois das massivas manifestações de 7 de setembro, não decorreu de uma
deliberação ensejada por habilidade política,
mas da pressão do sistema financeiro, que ensaiou, no dia seguinte, uma corrida especulativa contra o real e a Bolsa de Valores de São
Paulo. O próprio ministro de Economia Paulo
Guedes vocalizou as demandas dos principais
arautos do “mercado” para acalmar o presidente da República, que exibe entre as suas características uma ignorância absoluta sobre assuntos de economia.
Em paralelo, o manifesto da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e de vários dos
capitães das corporações e carteis que operam
no País foi direcionado para pressionar pelo
impeachment do presidente, como ficou evidenciado pela presença de vários deles nas pífias manifestações de 12 de setembro, das quais
saiu praticamente sepultada a chamada “terceira via” para as eleições de 2022. Segundo o
jornal Folha de S. Paulo, na Avenida Paulista,
estiveram presentes personagens como Horácio
Lafer Piva (ex-presidente da FIESP), José
Olympio Pereira (Crédit Suisse), Fábio Barbosa (Gávea Investimentos e ex-presidente do
banco Santander), Antônio Moreira Salles (filho do presidente do conselho de administração
do Itaú-Unibanco, Pedro Moreira Salles), Eduardo Wurzmann (Focus Energia) e Lucia
Hauptman, que com seu marido Pedro Parente
comandam a Prada Assessoria, empresa especializada na gestão das fortunas de famílias

milionárias. Todos estes personagens alinhados
no grito de guerra “fora Bolsonaro”.
Por ironia, a polarização institucional vinha
servindo de cortina de fumaça para as ações
nada sorrateiras do “Posto Ipiranga”, em seu
compromisso de rifar o que resta das estruturas
econômicas do Estado brasileiro, seguindo o
receituário ultraliberal já ultrapassado até mesmo em sua alma mater, a Escola de Chicago.
Além de manter o esquartejamento da Petrobras, submetida a um esquema de rapina de
atrelamento aos interesses financeiros, completar a privatização da BR Distribuidora e entregar ao setor privado a carteira de créditos vencidos do Banco do Brasil, as bolas da vez são
os Correios, o Centro Nacional de Tecnologia
Eletrônica Avançada (CEITEC) e a Eletrobras
- esta última, impensável, diante da ameaça real
de um duro racionamento de eletricidade, resultante de três décadas de atrelamento combinado aos interesses financeiros e às idiossincrasias da agenda ambientalista-indigenista.
Assim, a redução do tensionamento institucional deixa a descoberto o impacto de uma
política econômica que está afogando o País
em uma perigosíssima “estagflação”, uma depressão econômica que caminha para seis
anos combinada com uma escalada inflacionária a níveis de dois dígitos, como já se observa em itens básicos, como alimentos e
combustíveis, além do desemprego e subemprego recordistas. Paralelamente, a concomitante elevação da taxa Selic pelo Banco Central “independente” contribuirá para alimentar
o círculo vicioso de redução das atividades
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econômicas e escalada do endividamento público, o “Sistema da Dívida” que representa o
endeusamento do sistema financeiro.
Por outro lado, tanto a política econômica
como a entropia institucionalizada pelo conflito dos três poderes têm um denominador
comum: a falta de um projeto nacional de desenvolvimento, que recoloque o interesse nacional acima das pautas corporativas que tomam
conta do orçamento nacional há três décadas.
E, por outra ironia desses acontecimentos, foi
o chamado “pacificador”, o ex-presidente Michel Temer, que implementou a malfadada política do teto orçamentário, a qual colocou uma
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camisa de força sobre qualquer iniciativa de
emissão de créditos nacional para o desenvolvimento e a geração urgente de empregos. Sem
a retirada desse garrote orçamentário e na ausência de uma intervenção direta do Estado
para reaquecer a economia, ambas improváveis
com Guedes e caterva, o cenário mais provável
é o aprofundamento da “estagflação Ipiranga”,
com previsíveis fortes impactos socioeconômicos negativos e o acirramento das tensões sociais e políticas em uma sociedade já bastante
fragmentada, desesperançada – e raivosa.
Em essência, apenas a retomada da discussão de um projeto nacional entre os mais diversos setores da sociedade, que canalize e catalise para um propósito
superior energias e emoções atualmente dilapidadas na polarização
ideológica e política, pode oferecer
aos brasileiros uma perspectiva de
retomada de uma visão de grandeza
e progresso do País, com instituições
devidamente sintonizadas com ela e
não apenas engajadas em suas pautas
corporativas. Tal aspiração não esteve alheia a muitos dos manifestantes
de 7 de setembro, mas precisa supeA brutal alta dos combustíveis é um dos principais causadores do
rar as barreiras político-partidárias
componente inflacionário da “estagflação”, que ameaça converter-se
e ideológicas, para ter uma chance
na marca da gestão do ministro da Economia Paulo Guedes
real de concretização. //
(foto: José Cruz/Ag. Brasil)

