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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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Apenas após
um mês do fim
do inverno no
Hemisfério
Norte, a Escócia
experimenta
nevascas fortes
e bastante
incomuns
(foto: Northpix)

“General Inverno”
congela soberba
ambientalista
O rigoroso inverno que se prefigura no Hemisfério
Norte está desfechando duros golpes de realidade
na combinação de auto-ilusão, ganância e soberba,
que converteu a matriz energética europeia em
uma fábrica de ganhos especulativos e a deixou
vulnerável às contingências do mundo real. // P.4

Ensaios globais
de reconstrução
econômica e
industrial
Nações de todo o
mundo estão
reconsiderando o
papel do Estado
nacional em seus
planos de reconstrução econômica.
// EDITORIA –P.2
A armadilha
da dependência
das matériasprimas
A UNCTAD adverte
que o número de
economias dependentes das exportações
de matérias-primas
só tem aumentado.
O Brasil tem
destaque na lista.
// P.12
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A crise sanitária gerada pela pandemia de Covid-19 escancarou as
deficiências intrínsecas da globalização e suas práticas organizativas,
voltadas para a redução obsessiva dos custos produtivos e a maximização dos lucros empresariais, em detrimento de tudo mais, inclusive,
a resiliência das próprias cadeias produtivas. Com o fechamento de
países inteiros, os problemas da concentração de importantes segmentos industriais em países de mão-de-obra mais barata, justificados por
conceitos como “reengenharia”, “outsourcing”, “just-in-time” e outros,
a fragilidade da produção “globalizada” para enfrentar uma emergência
real em grande escala ficou evidenciada pelas disputas por medicamentos, suprimentos e equipamentos produzidos em apenas alguns centros.
Outro pilar da globalização, a disseminação da ideologia malthusiana repaginada como ambientalismo, cujo vetor principal tem sido o
alarmismo climático, também está às voltas com um duro choque de
realidade, imposto pela ineficiência e os altos custos das “energias
verdes”, quadro agravado pela perspectiva de um inverno rigoroso
como o que se prefigura para o Hemisfério Norte.
Salta aos olhos que as nações que apostaram as fichas no cassino
globalizado terão que revisar a fundo tais axiomas, começando pelo
reconhecimento de que a ordem internacional se baseia em Estados
nacionais, como lembrou o presidente russo Vladimir Putin no Clube
de Discussões de Valdai: “Nas últimas décadas, muitos brincaram com
conceitos fantasiosos, afirmando que o papel do Estado estava superado. Supostamente, a globalização tornou as fronteiras nacionais um
anacronismo e a soberania, um obstáculo à prosperidade... Somente os
Estados soberanos podem responder efetivamente aos desafios dos
tempos e às demandas dos cidadãos (Kremlin, 21/10/2021).”
Nos EUA, o presidente Joe Biden está empenhado em implementar
um trilionário programa do governo federal de investimentos públicos
e coordenação em várias áreas, para superar os danos causados pela
hegemonia desfrutada pelos mercados financeiros nas últimas décadas.
A iniciativa já chamada “Bidenomics”, significa o que o próprio Biden
já chamou “o fim da era de Milton Friedman” na política econômica.
Na França, o presidente Emmanuel Macron acaba de anunciar o
Plano França 2030, um megapacote de € 30 bilhões de investimentos
públicos em áreas tecnológicas-chave para a revitalização da indústria
francesa, inclusive a energia nuclear, hidrogênio, novos meios de transportes, inovações agrícolas, semicondutores e saúde pública. No anúncio do plano, no Palácio do Eliseu, foi emblemático que Macron tenha
citado o ministro da Fazenda do rei Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert,
símbolo do dirigismo econômico que tem marcado os períodos mais
progressistas, não só da França, mas de todas as nações que atingiram
níveis elevados de desenvolvimento socioeconômico e industrial.
Nesta edição de Solidariedade Ibero-americana, apresentamos aos
leitores um panorama de tais discussões e iniciativas de reconstrução
econômica e industrial. //
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Coreia do Sul: a economia mais
inovadora do mundo; EUA perde
espaço, China avança, Brasil afunda
// UALLACE MOREIRA*

S

abem como isso acontece? Política industrial e política de inovação, com fortalecimento de empresas nacionais. A China
também vem crescendo e os EUA caindo. Uma
das principais estratégias da Coreia é o elevado
investimento em pesquisa e desenvolvimento
(P&D), principalmente com os chaebols, em
parceria com o Estado: 4,81% do PIB, em 2018.
Compare-se com o Brasil. Como reconhecimento da essencialidade do papel da inovação, para
2021, o governo anunciou o plano para incentivar o desenvolvimento de tecnologias industriais inovadoras, que inclui investimentos no
valor de 4,95 trilhões de won (US$ 4,53 bilhões). O valor é um crescimento de 18,7%, ante
2020, quando o investimento foi de 4,17 trilhões
de won. O ministério explicou que decidiu aumentar o montante para garantir o ímpeto de
crescimento futuro em meio à desaceleração
econômica global causada pela pandemia de
Covid-19. Isso faz parte da iniciativa do presidente Moon Jae-in, para expandir a presença do
país nas lucrativas indústrias de energia renovável e tecnologia ecológica e alcançar a neutralidade de carbono até 2050, o ministério
disse que gastará nisso 859,2 bilhões de won.
A inovação e o desenvolvimento sustentável
fazem parte do New Deal coreano, um projeto
de investimento de mais de 160 trilhões de won
(US$ 132,67 bilhões, 10% do PIB da Coreia),
destinados à inovação, sustentabilidade e geração de empregos. A relação entre as grandes
corporações nacionais – conhecidas como chaebols – e o Estado sempre foi essencial na trajetória de “catch up” tecnológico e desenvolvimento econômico do país.
Chamam também a atenção a ascensão da
China e a queda dos EUA em inovação. Os EUA
*

e a China são responsáveis por grande parte da
inovação mundial e também estão travando uma
batalha em áreas-chave de política, como direitos
de propriedade intelectual. A diferença entre eles
diminuiu continuamente desde 2013. Este ano,
ambos viram suas classificações caírem. Entendem agora porque os EUA estão boicotando a
China? Na China, no quinto plenário do 19º Comitê Central do Partido Comunista, Xi Jinping
destacou alguns dos principais temas do 14º Plano Quinquenal, principalmente focando na
“Dual Circulation Strategy”, focando no mercado interno e na inovação. Biden já prometeu revigorar as manufaturas dos EUA com um investimento de US$ 300 bilhões em P&D e tecnologias inovadoras, política que rotulou de “Inovar
na América”. Só para o setor de semicondutores,
Biden anunciou subsídios de US$ 52 bilhões. As
compras públicas por parte dos EUA priorizam
o mercado interno; faz parte dessa estratégia fortalecer as cadeias produtivas nacionais e estimular a inovação, como já se faz no setor do complexo industrial da defesa. E o Brasil? O Brasil
ocupa a 46ª posição, com baixa densidade em
setores mais intensivos em tecnologia e baixo
volume de investimento em P&D. O investimento em P&D como proporção do PIB é baixo, o
que aponta para a fragilidade e falta de prioridade nas políticas de inovação, principalmente em
setores estratégicos, como por exemplo, tecnologia da informação e comunicação. Uma prova
disso é o corte de 92% no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um ataque direto ao investimento em pesquisa e desenvolvimento do país. O melhor exemplo de como
o Brasil trata a inovação é a postura do Governo
de querer fechar uma empresa estratégica, fabricante de semicondutores, o CEITEC. //

Economista, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pesquisador visitante do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA). Artigo originalmente publicado no sítio Paulo Gala – Economia & Finanças.
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“General Inverno”
congela soberba
ambientalista
// LORENZO CARRASCO

O

“General Inverno” está assombrando mais uma vez os europeus e desfechando duros golpes de realidade
na combinação de auto-ilusão, ganância
e soberba, que converteu a matriz energética do continente (e de boa parte do mundo) em uma fábrica de ganhos especulativos e num sistema vulnerável a quaisquer desvios das suas condições “ótimas”
de funcionamento provocados pelos vaivéns do mundo real.
A mera possibilidade de um inverno
mais rigoroso que o de 2020-21, reforçada
por nevascas incomuns em setembro e no
que vai de outubro, em vários países do
Hemisfério Norte (Finlândia, Suécia, Noruega, Groenlândia, EUA, Coreia do Sul
e outros), e a súbita falta de vento que paralisou os aerogeradores em países como
a Alemanha, está deixando à flor da pele
os nervos das lideranças políticas e profissionais de todas as áreas engajados na
vasta estrutura de interesses ligados ao
recorrente tema das mudanças climáticas
e suas implicações energéticas.
Na mídia especializada em assuntos
econômicos, e não só nela, já se fala abertamente que a transição dos combustíveis
fósseis para as fontes ditas “verdes” ou
“limpas” está sendo feita sem as devidas
precauções. Bem-vindos ao clube!
Em uma reportagem publicada em 5 de
outubro, a agência Bloomberg afirmou
que o mundo vive a primeira grande crise
da transição para a energia limpa, e que

não seria a última. Os autores denotam a perplexidade de muitos formadores de opinião que se orientam
mais por ideologias do que pela realidade, afirmando que “a transição para uma energia mais limpa é
projetada para tornar aqueles sistemas [energéticos]
mais resilientes, e não menos”. Mas são forçados a
admitir que “o sistema energético mundial se tornou
drasticamente mais frágil e propenso a choques”.
Em 14 de outubro, na revista Forbes, o comentarista de energia e segurança Ariel Cohen que a Europa está pagando o preço de uma “transição apressada, das fontes de energia de base tradicionais (gás,
carvão e nuclear) para geração renovável intermitente”. E o problema não é apenas a auto-ilusão ambiental, mas também a especulação financeira. Diz ele:
“O plano mestre da Europa para a neutralidade em
carbono afastou os Estados membros dos acordos de
compra de longo prazo, em favor da formação de
preços de curto prazo [mercados livres], tornando a
crise ainda mais custosa para as empresas de energia
e outros consumidores que agora buscam fontes de
combustíveis alternativas. Exportadores de gás como
a Rússia e o Catar estão prontos para faturar.”
Apesar de dividir a responsabilidade com o que
chama o “pôquer energético” da Rússia, Cohen atribui a crise à “soberba da política verde europeia”.
Para ele: “A lição principal é: não se pode tornar em
realidade a vontade de uma transformação energética sem construir uma ampla, confiável e economicamente viável capacidade de geração de base.”
Sobre a atitude da Rússia, a chanceler alemã Angela Merkel e o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, já afirmaram que os contratos de fornecimento de gás natural assinados com
o país têm sido rigorosamente cumpridos. Por sua
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vez, o presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia
está pronta para ampliar os fornecimentos à Europa, se
for solicitado. E, por ironia, quem fez isto foi a subsecretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman, que pediu
ao vice-primeiro-ministro russo Aleksey Overchuk,
para que a Rússia “faça mais para assegurar a segurança energética europeia (Reuters, 14/10/2021)”.
Quanto à sua recomendação, seria de bom alvitre que
não só os europeus, mas todas as lideranças políticas,
formadores de opinião e cidadãos interessados em política tomassem nota dela.
Dois dias depois, a revista The Economist (16/10/2021)
quase plagiou a Bloomberg, dedicando um editorial ao
tema “o primeiro grande choque de energia da era verde”, admitindo que “existem problemas graves com a
transição para a energia limpa”. O parágrafo seguinte
sintetiza a mensagem da matéria:
O pânico [que se abate sobre a Europa] é uma recordação de que a vida moderna necessita de energia abundante: sem ela, as contas se tornam proibitivas, as casas
congelam e os negócios desaceleram. O pânico também
tem exposto problemas mais profundos, na medida em
que o mundo muda para um sistema energético mais
limpo, inclusive investimentos inadequados em renováveis e alguns combustíveis fósseis de transição, riscos
geopolíticos em alta e tênues ‘buffers’ de segurança nos
mercados de energia. Sem reformas rápidas, haverá
mais crises de energia e, talvez, uma revolta popular
contra as políticas climáticas [grifos nossos].
Além da evidente preocupação com as contas de
energia proibitivas, o congelamento dos lares no inverno e a desaceleração dos negócios, o editorial explicita
o temor do Establishment globalista, do qual
a Economist é um dos principais porta-vozes, com um
eventual descrédito e até rejeição da agenda da “financeirização climática”. Esta, como se sabe, é uma peça-chave da estratégia daqueles altos círculos oligárquicos
para converter parte dos colossais ativos financeiros
especulativos que estão levando o sistema financeiro
global a um limite crítico e imprevisível.
Do lado positivo, vale registrar a até certo ponto surpreendente iniciativa de um grupo de 25 destacados
acadêmicos, jornalistas e ambientalistas europeus e
estadunidenses, que publicaram uma carta aberta no
jornal Die Welt (2021/10/14), pedindo que a Alemanha
não feche as suas seis últimas usinas nucleares, responsáveis por 11% da eletricidade gerada no país.
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Intitulada “Querida Alemanha, por
favor, deixe as usinas nucleares na
rede”, a carta afirma que o país “não
pode dar-se ao luxo de um tal retrocesso desnecessário”, que apenas aumentaria as suas emissões de carbono,
“porque mais combustíveis fósseis
teriam que ser queimados para prover
a necessária substituição”. A menção a
“mais combustíveis fósseis” é uma admissão implícita do fracasso da insistência alemã na expansão da geração
eólica, que, no último inverno, viu os
aerogeradores parados durante quase
todo o tempo, devido à falta de ventos.
Por conseguinte, os autores pedem
uma emenda à legislação nuclear alemã, para estender a operação das usinas até 2036.
Apesar dos argumentos baseados na
suposta influência das emissões de carbono na dinâmica climática global, não
deixa de ser interessante ver ambientalistas como o jornalista inglês George
Monbiot, do jornal The Guardian, o climatologista estadunidense James Hansen, um dos pais do catastrofismo climático, e outros, apoiando a energia
nuclear, em geral detestada por tais círculos. Possivelmente, mais uma evidência dos assombros provocados pelo “General Inverno”, inclusive, na conferência
climática COP-26 (Glasgow, 30/1012/11), que pode baixar a crista da soberba ambientalista, com sua pretensão
de que a humanidade influencia os processos climáticos em escala global.
Em tempo: em Glasgow, a Austrália,
uma das maiores exportadoras mundiais de carvão, esteve na berlinda, por
relutar em alterar as suas metas de cortes de emissões de carbono, assim como
o Brasil, acusado de “devastar” o bioma
Amazônia - e que deveria prestar a devida atenção às reações europeias ao
“General Inverno”, antes de pautar a
sua resposta a tais pressões. //
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A “Bidenomics”
e o fim da era de
Milton Friedman
// LORENZO CARRASCO E SILVIA PALACIOS