N.05

os esforçados!
“À guerra, cavaleir s em
Pois os anjos sagrado
terra. À guerra!”
socorro estão em
– Gil Vicente

VOL.XX VII
OUTUBRO DE 2020

SOLIDARIE

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL

DADE

ANA
IBERO-AMERIC
MSIA – MOVIME

NTO DE SOLIDAR

IEDADE IBERO-A

MERICAN A

Pedidos à Capax Dei Editora (fretes inclusos)
R. México, 31 – s. 202 – Centro – Rio de Janeiro (RJ)
capaxdeieditora@gmail.com • Telefax 0xx21-2510-3656

da
A defesa efetiva
contra
Amazônia
s
interferência
diretas
estrangeiras,
que
ou via ONGs
seus
atuam como a
está
tos,
prepos
requerer uma
que
iniciat iva
osos
envolva numer ade
socied
setores da
Na foto
brasileira.
Brilhante,
de Caíque
pe da
o Forte Prínci
Costa
Beira, em
Marques (RO),
do
à margem
ré
rio Guapo

Urge um to
Movimena
em Defesônia
da Amaz
e
ir uma atitud
istadeve assum
O Brasil não e da escalada ambiental
o exdiant
defensiva
zônia. Para
do MSIa,
sobre a Ama
presidente
indigenista
Rebelo e o
um
ministro Aldo sco, é hora de se criar
.
Lorenzo Carra Defesa da Amazônia
o em
DIAN TE
EM
Moviment
P.16
L-P.2 E
// EDITORIA

o de
Consens
contra
Genebra
mandato
na ONU
abortista
um dos
O Brasil foi
encabeçou
países que
essa importante
P.4
decisão. //
cos
Megaban
e ilícitos
os
Uma vez mais,
os globais
megaband
com
são apanhados da
a boca na botija iro
dinhe
lavagem de
as
ilícito em escal
/ P.8
colossais. /

Pagamentos via Pagseguro, boleto ou no Banco do Brasil
(ag. 0392-1, cc 20.735-7).

R$ 225,00

www.capaxdei.com.br

14

// SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA // SETEMBRO DE 2021

O Brasil e a
“Rota da Boa
Esperança”
// GERALDO LUÍS LINO

D

evemos ao economista Paulo Nogueira Batista Jr. o conhecimento de uma
proposta aparentemente audaciosa do
ex-senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro,
Roberto Saturnino Braga, referente à inserção internacional do Brasil como protagonista destacado, em vez da visão míope e submissa dos não poucos que não
conseguem ver o País senão como subordinado à potência hegemônica de plantão.
Nogueira Batista, economista que já
representou o Brasil em foros como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o
Novo Banco de Desenvolvimento, o
“Banco dos BRICS” (de onde foi destituído em uma trama mal explicada, no Governo Temer), é um entusiasta da retomada do impulso de desenvolvimento do País
e da construção do que chama o seu “destino planetário”. Autor do livro O Brasil
não cabe no quintal de ninguém (Leya,
2019), em um artigo publicado em julho
último, intitulado “Brasil, país-planeta
(ou saudades do futuro)”, ele escreveu:
“(...) o Brasil destina-se por sua própria
história e formação a exercer um papel
singular, a trazer uma mensagem de esperança, generosidade e união para o planeta inteiro. (...)