A

edição de 1° de outubro da revista EU&Fim de Semana, encarte semanal do jornal Valor Econômico, trouxe uma oportuna discussão sobre a política econômica do
presidente estadunidense Joe Biden, baseada
em uma forte intervenção do governo federal
em investimentos e coordenação estatal em
várias áreas, uma tentativa de superar os danos
causados por décadas de hegemonia dos mercados financeiros. Já rotulada como “Bidenomics”, a pretendida reorientação – que ainda
precisa ser aprovada no Congresso – significa,
nas palavras do próprio Biden, quando ainda
era pré-candidato presidencial, “o fim da era
de Milton Friedman”, o icônico economista da
Escola de Chicago, tão caro aos neoliberais que
têm dado as cartas nas formulações de políticas
nas últimas décadas, inclusive no Brasil. Por
suas repercussões globais de ameaça à hegemonia do sistema financeiro, está sendo amplamente debatida fora dos EUA e em outros
países, entre eles o Brasil.
Um dos artigos da revista (“Joe Biden quer
iniciar nova era na política econômica”, de Diego Viana) apresenta um panorama das repercussões do programa de Biden, na academia,
mídia e think-tanks estadunidenses, do qual
vale registrar duas observações relevantes.
Uma delas é a do comentarista econômico
da agência Bloomberg, Noah Smith: “Todo
novo presidente chega com uma lista de iniciativas, mas a cada três ou quatro décadas um

deles traz uma filosofia nova. O teor, ritmo e
escopo do plano de Biden sugerem que estamos entrando em um novo paradigma, como
com Franklin Roosevelt, em 1933, e Ronald
Reagan, em 1981.”
De fato, Roosevelt (1933-1945), com o seu
New Deal, adotou o paradigma de um governo
intervencionista em prol do Bem Comum, do
“homem esquecido na base da pirâmide
econômica”, como gostava de dizer. Sem o seu
vasto programa de investimentos públicos em
um amplo leque de atividades, que incluíam até
mesmo a área cultural, os EUA teriam tido muito mais dificuldades para superar a Grande
Depressão da década de 1930 e para converter
a sua economia para a produção de guerra, após
o início da II Guerra Mundial.
Quanto a Reagan (1981-1989), apesar de
ter sido homenageado com a “Reaganomics”,
não foi propriamente em seu governo que teve
início a tsunami de desregulamentação e concentração financeira que ensejou a “globalização”, mas no de Richard Nixon (19691974), que, em 1971, desvinculou o dólar da
cotação do ouro e de qualquer “âncora” física
da economia real.
O segundo comentário é de Stephen Marglin, professor da Universidade de Harvard,
para quem “a ambição [de Biden] de incorrer
em déficits para financiar os programas é até
maior do que a de Roosevelt, que apenas aceitava os déficits como preço necessário a pagar
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para obter a restauração da economia”. Para ele,
“a ênfase atual nos objetivos a atingir, deixando a questão orçamentária em segundo plano,
é uma virada enorme no contexto atual”.
Efetivamente, esta seria a essência fundamental da “Bidenomics”: ênfase em objetivos e
metas, subordinando a eles as questões fiscais.
Orientação bastante adequada para economias
urgentemente necessitadas de reconstrução física, caso da estadunidense e da brasileira.
No Brasil, discussões com propostas semelhantes de reorientação das políticas
econômicas têm sido travadas nos últimos
anos e têm ganhado ênfase especial diante dos
desastrosos efeitos da política do ministro da
Economia Paulo Guedes – “estagflação”, desemprego e subemprego recordes, aprofundamento da desindustrialização, investimentos
pífios em educação, pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura e outros –, que já mobilizam
contra ele até mesmo importantes setores empresariais. Agora, às voltas com um sério problema ético, com a revelação da sua empresa
offshore em um paraíso fiscal, Guedes perde
de vez o seu referencial, frente à nova orientação estadunidense.
No País, acaba de ser publicado o livro Bidenomics nos trópicos (Editora FGV). Organizado por André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e
o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa,
presquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre), o
livro traz contribuições de outros 19 economistas sobre uma possível versão nacional de um
programa de desenvolvimento de longo prazo.
O texto do jornalista Fabio Graner
(“Política econômica de Biden reanima desenvolvimentismo”) observa que a linha mestra
da obra é “a retomada do papel do Estado
como agente essencial para a construção de
uma economia desenvolvida e complexa”. Segundo ele, “boa parte dos textos traz ácidos
comentários sobre as décadas de domínio do
antigo ‘Consenso de Washington’, conjunto de
medidas liberalizantes de certa forma retomadas no Brasil a partir do impeachment de Dil-
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ma Rousseff e que foram intensificadas com
a dupla Bolsonaro/Guedes”.
Tratando-se do jornal de referência do big
business do País, não poderia faltar um comentário crítico sobre o que o jornalista chama um
“certo saudosismo não só com a ‘era de ouro do
capitalismo’ (os 30 anos do pós-guerra em que
o mundo agiu guiado pelo keynesianismo), mas
também com políticas econômicas polêmicas
praticadas nos anos de chumbo, como os PNDs
[Planos Nacionais de Desenvolvimento] I e II,
bem como da retomada do investimento público
e o uso de empresas estatais na era PT”.
Não obstante, ele observa que os artigos do
livro apontam “caminhos concretos de aplicação no Brasil”: “São apresentadas diversas
possibilidades de estímulo ao crescimento sustentável de longo prazo com investimentos
diretos e ações de coordenação estatal para
ativação do setor privado em áreas como saúde
e educação, mobilidade urbana (e seus impactos enormes sobre o bem-estar dos mais pobres
e a “economia do cuidado”) e inovação. Também são mostrada das as oportunidades geradas pela “economia verde”, bem como os diferentes impactos de uma possível ampliação de
programas de transferência de renda, que podem afetar o grau de complexidade da economia e ser instrumentos para recuperar plenamente a atividade produtiva brasileira após as
sequelas do coronavírus.”
Sobre as restrições fiscais em vigor, ele observa que, “ainda que o espaço para ações não
tenda ao infinito, o consenso ali é que a restrição
estaria longe de ser o que se vende pelo atual
governo e, de certa forma, imposta pelo pensamento predominante no mercado financeiro”.
E conclui, afirmando: “(...) O trabalho é um
convite para uma reflexão sobre como construir uma versão ‘tropical’ da ‘Bidenomics’. E,
com as eleições se aproximando, toda discussão
sobre como acelerar o desenvolvimento do Brasil é bem-vinda.”
Portanto, é muito bem-vinda a iniciativa
do Valor de colocar em pauta esse debate
inadiável, que este jornal seguirá acompanhando de perto. //
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Dirigismo: a volta dos
que foram – e recuaram
da beira do abismo
// GERALDO LUÍS LINO

J

á se tornou lugar comum afirmar que a pandemia de Covid-19 escancarou as deficiências da globalização, com suas concentrações de certos setores produtivos em países com
custos de produção menores (em especial, mão-de-obra), longas e complexas cadeias logísticas
baseadas no conceito “just-in-time” e, acima de
tudo, o aparente triunfo do neoliberalismo
como doutrina orientadora da formulação de
políticas econômicas. De fato, tem sido pedagógico observar a multiplicidade de manifestações de retomada do protagonismo econômico pelos governos, principalmente, nos países
avançados, onde conceitos “antiquados”, como
política industrial, protecionismo, produção
nacional e até mesmo a detestada dirigismo,
voltaram a frequentar os debates políticos.
A edição de 9 de outubro da revista The Economist, ironicamente, a porta-estandarte do
neoliberalismo, traz um interessante relatório
especial sobre o tema, com o significativo título “Precaucionismo”.
O texto inicia com o relato do dilema de um
empresário de Austin, Texas, Lloyd Armbrust,
que tornou-se um porta-voz informal das reivindicações protecionistas do empresariado
estadunidense. No início da pandemia, ele decidiu fabricar máscaras de proteção e teve sua
fábrica paralisada pelo defeito de um sensor
eletrônico fabricado em Taiwan, que levaria
dias para chegar, pausa suficiente para prejudicá-lo na competição com fabricantes chineses
cujos produtos custavam menos que o valor do
frete. Sem a intervenção do governo, advertiu,
os EUA voltariam a enfrentar a escassez de

equipamentos de proteção cruciais: “Precisamos fazer alguma coisa disso localmente. Simplesmente, temos.”
A reportagem mostra como a preocupação
vocalizada por Armbrust se dissemina tanto no
setor avançado como nas chamadas economias
emergentes. Resiliência produtiva é a nova palavra de ordem que a sintetiza, como descreve
este parágrafo emblemático: “É improvável que
os formuladores de políticas deixem tudo por
conta das companhias privadas. De fato, o
governo Biden responsabilizou o impulso pela
eficiência corporativa por algumas vulnerabilidades, e um objetivo de uma maior resiliência é agora a linha mestra da sua política comercial. Luz María de la Mora, subsecretária
de Comércio Exterior do México, diz que ‘há
uma reavaliação de quão longo podemos ir
nessa globalização’. Isto significa procurar
reforçar a indústria doméstica, de acordo com
critérios que vão além dos mercados. No Japão, funcionários do governo estão considerando como manter as bases industriais em
tecnologias e indústrias sensíveis. A Comissão
Europeia adotou a resiliência como a ‘nova
bússola para a formulação de políticas da
União Europeia’, persuadindo até mesmo campeões do comércio aberto a se preocuparem
com a ‘dependência estratégica’.”
Aparentemente, nada como um choque de
realidade para começar a afastar os obstáculos
para uma longamente postergada rediscussão
da economia e das finanças globais.
E o texto prossegue: “A urgência de reunir
informações tem tomado a forma de uma onda
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de revisões de cadeias de suprimentos. O governo Biden está fazendo uma, assim como o
governo britânico, que tem um ‘Projeto Defender’ secreto, para identificar vulnerabilidades
nas cadeias de suprimentos. Estas revisões buscam mergulhar em indústrias individuais e
identificar fontes de suprimentos tão concentradas que justificam intervenções... A revisão
estadunidense descobriu que a Administração
de Alimentos e Medicamentos (FDA) não sabia
quantos ingredientes farmacêuticos eram adquiridos no exterior, somente o número de instalações registradas... Uma revisão feita pela
Comissão Europeia identificou 137 de 5.000
produtos importados com um fornecedor estrangeiro dominante. Destes, apenas cerca de
34 eram difíceis de se substituir com outros
fornecedores, representando apenas 0,6% das
importações da UE em valor... O sensor que o
Sr. Armbrust precisava valia mais para as suas
operações do que os 5 dólares que custava... Em
junho, o G-7 levantou a ideia de testes de estresse de cadeias de suprimentos, como os que
são feitos com bancos.”
A preocupação de estadunidenses e europeus tem um nome preferencial: China – da
qual estão empenhados em reduzir a dependência. Por isso, nos dois lados do Atlântico Norte,
outro velho conceito considerado ultrapassado
está fazendo uma reentrada triunfal, apesar de
não ser proferido abertamente, a substituição
de importações, principalmente, em setores
considerados estratégicos (outra palavra até há
pouco proscrita): veículos e baterias elétricas,
insumos farmacêuticos, equipamentos médicos, semicondutores, equipamentos de informática e telecomunicações e matérias-primas
especiais, como terras raras.
Nos EUA, o conteúdo nacional nas compras
governamentais foi elevado para 75% e o plano
econômico do presidente Joe Biden contempla
investimentos de US$ 250 bilhões para fomentar a indústria doméstica e US$ 52 bilhões especificamente para a de semicondutores. O Japão já concedeu US$ 4,2 bilhões em
subsídios para trazer empresas de volta ao país
ou diversificarem os fornecedores. A Europa já
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colocou o equivalente a US$ 7 bilhões na cadeia
de baterias elétricas. E a própria China, que
aprovou há pouco o seu 14º Plano Quinquenal,
pretende aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento em 7% ao ano, para atingir a autossuficiência produtiva (Paulo Gala /
Economia & Finanças, 09/10/2021)
Outra evidência do retorno do Estado nacional ao jogo econômico vem da França, a pátria-mãe do dirigismo, onde o presidente Emmanuel Macron anunciou um colossal plano de
investimentos de € 30 bilhões em cinco anos,
para “aumentar a capacidade de crescimento da
economia francesa pela inovação, para que o
país possa continuar a financiar seu modelo de
proteção social (RFI, 12/10/2021)”.
Evidentemente, de olho nas eleições de 2022
e sintonizado com as percepções de grande parte do eleitorado, Macron afirmou que o plano
“França 2030” tem como objetivo a “descarbonização” da economia gaulesa, sinalizando
uma reindustrialização com menores emissões
de gases de efeito estufa. Por isso, uma significativa fatia de € 8 bilhões do plano será destinada ao setor energético, no qual terá destaque
o desenvolvimento de pequenos reatores nucleares modulares, chamados SMS (Small Modular Reactor), além de melhoramentos na gestão
dos resíduos radioativos resultantes das operações das usinas nucleares. Atualmente, a França gera cerca de 70% da sua eletricidade em
usinas nucleares.
Além disso, Macron quer fazer da França
uma “líder em hidrogênio verde”, com a construção de duas plantas de produção de hidrogênio a partir de eletrólise (que se viabiliza com
fontes de eletricidade mais baratas).
Entre os setores contemplados no plano,
estão: novos meios de transportes (€ 4 bilhões);
inovações no setor agrícola (€ 2 bilhões); saúde
pública (€ 3 bilhões); e semicondutores 2030
(€ 6 bilhões).
Em síntese, o velho, consagrado e testado
dirigismo está de volta, resgatado pelos campeões do “globalismo”, que estão recuando do
abismo onde a sua obstinação ideológica e estratégica ameaçava atirá-los. //
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A audaciosa visão de
Macron para o futuro
// ELISABETH HELLENBROICH, DE WIESBADEN

E

m função das turbulências em curso na
Europa, em especial, devido à crise energética, é bastante oportuno apreciar o discurso proferido pelo presidente francês Emmanuel Macron, em 12 de outubro, a uma plateia
de industriais, pesquisadores, estudantes, cientistas e funcionários públicos, para apresentar
o seu Plano França 2030, o qual engloba uma
visão ambiciosa e perspicaz sobre o futuro do
país, sem deixar de observar as debilidades e
deficiências do sistema e da indústria franceses.
Na imprensa alemã, o discurso foi recebido com
ceticismo, em grande medida, pelo fato de a
Alemanha ter tomado a decisão fatal de se “desvincular” totalmente da energia nuclear, em
oposição à vizinha França, que tem 58 reatores
nucleares e pretende se tornar líder em energia
nuclear na Europa.
No início do discurso, Macron destacou os
principais desafios enfrentados pelo planeta:
desafios climáticos e ambientais, que nos obrigam a pensar em novas formas de produzir
energia; declínio demográfico, em que nossas
sociedades se confrontam com o envelhecimento da população, a queda nas taxas de natalidade e as migrações; o desafio da desigualdade e
a aceleração das tecnologias digitais, que aprofundam as divisões na sociedade.
Segundo ele, “os choques geopolíticos e antropológicos e as pandemias expuseram as nossas vulnerabilidades, como a dependência de
países estrangeiros (um exemplo, durante a pandemia, foi a questão das máscaras e da vacinação). Por isso, devemos aprender a lição de que
precisamos reconstruir a nossa independência
produtiva e produzir em âmbito europeu o que
precisaremos hoje e amanhã. Devemos ter um