“A nossa história nos prepara para
exercer naturalmente um papel planetário.
O Brasil é um país universal na sua própria origem e formação. Para cá confluíram os povos originários, oriundos da
Ásia, os portugueses, os africanos, outros
povos europeus, italianos, espanhóis, alemães etc. A maior população japonesa
fora do Japão está no Brasil. A população
brasileira de origem libanesa é maior do
que a população inteira do Líbano. Salvador é a maior cidade negra fora da África,
superada em número de habitantes por
apenas quatro ou cinco cidades do outro
lado do Atlântico Sul. O Brasil, em suma,
contém o planeta dentro de si mesmo...
Não é que o mundo cabe no nosso quintal.
Ele está dentro de nós, na nossa história, na nossa formação, no nosso sangue.
O mundo nos constituiu.”
Porém, faz a ressalva: “Nem preciso
frisar que esse papel internacional do Brasil depende da retomada de um projeto
nacional de desenvolvimento, que começa com o resgate do próprio povo brasileiro, resgate que precisa ser consubstanciado na geração de empregos e oportunidades e na luta contra a desigualdade, a
pobreza e a injustiça dentro do País... Esse
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resgate tem que tomar a forma de uma
verdadeira ofensiva, um movimento em
marcha forçada, concentrado no tempo e
apoiado em nossas experiências bem-sucedidas na área social.”
No artigo seguinte, intitulado “A Rota
da Boa Esperança”, ele se referiu à “ideia
do Saturnino Braga, um daqueles brasileiros que sabem pensar grande e que,
em meio à tormenta, não perdeu a confiança no Brasil”.
A proposta foi feita em um debate no
Rio de Janeiro (RJ) sobre a Nova Rota
da Seda, o grande projeto de integração
físico-econômica da Eurásia: “(...) Por
que não, perguntou ele, uma iniciativa
brasileira – uma Nova Rota da Boa Esperança, que uniria as Américas, a Europa, a África e a Ásia? O Brasil refaria,
assim, o caminho das Grandes Navegações Portuguesas. Este seria o lema que
poderia abrigar e energizar todo um conjunto de projetos e programas de desenvolvimento na América Latina, na África
e na Ásia, impulsionados pelo Brasil.”
Para Nogueira Batista, o Brasil “tem
tudo para retomar o espírito das Grandes
Navegações Portuguesas”, que é o sentido da “brilhante metáfora do Saturnino”.
E explica: “O que poderia ser a Nova
Rota da Boa Esperança? A exemplo da
iniciativa chinesa, poderia tomar a forma de um conjunto de projetos e programas de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável formulados e/ou financiados pelo Brasil em colaboração
com outras nações latino-americanas,
africanas e asiáticas. O foco seria o desenvolvimento adaptado às exigências
do século 21 – um desenvolvimento fundado, portanto, na sustentabilidade não
só econômico-financeira, mas também
social e ambiental. (...)”
Apesar de dar ênfase exagerada à inexistente crise climática, afirma: “Temos
para isso instrumentos que podem ser
mobilizados ou recuperados. O BNDES,

a Embrapa, as empreiteiras e outras empresas brasileiras com presença internacional. Temos no Itamaraty um corpo
diplomático de excelência que ajudaria a
abrir caminho para a iniciativa. O Banco
dos BRICS, se for capaz de ampliar o número de seus países-membros, também
pode ser dinamizado para ajudar a financiar projetos e programas da Rota da Boa
Esperança – até porque foi o primeiro
banco de multilateral de desenvolvimento
a ter a questão ambiental inscrita no seu
Convênio Constitutivo.”
Com otimismo, reafirma o papel do
Brasil como “portador de uma mensagem
nova de solidariedade, respeito e igualdade entre as nações”.

Qualidades que, precisamente, reforçam o impulso para a construção de um
novo marco civilizatório cooperativo e
não hegemônico no cenário mundial, para
o qual a Nova Rota da Seda está atuando
como um poderoso catalisador.
Nogueira Batista conclui oportunamente com um aceno ao poeta português
Fernando Pessoa, que, depois de Camões,
foi quem melhor cantou as glórias das navegações lusitanas: “O que nos caberá
fazer em breve será transformar o que
pode parecer mero delírio em realidade.
Trata-se, como escreveu Pessoa, sonhar
as formas invisíveis e buscar na linha fria
do horizonte, com esperança e vontade, a
árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte – os
beijos merecidos da Verdade.”//
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Crise hidroenergética:
três décadas de equívocos
// GERALDO LUÍS LINO

H

á três décadas, as usinas hidrelétricas
respondiam por 85% da eletricidade gerada no Brasil e podiam armazenar água
para enfrentar sem problemas uma seca de dois
anos. Hoje, com a proliferação de usinas com
reservatórios limitados por restrições socioambientais (chamadas a “fio d’água”, por funcionarem apenas com as vazões dos rios), tal
capacidade foi reduzida a poucos meses, como
evidenciado pelos problemas causados pela
crise hídrica atual.
O caso da usina de Belo Monte, no Pará, é
exemplar. O projeto original previa um reservatório de 1.200 quilômetros quadrados, o que
possibilitaria um aproveitamento ótimo do regime de chuvas da região e potência instalada
de 19.000 MW, superior aos 14.000 MW de
Itaipu e inferior apenas à chinesa Três Gargantas, a maior do mundo, com 22.400 MW. Como
resultado da longa e acirrada campanha desfechada pelo aparato ambientalista-indigenista
internacional contra o projeto, aceita passivamente por sucessivos governos, o reservatório
foi reduzido a pouco mais de um terço daquela
área, resultando em uma potência instalada de
11.200 MW, mas com média anual de 4.000
MW, devido às grandes oscilações nas vazões
do rio Xingu, e não mais que 1.000 MW no
período seco. No momento, devido à seca rigorosa, somente uma das 18 turbinas da usina está
funcionando, e gerando não mais que a metade
da sua capacidade de 611 MW.
Em entrevista ao Jornal da Band (03/09/
2021), o ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebelo foi categórico: “No dia em que for realizada
uma investigação séria sobre o processo de construção de Belo Monte, nós vamos encontrar os
abusos na cobrança de indenizações indevidas,
a participação do Ministério Público em coisas