modelo educacional e social”. E outra lição
aprendida com a pandemia foi uma “extraordinária aceleração de inovações, como
as vacinas. Assim, a inovação é a solução
para se viver uma vida melhor, para fazer
planos para a nação, para o continente e
para o mundo e para encontrar soluções
que sejam boas para a humanidade”.
Macron sugeriu que, diante dos desafios, “precisamos ter uma estratégia macroeconômica de inovação industrial, que
permita produzir esses resultados. Bem
como transformar o nosso sistema de ensino, para ter mais sucesso no ensino superior, na formação de aprendizes e profissionais, bem como garantir emprego e
seguro-desemprego. A França se tornou o
país mais atraente da Europa. Não apenas
tem recriado empregos nos últimos dois
anos, mas também começou a reinvestir
em pesquisa e no ensino superior, ao mesmo tempo que uma nova ênfase foi dada
à redefinição de soberania”.
Inovações industriais e tecnológicas
estão interligadas, enfatizou o presidente, ao afirmar que a “inovação criativa
pela destruição” mostra uma saída para
o que se entende como contraste entre a
pesquisa básica, pesquisa incremental e
tecnológica e industrialização massiva:
“O nosso país vai se reindustrializar com
a ajuda de start-ups tecnológicas que se
chamam ‘Deep Tech’. Não existe a França industrial contra a França das start-ups... devemos reinvestir numa estratégia
de crescimento... e aumentar a capacidade
de crescimento da economia francesa pela
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inovação, reindustrialização e a política
de produção de riquezas.”
Ele anunciou que “a estratégia para
2030 nos levará ao ponto em que teremos
que investir 30 bilhões de euros... A chave de tudo isso é a nossa independência e
capacidade de retomar o destino da França e da Europa nas nossas mãos. O que
caracteriza os franceses é a mensagem ao
mundo para defender uma forma de humanismo que sempre escolhemos: a liberdade, o esclarecimento, os direitos humanos. Mostramos resistência contra as
loucuras do mundo - mesmo quando pareciam ser dominantes”.
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o nosso objetivo. Nossos objetivos concretos
para 2030 apontam para uma série de revoluções na produção da indústria.”
A “estratégia 2030” de Macron inclui três
itens-chave: 1) o desenvolvimento de “reatores
nucleares pequenos e inovadores, com uma melhor gestão dos resíduos radioativos”, lembrando o papel único da França na área nuclear, com
200 mil pessoas empregadas no setor; 2) o desenvolvimento da tecnologia de “hidrogênio
verde” por meio de eletrólise, com base em
energias renováveis; o plano inclui a construção
de duas grandes fábricas de hidrogênio verde
até 2030; 3) a “descarbonização” da indústria
francesa, com a redução de 35% das emissões
de CO2 no setor até 2030.
Quanto a este último item, Macron vê uma oportunidade para a
França, que assumirá a presidência
da UE no primeiro semestre de 2022,
na aceleração da descarbonização das
indústrias siderúrgica, cimenteira e química. E anunciou “mais de € 8 bilhões
em investimentos para concretizar esse
objetivo e para financiar uma nova
combinação de eletricidade e inovação”.
Além disso, Macron propôs medidas no setor de transportes (2 milhões
de carros elétricos e híbridos nos próA França gera mais de 70% da sua eletricidade em usinas nucleares
ximos dois anos), bem como um ambicomo a de Cattenom, inaugurada em 1987, com quatro reatores de
1.300 MW cada um (foto: Wikimedia Commons)
cioso programa de investimentos em
produção alimentar sustentável, que
O presidente prosseguiu: “Acreditamos deve ser acompanhada por uma revolução agríno progresso científico e racional. Acha- cola fomentada pela robótica e engenharia gemos que deve estar a serviço da humani- nética. Seu plano também inclui mais investidade. Portanto, a meta para a França 2030 mentos no setor de saúde. “No país de [o mié: produzir melhor e viver melhor, ter uma nistro da Fazenda do rei Luíx XIV] Jean-Bapmelhor compreensão do mundo, ao mes- tiste Colbert, dos manufatureiros e de [o
mo tempo que serve o humanismo francês escritor André] Malraux, são necessários ine europeu… Se nós, franceses e europeus, vestimentos maciços em educação e cultura”,
queremos vencer essa batalha, que é uma enfatizou. E falou sobre a necessidade de se os
batalha pela independência e por uma me- franceses se envolverem em “aventuras intelhor qualidade de vida, devemos construir lectuais e científicas no espaço e em expedio humanismo do século XXI... Devemos ções marítimas no fundo do mar”, ressaltando
produzir melhor e emitir menos carbono, que a França é a segunda potência naval do
respeitar mais a biodiversidade e tornar- mundo e acaba de criar um novo comando es-nos neutros em carbono até 2050. Este é pacial nas Forças Armadas. //
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A armadilha da
dependência das
matérias-primas
// MARIO LETTIERI E PAOLO RAIMONDI, DE ROMA

O

relatório “Estado da dependência de
commodities 2021” (State of Commodity Dependence 2021), publicado
recentemente pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), mostra que na última década aumentou o número de países
dependentes de matérias-primas. De 93
países, em 2008-09, o número subiu para
101, em 2018-19. Cerca de dois terços dos
países em desenvolvimento são dependentes da exportação de matérias-primas.
A UNCTAD considera um país dependente das exportações de commodities
quando mais de 60% das suas exportações
totais são compostas de matérias-primas
e commodities primárias, como cacau,
café, algodão, cobre ou petróleo.
Mais que uma condição, trata-se de
uma verdadeira armadilha, que pode travar o desenvolvimento de muitas economias durante décadas. As consequências
são: crescimento lento, volatilidade, instabilidade econômica e política, fluxos
financeiros ilícitos e exposição a flutuações de preços nos mercados internacionais, pandemias e mudanças climáticas.
O valor nominal das exportações mundiais de commodities atingiu US$ 4,38
trilhões em 2018-19, um aumento de 20%
em relação a 2008-09. Na verdade, a dependência de commodities torna os países
mais vulneráveis a choques econômicos,
o que, por sua vez, pode ter um impacto

negativo sobre as exportações, receitas fiscais
e dívidas e afetar negativamente o desenvolvimento econômico do país.
De fato, 95% dos países que dependiam de
matérias-primas em 2008-09 permaneceram
assim em 2018-19. É evidente que esta dependência tende a afetar principalmente os países
em desenvolvimento dependentes de commodities, os chamados CDDC - 87 dos 101 estudados
em 2019. O restante é constituído em grande
parte pelos países do Golfo, que dependem das
exportações de petróleo, mas também são ricos.
Especificamente, dos 101 países citados, 38
dependiam de exportações agrícolas, 32 de exportações minerais e 31 de combustíveis.
A dependência das exportações de matérias-primas é particularmente forte na África. Mais
de três quartos dos países africanos dependem
dela para mais de 70% do seu comércio total.
Na África Central e Ocidental, a dependência
é, em média, de 95% do comércio total.
Já os 12 países da América do Sul têm um
nível de dependência superior a 60%, cota que
supera 80% em três quartos deles.
Os cinco países da Ásia Central - Quirguistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão e
Turcomenistão - registraram uma proporção
média superior a 85%.
O relatório da UNCTAD exorta os países em
desenvolvimento a melhorarem as suas capacidades tecnológicas para escapar da armadilha
das commodities, que tende a deixar a maior
parte de suas populações pobres e vulneráveis.
Para sair dela, é essencial que os governos tra-
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balhem por transformações estruturais, por
meio de modernização tecnológica e infraestrutural e de cooperação internacional. Transferências de tecnologia são essenciais e construir
capacidades tecnológicas deve ser uma prioridade, mesmo quando os CDDCs estão tentando
se recuperar da crise causada pela pandemia.
Os altos preços atuais de muitas matérias-primas incentivam esses países a produzir mai,
mas, em realidade, trata-se de um processo que
envolve o risco de reforçar o círculo vicioso.
A análise mostra que a probabilidade de dependência de matérias-primas está associada a baixos
níveis de tecnologia. Por exemplo, o Índice de
Desenvolvimento Tecnológico dos CDDCs, é em
média 1,55, contra 5,17 para países em desenvolvimento que não dependem de matérias-primas,
como China, Índia, México, Turquia e Vietnã.
Outro índice, o Frontier Technology Readiness
(Disponibilidade de Tecnologias de Fronteira),
relativo ao uso de novas tecnologias, como inteligência artificial, internet das coisas e robótica,
confere uma pontuação média de 0,25 para os
CDDCs, contra 0,47 dos demais países.
O relatório cita o exemplo positivo da Costa
Rica: em 1965, os produtos alimentícios representavam 83% das exportações de commodities,
com café e banana representando cerca de 68%,
em comparação com apenas 7% de produtos manufaturados. Cinco décadas depois, a pauta de
exportações do país mudou drasticamente: a participação do setor de alimentos caiu para 24% e o
principal produto de exportação passou a ser o de
microcircuitos eletrônicos (26% do total exportado de mercadorias), seguido de autopeças e
acessórios (15%). Não é dito com frequência, mas
a Costa Rica tornou-se um país “privilegiado”
para a terceirização de muitas grandes empresas
estadunidenses em busca de economias mal reguladas e baixos custos trabalhistas.
É importante lembrar que, em julho de 2021, o
índice da UNCTAD para os preços das commodities no mercado livre, que havia caído 36% entre
janeiro de 2020 e abril de 2021, devido à pandemia
de Covid-19, dobrou de valor e os preços dos alimentos aumentaram em 41%, dificultando ainda
mais a segurança alimentar em muitos países.

Nesse sentido, o índice alimentar da Organização das Nações Unidas para os Alimentos e a Agricultura (FAO) atingiu 127,4
pontos em agosto, com alta de 3,1% em um
mês. Vale lembrar que, às vésperas da explosão dos preços dos alimentos, em 2011,
que gerou motins do pão em muitos países,
o índice era de 137,1 pontos.
Segundo a UNCTAD, a correlação entre
os preços das commodities e o crescimento
econômico pode chegar a 70%. Milhões de
pessoas, principalmente em áreas rurais de
países em desenvolvimento, ainda não têm
acesso a alimentos, eletricidade, água e saneamento. A demanda por alimentos está
projetada para aumentar em 60%, na medida
em que a população mundial se aproximar
dos 10 bilhões, o que é esperado até 2050.
Outro aspecto importante a se considerar
é a transição energética e como os países vão
enfrentar as mudanças dramáticas decorrentes da descarbonização da economia
global, que deve levar a uma explosão na
demanda por minerais como alumínio, cobalto, cobre, lítio e níquel.
A atual armadilha das matérias-primas
é a continuação moderna da relação colonialista do Norte com o Sul do mundo. Parece
uma releitura da Riqueza das nações de
Adam Smith, escrito antes de 1776 e no qual,
em meio a importantes conceitos econômicos teóricos, como a divisão do trabalho,
instou as colônias inglesas da América do
Norte a se limitarem a produzir algodão,
porque, com a renda obtida por meio deste
comércio, poderiam comprar os tecidos produzidos nas fábricas inglesas a preços mais
baixos do que se tentassem construir fábricas para produzi-los elas próprias. Em outras
palavras, para Smith, manufatura e desenvolvimento tecnológico e industrial não
eram para os estados da América do Norte.
A propósito, recorde-se que essa imposição colonial foi uma das principais causas que levaram à Revolução Americana
e à construção e independência dos Estados Unidos. //
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Brasil:

“reprimarização”
se acelera

A

manchete principal do jornal Valor Econômico de 13 de outubro sintetiza o drama do
desastroso processo de desindustrialização
acelerada que afeta o Brasil: “Commodities respondem por 70% das exportações.”
A reportagem apresenta os dados do Indicador
de Comércio Exterior (Icomex), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre). Nos nove primeiros meses
do ano, os produtos primários representaram 69,7%
das exportações nacionais, contra 67,5% em 2020
e 60,6% em 2019 – ou seja, uma alta de nove pontos percentuais em dois anos, ainda que motivada
por uma alta nos preços. Os números são os mais
altos da série iniciada pelo FGV-Ibre em 1998.
O processo de reprimarização se mostra até
mesmo dentro das próprias exportações de commodities, cada vez mais concentradas no minério
de ferro, soja e petróleo, cuja fatia no total de exportações subiu de 28,3% em 2020 para 43,7% em
2021. Em 2001, estes itens representavam menos
de 12% das exportações.
Segundo a pesquisadora Lia Valls, do FGV-Ibre, a participação de produtos da indústria de
transformação na exportação de commodities caiu
de 36,9%, no período janeiro-setembro de 2020,
para 32,8%, no mesmo período deste ano, o que
indica a primarização da pauta exportadora mesmo dentro das commodities.
O estrategista de comércio exterior do Banco
Ourinvest, Welber Barral, oberva que os produtos
semimanufaturados, como ferro gusa, suco de laranja e açúcar, que embutem algum processamen-

to industrial, perderam espaço na pauta
exportadora. Segundo ele, isto ocorre em
paralelo com a desindustrialização em
curso, influenciada por problemas de
competitividade, como questões logística,
tributárias e outras.
A Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD), que acaba de divulgar o relatório “Estado da dependência de commodities 2021”, considera uma economia

As commodities como o minério de ferro ocupam
um espaço cada vez maior na pauta das exportações
brasileiras, refletindo um forte retrocesso da
participação da indústria na economia nacional
(foto: Ricardo Telles / Ag. Brasil)

dependente de commodities quando elas
compreendem mais de 60% da sua pauta
de exportações, limite que o Brasil já
superou há algum tempo e só tende a
afastar-se dele.
Seria de todo conveniente que as lideranças brasileiras de todos os setores
prestassem atenção às iniciativas de reconstrução econômica que ocorrem no
Hemisfério Norte. //
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“Brasil precisa deixar de
ser subalterno ao mercado”

E

m entrevista ao UOL (01/10/2021), o
economista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), afirmou que o Brasil
está na contramão do resto do mundo, com
a obstinação de reduzir o tamanho e a capacidade de intervenção do Estado e depositar no setor privado a responsabilidade pelo desenvolvimento. Por isso, o País
precisa deixar de subordinar-se ao mercado. O Estado, e não o mercado, deve ser o
ator principal no planejamento estratégico
da economia de qualquer país, enfatiza.
Segundo ele, tanto os EUA como a Europa já voltaram a esse caminho, após
décadas de políticas econômicas centradas nos mercados: “Estamos falando mudanças que estão ocorrendo no pensamento econômico e que já estão no centro do
capitalismo mundial a respeito da importância central do Estado.”.
O Brasil está na contramão, “porque
vem há décadas fazendo mudanças que
aumentam a importância do setor privado
na economia, com redução do tamanho do
Estado, exatamente o contrário do que outros países estão fazendo, como reestatização, a volta do Estado planejador e o aumento dos investimentos do setor público”.
Sobre o governo atual, a sua política “é
a de reduzir a capacidade de o Estado atuar, e a gente está vendo no mundo que isso
não funciona. Entidades internacionais,
como o próprio FMI [Fundo Monetário
Internacional], reconhecem que a agenda
neoliberal não entregou os resultados positivos em termos de maior crescimento e
redução de desigualdades. Estamos indo
na contramão do que os países centrais da
economia mundial estão fazendo. E o pro-

blema, como vimos na pandemia aqui no Brasil, é
que, quando o país necessita do Estado, ele tem menor capacidade de atuação, porque está sendo desmantelado. A reação do governo tem sido mais lenta
que em outros países e não é por acaso”.
Para Roncaglia, a redução da capacidade de reação
do governo quando ela é necessária ficou evidenciada no caso brasileiro: “Isso ficou claro na pandemia.
A gente vem acelerando o processo de desmantelamento do setor público. O programa do ex-ministro
da Saúde Luiz Henrique Mandetta era reduzir o SUS
(Sistema Único de Saúde), até que ele viu a necessidade de reforçar o papel do Estado em vez de diminuir. A reação poderia ter sido mais rápida. Se o SUS
fosse prioridade do governo desde o início, não algo
a ser reduzido, o sistema teria sido protagonista e teria
tido maior autonomia desde o começo da pandemia.”
O economista aponta a necessidade de que o Estado brasileiro volte a coordenar o desenvolvimento
nacional, com a recriação do Ministério do Planejamento, a recuperação da capacidade de atuação do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e o fortalecimento de órgãos públicos de inovação, como a Embrapa e Fiocruz: “A gente tem vários exemplos no setor público de que órgãos
e empresas de Estado podem funcionar independentemente de governo ao longo dos anos. Histórias
como a da Embrapa, da Petrobras, da Embraer, de
universidades e institutos de pesquisa, que são destaques no mundo. Essas estruturas existem, na verdade, até para conter o personalismo dos governos.”
Pare ele, é preciso “encontrar formas de evitar que
os juros fiquem subindo com tanta frequência, a cada
momento em que a inflação sobe além da meta”. Com
isto, “o empresário tem maior propensão a adiar investimentos porque sabe que os juros podem subir a
qualquer momento para combater a inflação”.
Roncaglia observa que não é “justo nem factível”
colocar sobre o setor privado toda a responsabilidade
pelo desenvolvimento econômico. //
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Um bucaneiro
ao timão de uma
nau à deriva
// LORENZO CARRASCO