absolutamente erradas, as ONGs que chantagearam o poder público e o setor privado responsável pela construção, isso tudo vai aparecer.”
A crise hídrica e energética, que ameaça
complicar ainda mais a grave situação socioeconômica e política nacional, não é de gestação
recente, mas resulta do acúmulo de três décadas
de equívocos e negação da realidade pelas elites
dirigentes brasileiras, que, desde a década de
1990, decidiram atrelar os destinos da Nação
aos fluxos financeiros da “globalização”. Com
isto, a capacidade do Estado brasileiro de planejar e sinalizar os rumos do desenvolvimento do
País foi “terceirizada” para investidores e especuladores privados, em especial, estrangeiros,
e junto com a dependência financeira veio a
agenda dos condicionantes ambientalistas-indigenistas, promovida pelos mesmos centros de
poder do Hemisfério Norte. Para o setor elétrico,
o resultado foi desastroso, com a conversão da
energia em mera “commodity” subordinada aos
apetites e interesses dos mercados privados e a
construção de novas hidrelétricas, grandemente
restrita por draconianos condicionantes socioambientais definidos por critérios essencialmente mais ideológicos do que racionais e razoáveis.
Assim, as tarifas elétricas nacionais, entre as
mais baixas do mundo, passaram para o extremo oposto, estando atualmente entre as mais
elevadas, atrás apenas da Dinamarca, segundo
os critérios paritários da Agência Internacional
de Energia (AIE).
Quanto às alardeadas vantagens da gestão
privada, elas se restringiram praticamente aos
lucros dos acionistas das empresas privadas e
estatais (estas últimas, da China, França e Itália)
que passaram a controlar grande parte do parque elétrico nacional. Para os consumidores,
inclusive comerciais, sobraram as tarifas olím-
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picas e a ameaça de um novo racionamento ainda mais sério que o de 2000-2001, que só não
deverá ser pior devido à estagnação econômica
em que o País chafurda desde 2015.
A maior parte dos investimentos privados se
dirigiu à construção de termelétricas e eólicas,
de construção e retorno rápidos, como convém
a um “mercado livre” especulativo, mas de custo operacional elevado e dependentes de subsídios e vantagens fiscais e tarifárias. Entre as
hidrelétricas, menos de 8% dos atuais 109.000
MW de potência instalada correspondem a investimentos novos totalmente privados, segundo o Instituto de Desenvolvimento Estratégico
do Setor Energético-Ilumina.
E os exageros de gestão do “privatismo” foram escancarados com o desastroso blecaute
experimentado pelo Amapá em novembro de
2020, deixando às escuras durante vários dias
13 dos 16 municípios do estado, inclusive a capital Macapá. A calamidade foi causada pela
incapacidade gerencial e operacional da empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia,
controlada pelo grupo espanhol Isolux Corsan,
sendo resolvida apenas com a intervenção de
técnicos da Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, e a mobilização das Forças Armadas para
assegurar o atendimento emergencial a hospitais e outros serviços essenciais.
Em 28 de junho último, em cadeia nacional,
o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, empenhou-se em tranquilizar os brasileiros
quanto à possibilidade de um novo racionamento de energia semelhante ao de 2001. Na ocasião, afirmou que o sistema elétrico nacional
havia evoluído muito nos últimos anos, reduzindo a sua dependência das usinas hidrelétricas. Segundo ele, o governo pretendia enfrentar
a situação gerada pela seca atual com “uma
estrutura de governança” para coordenar as
ações dos vários órgãos envolvidos na questão.
A estrutura referida é a Câmara de Regras
Excepcionais para Gestão Hidroenergética
(CREG – sigla com grande potencial para tornar-se inspiração de memes nas redes sociais), presidida por ele próprio e integrada por representantes dos ministérios da Economia, Agricultura,
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Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Curiosamente, foram excluídos órgãos diretamente envolvidos na gestão dos recursos hídricos e do próprio sistema elétrico, como
a Agência Nacional de Águas (ANA), Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Pouco mais de um mês depois, em 31 de
agosto, em nova cadeia nacional, o ministro
informou que “a nossa condição hidroenergética se agravou” e, portanto, medidas mais drásticas seriam necessárias – começando, claro,
por um aumento tarifário, devido à maior utilização de termelétricas e à importação de energia
de países vizinhos. Apesar do otimismo que
procurou transmitir, nada sugere que um racionamento drástico não seja uma possibilidade
real, na medida em que os níveis dos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste se aproximam da marca crítica de 10%,
quando a geração de eletricidade fica comprometida, cenário ainda mais grave com a aproximação do verão. Um exemplo é a de Ilha Solteira, no rio Paraná, a sexta maior do País, já
operando abaixo da sua cota mínima e gerando
menos de 10% da sua capacidade de 3.400 MW.
No último dia 14, em nova manifestação sobre a crise, o ministro advertiu que ela “não tem
data determinada para acabar”. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) anunciou que a “bandeira escassez hídrica”, regime tarifário quase 50% superior à
“bandeira vermelha 2” vigente anteriormente,
irá permanecer pelo menos até abril de 2022.
Tarifas estratosféricas e ameaça real de racionamento. Em essência, este é o resultado de
três décadas de equívocos e ilusões ideológicas
sobre a condução da política nacional em um
setor estratégico.
Que a lição principal seja aproveitada: o Brasil precisa retomar com urgência o impulso de
um projeto nacional de desenvolvimento, no
qual os requisitos de infraestrutura física sejam
considerados fatores estratégicos que não podem ser confiados aos interesses voláteis dos
mercados financeiros, nem subordinados a pressões escusas externas. Simples assim. //
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“Carbono zero”: agenda
e desafios para o Brasil

O

título acima foi o tema da apresentação do
geólogo Geraldo Luís Lino, secretário-geral
do Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa), no 1º Webinar Brasil 2022 Uma moderna visão da plataforma geopolítica
da Amazônia e as ações estratégicas para a defesa dos interesses nacionais na questão ambiental, promovido pelo Instituto General Villas Bôas
(IGVB), em Brasília, em 25-27 de agosto de 2021.
O evento, o primeiro de uma série com a qual
o instituto pretende participar das celebrações
do bicentenário da Independência do Brasil, foi
aberto pelo vice-presidente da República, que fez
uma contundente denúncia da agenda do radicalismo ambiental. “Quando a gente vê discurso
de líderes de países estrangeiros sobre a Amazônia, é uma intervenção”, disse ele.
Na ocasião, o vice-presidente, que preside o
Conselho Nacional da Amazônia Legal, também
investiu contra as organizações não-governamentais (ONGs) que praticam o ambientalismo radical,
associando-as a “interesses pouco republicanos”.
Além do vice-presidente, o webinar teve a
participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o climatologista Luiz
Carlos Molion, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o diretor de
Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres, General Luiz Eduardo Rocha Paiva, o cacique macuxi e advogado Jonas Marcolino, e o diretor do
Departamento do Programa Calha Norte, General Ubiratan Poty. As intervenções foram mediadas pelo jornalista Alexandre Garcia.
Em sua intervenção, Lino afirmou: “Em realidade, em sua essência, o discurso da sustentabilidade é uma das facetas de uma agenda mais
ampla de intervencionismo político-econômico
e influência ideológica, o ambientalismo-indigenismo, que desde o final da década de 1980
vem servindo como braço ‘politicamente correto’ da globalização financeira, cuja pauta é a
erosão das soberanias dos Estados nacionais, em
favor dos centros de poder situados nas nações
mais avançadas do Hemisfério Norte. Com essa

dupla pauta, a maioria dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, mais de 150 das
195 nações do planeta, passou a ter as suas perspectivas de desenvolvimento vinculadas aos
fluxos financeiros internacionais e, junto com
eles, às condicionantes ambientalistas-indigenistas, que têm muito pouco a ver com os problemas
reais do meio ambiente e dos povos indígenas.”
Prosseguindo, disse: “Infelizmente, o Brasil
não é exceção. Desde a década de 1990, o País
atrelou o seu rumo aos mercados financeiros internacionais e, com esta dependência, também
veio junto a agenda ambientalista-indigenista, à
qual todos os governos anteriores ao atual se
submeteram de forma quase totalmente acrítica,
o que tem resultado em grandes prejuízos e conflitos prejudiciais às nossas aspirações de desenvolvimento. Mas, até mesmo o atual governo,
que foi o primeiro a contestar essa pauta alheia
aos interesses nacionais, se manteve atrelado aos
fluxos financeiros externos, resultando em uma
vulnerabilidade que não lhe tem permitido desenvolver plenamente uma política ambiental e
indígena adequada àqueles interesses e melhor
capacitada para enfrentar as pressões externas.”
De acordo com Lino, a pauta do “carbono
zero” é apenas a versão mais atualizada de tal
investida oligárquica contra os Estados nacionais, Brasil inclusive.
Na apresentação, ele destacou o trabalho de
quase três décadas que o MSIa tem desempenhado
na área, com a publicação de livros e edições especiais do jornal Solidariedade Ibero-americana,
além de centenas de palestras no Brasil e no exterior. Trabalho que possibilitou a dezenas de milhares de brasileiros de todas as áreas da sociedade
adquirir uma percepção mais realista sobre a natureza real da agenda ambientalista-indigenista.
As palestras podem ser vistas no sítio do
IGVB (https://igvb.org/).
Um artigo do autor baseado na apresentação
encontra-se no sítio do MSIa, no link: https://
msiainforma.org/carbono-zero-agenda-e-desafios-para-o-brasil/. //
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Juventude ansiosa (e desorientada)
com mudanças climáticas