A

o final de uma semana turbulenta, na qual
assistiu à saída de quatro secretários do
Ministério da Economia, em meio a uma
onda de rumores sobre a sua demissão e ao habitual “nervosismo” dos mercados financeiros,
o ministro Paulo Guedes recebeu um voto de
“confiança absoluta” do presidente Jair Bolsonaro, depois reforçado pela promessa presidencial de que ambos sairão juntos do governo.
A causa imediata das turbulências é a concessão do Auxílio Brasil, programa social que
deverá substituir o Bolsa Família com um valor
médio de R$ 400,00, para o qual será inevitável
a superação do famigerado “teto de gastos”, o
que representa um verdadeiro anátema para o
credo pró-rentista que orienta a formulação das
políticas públicas desde a década de 1990.
Não obstante, é visível que Guedes já não
desfruta da aprovação de antes junto às estruturas de poder real do País, e que seus malabarismos retóricos não conseguem mais ocultar a
inépcia administrativa e a incapacidade absoluta de formular uma estratégia abrangente para
reanimar uma economia estagnada desde 2015.
Estagnada e com indicadores que sinalizam
uma forte deterioração das condições de vida
da maioria da população: altos níveis de desemprego, subemprego e desalento, inflação em
alta, principalmente, de alimentos e combustíveis (ironicamente, enquanto a produção agropecuária e de petróleo bate recordes) e perspectiva de retração para 2022, com o Itaú Uniban-

co prevendo uma queda de 0,5% no
PIB (Produto Interno Bruto).
Ou seja, um quadro de “estagflação”, ainda mais problemático diante de uma eleição determinante em
um cenário de polarização radical e
raivosa – algo como uma briga em
um barco conduzido por um timoneiro inconsequente, em meio a uma
forte tempestade.
A rigor, além do receio de Bolsonaro de agitar ainda mais o barco, com
uma eventual demissão, a permanência
de Guedes no cargo se deve, em grande
medida, à perspectiva de cumprimento
do seu principal compromisso ao assumir a pasta: liquidar o que resta do
patrimônio do Estado, anunciado em
Washington, durante a primeira viagem do então presidente eleito aos
EUA – “estamos vendendo tudo”, disse, na ocasião. Na mira imediata, a liquidação do CEITEC (Centro Nacional
de Tecnologia Eletrônica Avançada),
única fabricante de semicondutores do
Hemisfério Sul, e a privatização dos
Correios e das joias da coroa, Eletrobrás e Petrobras.
A petroleira, submetida desde o governo de Michel Temer a um esquartejamento que equivale a uma privatização branca, é a bola da vez. Se Guedes
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conseguir concretizar seu intento, sonho de consumo de dez entre dez predadores financeiros desde a década de
1990, os atuais muxoxos dos rentistas
serão prontamente esquecidos e ele
será entronizado com letras douradas
no panteão dos adoradores do deus
mercado, que veem no Brasil apenas
um “balcão de negócios” continental.
Com um cinismo olímpico, Guedes acena com os recursos da venda
Se concretizada, a privatização da Petrobras, sonho de
do controle acionário da Petrobras consumo de dez em cada dez predadores do mercado
para financiar o Auxílio Brasil. Pe- financeiro, será a grande façanha de Paulo Guedes (foto:
gando como gancho uma declaração Marcelo Casal Jr./Ag. Brasil)
de Bolsonaro sobre a privatização,
que provocou uma alta de 6% nas ações da
Em essência, Guedes se comporta
empresa, disparou: “Em mais duas ou três como um bucaneiro no comando de
semanas, são R$ 15 bilhões criados. Isso não uma nau desarvorada e à deriva, que
existia, não é tirar do povo. É uma riqueza ruma para perigosos recifes em meio a
que estava destruída, bastou o presidente di- uma violenta tempestade, preocupado
zer que ia estudar que o negócio saiu subindo. apenas em salvar o butim prometido
Não dá para dar R$ 30 bilhões para os mais aos receptadores dos mercados finanfrágeis (no Auxílio Brasil)?”
ceiros. Estes esperam tranquilamente,
E, com a desfaçatez característica, comple- na praia particular do seu “resort” instou o insulto à inteligência alheia: “A Petrobras talado ao redor do Banco Central “invai valer zero daqui a 30 anos. E o que nós fi- dependente”, enquanto a grande maiozemos? Deixamos o petróleo lá em baixo com ria dos brasileiros corre o risco de
um monopólio, uma placa de monopólio estatal afundar com o navio. O que temem é
em cima. O objetivo é tirar esse petróleo o mais apenas algum motim a bordo, como
rápido possível e transformar em educação, in- advertiu o ex-presidente Michel Temer,
vestimento, treinamento, tecnologia (O Estado em um seminário promovido pelo Glode S. Paulo, 25/10/2021).”
bal Council of Sustainability and
A privatização da Petrobras, para a qual sua Marketing e o Fórum das Américas,
equipe de operadores do mercado já desenha o em São Paulo, ao afirmar que as masmodelo, também permitirá a Guedes reduzir a sas populares “podem se rebelar” dianinsatisfação dos rentistas com a superação do te de carências não atendidas (Valor
“teto de gastos”.
Econômico, 26/10/2021). //
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O retorno da energia nuclear

U

m grupo de dez países europeus encabeçado pela França acaba de pedir à Comissão Europeia para reconhecer a energia
nuclear como uma fonte energética “verde”, que
deveria integrar com destaque a pauta de transição para fontes neutras em carbono.
O documento, que faz referência à séria crise energética que afeta o continente, afirma que
a energia nuclear é uma fonte “acessível, estável
e independente”, que poderia proteger os consumidores europeus de serem “expostos à volatilidade de preços” (Euronews, 12/10/2021).
Além da França, assinaram a iniciativa a
Bulgária, Croácia, República Checa, Finlândia,
Hungria, Polônia, Eslováquia, Eslovênia e
Romênia. Atualmente, as fontes nucleares representam mais de 26% da eletricidade gerada
na União Europeia.
A iniciativa europeia é mais uma evidência
de um renascimento do interesse pela energia
nuclear em todo o mundo, inclusive, com o
desenvolvimento de novas tecnologias, tanto
de fissão como de fusão nuclear. A França, que
gera 70% de sua eletricidade com usinas nucleares, é um ótimo exemplo, inclusive, da
possibilidade de uma rápida expansão do setor.
Na década de 1970, em função da primeira crise do petróleo, o país construiu nada menos
que 56 usinas nucleares em 12 anos.
De forma emblemática, a energia nuclear é
parte relevante do plano França 2030, recém-anunciado pelo presidente Emmanuel Macron,
que contempla investimentos de € 30 bilhões
nos próximos cinco anos, dos quais € 8 bilhões
destinados ao setor energético, inclusive, para
o desenvolvimento e produção de reatores nucleares modulares.
No Brasil, o setor nuclear vive a expectativa
da próxima retomada das obras da usina Angra
3 e da concretização do projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), além do interesse
na construção de reatores de modulares de potência reduzida (da ordem de 100 MW). No cam-

po da fusão nuclear, aguarda-se uma definição
sobre a construção do Laboratório Nacional de
Fusão Nuclear e de um reator conceitual, para as
quais já existe uma proposta coordenada pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Em uma apresentação no 2º Webinar Brasil
2022 – 200 Anos de Independência, promovido
pelo Instituto General Villas Bôas, em Brasília,
em 6 de outubro, o jornalista Lorenzo Carrasco,
presidente do Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa), afirmou que o fomento
da energia nuclear deveria constar da linha de
frente da resposta brasileira às pressões ambientais do exterior. Segundo ele, o País deveria
promover nos foros internacionais uma reedição do antigo programa estadunidense “Átomos
para a Paz”, e uma ampla cooperação internacional no desenvolvimento da tecnologia nuclear. Em suas palavras: “É preciso recordar
que quando o presidente [Ernesto] Geisel assinou o acordo nuclear com a Alemanha, eram
oito usinas. Se tivessem entrado [a usina hidrelétrica de] Belo Monte e algumas dessas
usinas, não teríamos o problema [energético]
que temos hoje. Eu penso que o mundo precisa
voltar ao problema nuclear. Esse é um assunto
central. Eu penso que na [conferência climática]
COP[-26], deveria ser discutido o seguinte: um
novo Átomos para a Paz. Não querem o CO2?
Não gostam do CO2? Então, apoiemos o Terceiro Mundo com usinas nucleares... Eu diria,
um Átomos para a Paz versão 2.0, em que poderíamos ver cooperando a China, que tem um
magno programa nuclear, a Rússia, que acaba
de assinar um acordo de entendimento com o
Brasil, a Índia, que é bastante desenvolvida no
setor e, inclusive, os Estados Unidos, que estão
desenvolvendo tecnologias modernas, com
grandes empresários investindo em modelos
muito interessantes de novas tecnologias. E eu
creio que com isso se pode contornar esse engodo de querer deter o desenvolvimento e a
indústria nuclear. (...) (IGVB, 06/10/2021).” //
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Ímã mais forte do mundo abre
caminho para fusão nuclear comercial