U

m dos efeitos mais nefastos do catastrofismo
usado para vender a imagem de uma inexistente influência humana no clima global é
o profundo impacto emocional que essa campanha
permanente tem causado nos jovens de todo o
mundo, bastante suscetíveis a tal manipulação e
propensos a emprestar o seu entusiasmo para promover a causa da “salvação” da humanidade.
Um recente estudo feito pelas universidades
de Bath, Helsinki e Stanford, revelou uma coleção de sentimentos negativos em relação ao
tema. Quase 60% dos entrevistados afirmaram
que se sentiam “muito” ou “extremamente” assustados com as mudanças climáticas, e mais da
metade admitiu que se sentiam “com medo, tristes, ansiosos, raivosos, impotentes e/ou culpados” (NPR, 14/09/2021).
Para 77% deles, o futuro é “assustador” e 56%
afirmaram que a humanidade está “condenada”.
Mais de 45% disseram que as mudanças climáticas
afetam negativamente as suas vidas cotidianas.
As ações dos governos em relação às mudanças climáticas são reprovadas por 65% dos entrevistados, com 60% afirmando que os governos
não levam a sério as preocupações dos cidadãos.
Mas o pior aspecto da pesquisa foi demonstrar
que os temores dos entrevistados se refletem nas
suas posições sobre a paternidade. Na média dos
dez países, 39% afirmaram que se sentem hesitantes em relação a ter filhos, sendo o maior percentual registrado no Brasil – 48%. Nos EUA, a
proporção foi de 36%, no Reino Unido, 38%, e
na Austrália, 42% (BBC Brasil, 14/09/2021).
O estudo, patrocinado pela ONG Avaaz, envolveu 10 mil jovens entre 16 e 25 anos de dez países
– EUA, Reino Unido, Austrália, Brasil, França,
Finlândia, Portugal, Índia, Nigéria e Filipinas.
Em Berlim, Alemanha, um grupo de entusiasmados ativistas climáticos iniciou uma greve de
fome em um parque da cidade, no final de agosto, com a intenção de chamar a atenção para o
tema, na reta final da campanha para a eleição

de 26 de setembro, que irá decidir o sucessor ou
sucessora de Angela Merkel como chanceler federal. Três semanas depois, apenas um deles
mantinha a greve, Henning Jeschke, de 21 anos,
que já perdeu 11 quilos no empenho, bebendo
apenas chá.
“Minha mãe está em lágrimas em casa, meu
pai tem vindo me visitar, mas eles também
veem que é necessário”, disse ele à agência AP
(23/09/2021).
Segundo ele, a greve é um ato de desespero,
porque ele e seus colegas de ativismo acreditam que, “neste tempo de colapso climático,
não há conversações honestas, que os programas partidários são insuficientes e que nós
precisamos urgentemente tomar medidas contra a catástrofe climática”.
A facilidade com que jovens como Jeschke
utilizam palavras como “colapso” e “catástrofe”
para referirem-se ao clima do planeta denota a
eficiência da campanha de propaganda alarmista dos mentores da agenda climática.
Um destes, o físico Hans-Joachim Schellnhuber, fundador e diretor do Instituto Potsdam de
Pesquisa de Impactos Climáticos (PIK), conversou com os grevistas por Zoom, pedindo-lhes
que voltassem a comer e oferecendo-se para colocá-los em contato com lideranças políticas após
a eleição. Não obstante, em uma carta aberta, ele
concordou com as advertências feitas por eles,
afirmando que a Terra poderá se aquecer até 3
graus centígrados até o final do século, se as tendências atuais se mantiverem, com o risco de que
grandes partes do planeta se tornem inabitáveis.
Schellnhuber é um dos mais ativos cientistas-ativistas que têm se dedicado à consolidação do
alarmismo climático como um dos principais pilares das relações internacionais, hoje, parte fundamental da agenda da “globalização” financeira.
A angústia de milhões de jovens diante desse
cenário catastrofista tem sido adredemente fomentada para promover essa pauta insidiosa. //
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Greta Thunberg no Senado:
de quem é a vergonha?

O

Senado brasileiro precisa levar mais a
sério a tarefa de selecionar os depoentes
em suas sessões temáticas. Ok, a adolescente sueca Greta Thunberg (18 anos) ganhou
notoriedade mundial como “matadora de aulas”
em protestos contra a alegada inação dos governos para combater as mudanças climáticas,
virando arroz de festa em eventos públicos de
todo tipo, além de comentarista sobre uma variedade de assuntos, além do clima. Mas daí a
convidá-la para se manifestar na Câmara Alta
do Congresso Nacional, como se fosse uma
autoridade mundial, há uma enorme distância.
Todavia, foi o que ocorreu na sessão temática de 10 de setembro da Comissão de Meio
Ambiente do Senado, dedicada à discussão do
último relatório do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC), para a
qual o presidente da comissão, senador Jacques Wagner (PT-BA), não encontrou ninguém
melhor que a adolescente sueca para iluminar
as discussões.
Falando por conexão de vídeo, Greta usou
pouco mais de dois minutos para transmitir a
mensagem que a atuação ambiental dos líderes
brasileiros é “completamente vergonhosa”, em
especial, “à luz da maneira como vêm tratando
os povos indígenas e a natureza”.
Demonstrando o seu vasto desconhecimento da Amazônia, a adolescente afirmou que a
região, “os pulmões do mundo”, está “no limite”, porque “está produzindo mais carbono
do que consumindo”.
“E isso está acontecendo com vocês assistindo. Na verdade, está sendo diretamente alimentado pelo governo de vocês. Mas o mundo não
pode pagar o preço de perder a Amazônia, provavelmente, iremos perder todas as possibilidades de alcançar o Acordo de Paris. E isso seria
uma sentença de morte para incontáveis pesso-

A adolescente sueca Greta Thunberg se dirige ao Senado do
Brasil, para transmitir o seu vasto desconhecimento sobre o
País (Reprodução)

as e incontáveis partes do mundo, não
menos importante, no Brasil” – disse ela.
“O Brasil, com certeza, não começou
essa crise. Mas os seus líderes estão adicionando muito combustível ao incêndio. E só porque os líderes do Norte global falharam – e, sim, eles estão falhando –, não há esculpa para o Brasil não ter
um papel diferente” – admoestou a consciente ativista.
Se não faltasse às aulas, talvez, Greta
soubesse que a Floresta Amazônica não
é um “pulmão do mundo” e não tem
grande influência sobre o clima global,
apesar do que trombeteiam os catastrofistas ambientais.
Convenhamos, a vergonha não está
com as lideranças nacionais encarregadas da política ambiental, mas com lideranças parlamentares que abrem espaço
para ouvir “pitos” de uma adolescente
que vive em um dos países mais avançados do mundo e mal acabou de completar
o Ensino Médio local. “Correção política” é uma coisa – seriedade é outra bem
diferente. E, ao que parece, foi o fator
faltante na discussão no Senado. //
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Jovens brasileiros
buscam soluções
para emergências

reais
E

nquanto jovens desinformados de
todo o mundo matam aulas e fazem
greves de fome por uma inexistente
emergência climática, e o Senado brasileiro joga para a plateia ouvindo a ícone
desses desorientados, a sueca Greta
Thunberg, jovens brasileiros engajados
e com preocupações sociais sérias se
dedicam a enfrentar os problemas reais.
E, quando se trata de meio ambiente, não
há nenhum mais sério do que a água limpa e o esgoto. E é com a água potável que
se ocupam três talentosos brasileiros, cujo
trabalho foi mostrado em horário nobre
no Jornal Nacional de 23 de setembro.
O primeiro deles é Gabriel Fernandes
Mello Ferreira, estudante de 17 anos de
Itajaí (SC), inventor de um filtro para reter
micropartículas plásticas na água. Em
agosto, ele venceu o concurso internacional Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, dedicado a iniciativas para melhorar
a qualidade da água, concorrendo com
outros 32 estudantes de todo o mundo.
Agora, ele está envolvido no patenteamento do filtro, que começará a ser utilizado
pelo Serviço Municipal de Água e Saneamento de Itajaí (Semasa).

O diretor de Saneamento do Semasa, Victo Silvestre, explica: “Todo o material sólido
que é retido numa estação de tratamento de
água ele vira o que a gente chama de lodo.
Então reter esses materiais plásticos já no
início do processo permite que a gente não
tenha esse microplástico depois no lodo.
E ele também vai permitir que a gente consiga mensurar a quantidade de microplástico
que efetivamente está entrando na estação de
tratamento de água (G1 SC, 29/08/2021).”
O interesse de Gabriel pelos microplásticos surgiu quando ele decidiu fazer algo pelo
meio ambiente. A pesquisa revelou dados que
ele considera assustadores. Quando ficam
muito tempo expostos ao ambiente, os objetos de plástico – garrafas e outros – vão se
fragmentando em pedaços cada vez menores
e, com o tempo, uma garrafa pode gerar uma
grande quantidade de micropartículas, que
pode chegar aos seres humanos pelo consumo de peixes e derivados, alojando-se nos
tecidos e provocando alterações metabólicas.
“A pesquisa que mais me chamou atenção
é a que falou que em uma semana a gente
ingere a mesma quantidade de plástico que
um cartão de crédito. Em um mês, um bloquinho de Lego. Em um ano, um capacete.
Então é muita coisa. A gente ingere muito
microplástico” – diz ele.
Gabriel mostra otimismo sobre as possibilidades do invento: “Meu plano é entrar na
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Gabriel Fernandes Mello Ferreira e um protótipo do seu filtro (Foto: NSC TV)

incubadora de uma universidade para
criar uma empresa. E criar um filtro para
várias cidades. Com Itajaí sendo pioneira,
outras cidades vão querer também e a gente vai poder levar esse filtro muito longe.”
Outro talento engajado é o carioca Rodrigo Belli, de 23 anos, estudante de design de produto na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e
inventor do Kit Camelo, uma mochila
dotada de um equipamento de filtragem
que armazena até 15 litros de água e é
capaz de eliminar 99,9% de todas as bactérias, protozoários e partículas em suspensão. A mochila permite que se pegue

Rodrigo Belli instalando um Kit Camelo
(Foto: Água Camelo/Divulgação)

água em açudes ou rios e, após a filtragem,
ela se torna própria para consumo.
Cada kit é constituído pela mochila, um
filtro portátil e um suporte de parede, e é
acompanhado por um manual de uso e manutenção. O próprio Rodrigo ensina as pessoas contempladas a operar o equipamento.
O projeto é financiado por doadores e não
tem custo para as pessoas que recebem as
mochilas, sendo direcionado a pessoas e famílias carentes que vivem em áreas onde
saneamento e água tratada são precários ou
quase inexistentes. Para viabilizar o projeto,
Rodrigo criou a startup social Água Camelo
(https://www.aguacamelo.com.br/), que
distribui kits de acordo com
os patrocínios conseguidos.
Cada kit custa R$ 500,00.
Em entrevista ao JN, Rodrigo afirmou: “A gente já
entregou 606 kits Camelo
em nove estados do País e
com isso levamos uma fonte
segura de água tratada para
mais de 4 mil pessoas... Hoje
no Brasil são 35 milhões
de pessoas que não sabem
quando vão tomar o próximo copo de água limpa, e a
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gente precisa chegar lá o quanto antes, a quem mais precisa.”
Água potável é também o
foco de Anna Luísa Beserra,
com a mesma idade de Rodrigo, fundadora da startup social
SDW (https://sdwforall.com/),
criadora de soluções igualmente simples para um problema secular que afeta várias
regiões do Brasil, como o Semi-árido do Nordeste.
Formada em Biotecnologia
pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA), ela criou o Anna Luísa Beserra e o Aqualuz instalado em uma cisterna
Aqualuz, equipamento de tra- (Foto: SDW/Divulgação)
tamento de água de cisternas
Em 2019, o trabalho de Anna Luísa lhe
usando a radiação solar, capaz de tratar
valeu o prêmio Jovens Campeões da Terra
até 30 litros de água por dia e de manudo Programa das Nações Unidas para o Meio
tenção simples (água e sabão).
“Quando eu tinha 15 anos, surgiu essa
Ambiente (PNUMA).
Que os exemplos de Gabriel, Rodrigo e
vontade de desenvolver uma tecnologia
Anna Luísa inspirem muitos outros jovens
voltada para resolver o problema da falta
brasileiros que preferem dedicar-se aos prode água potável na região do Semi-árido”
blemas reais do País e do mundo. Quem
– disse ela ao Jornal Nacional.
Suas ambições são grandes: “O sonho
sabe, talvez, o Senado preste a devida atené alto, é de democratizar o acesso à água
ção ao seu trabalho e faça algo para contripotável no mundo.”
buir com esse esforço. //
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