A

empresa estadunidense Commonwealth
Fusion Systems (CFS) e o Centro de Ciência do Plasma e Fusão (PSFC) do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)
anunciaram em setembro o teste bem sucedido
do magneto supercondutor de altas temperaturas
mais poderoso do mundo. O equipamento, conhecido pela sigla em inglês HTS (high temperature superconducting), é uma etapa tecnológica vital para a sonhada meta de utilização
comercial da energia de fusão nuclear.
O teste, realizado no PSFC, coloca a CFS em
uma posição de destaque para a esperada obtenção de energia líquida em uma reação de fusão.
“Esse ímã recordista é a culminância dos últimos três anos de trabalho e dará ao mundo um
caminho claro para a energia de fusão, pela primeira vez”, disse um otimista Bob Mungaard,
executivo-chefe da empresa (CFS, 08/09/2021).
“O mundo necessita de uma tecnologia fundamentalmente nova, que apoie os esforços para
descarbonizar, em um calendário que possa
mitigar as mudanças climáticas. Esse teste do
nosso ímã prova que temos essa tecnologia e que
estamos no caminho para produzir energia limpa e ilimitada para todo o mundo”, afirmou.
Os cientistas da CFS e do PSFC utilizaram
novos supercondutores de alta temperatura disponíveis no mercado, para construir os ímãs que
proporcionarão campos magnéticos significativamente mais fortes no reator.
Para Dennis Whyte, diretor do PSFC e um
dos fundadores da CFS, “esse ímã revolucionário abre uma oportunidade transformacional e
acelerada para promover a ciência da fusão e a
energia de fusão comercial”.
O reator da CFS é uma variante dos reatores
tokamak desenvolvidos pela antiga União Soviética, na década de 1960. São dispositivos em
forma de rosquinhas “donut”, que utilizam ímãs
poderosos para manter isolado os plasmas em
cujos interiores ocorrem as reações de fusão.
Atualmente, existem cerca de 160 tokamaks em
operação em todo o mundo e, embora nenhum

deles tenha conseguido até agora uma reação
sustentável, a maioria dos esforços engajados na
corrida para ela aposta nesse desenho clássico.
Antes da disponibilidade dos HTS, os tokamaks
utilizavam ímas supercondutores de baixas temperaturas e de grandes dimensões, necessárias
para gerar os campos magnéticos requeridos. A
tecnologia será usada no reator da CFS, que está
em construção, com o qual a empresa pretende
obter uma geração líquida de energia em 2025.
“Em todo o mundo, esse é o caminho mais
rápido para a comercialização de energia de
fusão acessível”, afirma Mumgaard.

O super-ímã da CFS, visto de cima (foto: CFS)

A CFS (cfs.energy) foi fundada em 2018, por
pesquisadores do PSFC, tendo sede em Devens,
no estado de Massachusetts. A empresa tem 100
funcionários e uma capitalização de 200 milhões de dólares, oriundos do Departamento de
Energia dos EUA, investidores privados (inclusive Bill Gates, da Microsoft) e das empresas
petrolíferas ENI (Itália) e Equinor (Noruega),
além do fundo soberano de Cingapura, Temasek. Vale observar o fato de empresas petrolíferas e fundos soberanos estrangeiros estarem
investindo seriamente no projeto. Seguramente,
não apostam em que geradores eólicos e centrais
fotovoltaicas, as fontes “alternativas” favoritas
dos ambientalistas desinformados, poderão
substituir grande parte das aplicações energéticas dos hidrocarbonetos. //
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Réquiem
para a Ciência
brasileira
// GERALDO LUÍS LINO

A

sanção do presidente Jair Bolsonaro ao
projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nacional, retalhando mais de 90% de um
crédito originalmente destinado ao Ministério
de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e
destinando os recursos a outros seis ministérios, pode ser considerada como um dobre de
finados para a Ciência brasileira, triste símbolo do descaso atávico das elites políticas e econômicas do País com a qualificação do capital
humano como vetor fundamental de desenvolvimento e progresso.
Nos termos originais, o Projeto de Lei do
Congresso Nacional (PLN) 16/2021, enviado ao
Poder Executivo em agosto, abria um crédito
suplementar de R$ 690 milhões, que seria destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT), a principal
fonte de recursos para a pesquisa científica no
País, e à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para a produção de radiofármacos
e suporte para laboratórios de apoio.
Todavia, no início de outubro, o ministro da
Economia Paulo Guedes enviou um ofício à
Comissão Mista de Orçamento, propondo a
transferência de R$ 600 milhões para outros
ministérios (Agricultura, Pecuária e Abastecimento - R$ 120 milhões; Educação - R$ 50
milhões; Saúde – R$ 50 milhões; Comunicações – R$ 100 milhões; Desenvolvimento Regional – R$ 252 milhões; Cidadania – R$ 28

milhões). Como, da “xepa” destinada ao
MCTI, R$ 82,6 milhões foram direcionados à CNEN, sobraram apenas R$ 7,2
milhões para investimentos em pesquisa
e desenvolvimento.
No dia 7, em sessão conjunta, o Congresso aprovou o substitutivo ao projeto
de lei nos termos sugeridos por Guedes,
após análise do relator, senador Eduardo
Gomes (MDB-TO) (com votos contrários,
registre-se, apenas do PSOL). No dia 15,
após a sanção presidencial, a Lei 14.220
foi publicada no Diário Oficial da União.
Como se percebe, a cadeia de inconsequências começa na pasta da Economia, passa pelo Congresso e culmina na
Presidência da República, contando ainda com a passividade bovina do titular
do MCTI, o “cosmonauta” Marcos Pontes, que limitou-se a dizer-se “chateado”
com o desfecho e que “chegou a pensar”
em pedir demissão do seu cargo pouco
mais que decorativo.
A rigor, dificilmente, o resultado poderia ser diferente. Na Economia, Guedes
e seus escudeiros têm os olhos voltados
exclusivamente para os interesses dos
mercados financeiros. No Congresso, a
divisão do bolo por mais ministérios foi
bem recebida, com os olhos voltados para
as eleições de 2022. E, na Presidência, o
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interesse de Bolsonaro por assuntos científico-tecnológicos parece limitar-se às suas constantes referências ao nióbio e ao grafeno, no
mais, demonstrando um desconhecimento absoluto do funcionamento de um sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Por ironia, no dia seguinte à votação, tanto
Bolsonaro como seu ministro-cosmonauta estiveram na abertura da 1ª Feira Brasileira do
Nióbio, em Campinas (SP). Na ocasião, junto
ao presidente, Pontes assim se manifestou: “Ontem não foi um dia muito bom com relação a
orçamento. Mas a vida da gente é assim; tem
um dia bom, um dia ruim. Tenho certeza de
que, com o apoio do presidente Bolsonaro – ele
apoia e gosta de ciência –, nós vamos conseguir
recuperar o orçamento do MCTI e aumentar
esse orçamento... Um país que não tem ciência,
tecnologia e inovações é um país destinado a
ser escravo dos outros que têm (grifos nossos)
(Jornal da USP, 08/10/2021).”
Lástima que as palavras do ministro-cosmonauta não tenham correspondência com a sua
atuação no cargo, talvez, a mais bisonha desde
a criação do ministério.
Ainda mais irônico é o fato de Pontes ser
oriundo das Forças Armadas, que deram ao País
os talentos e o empenho de Casimiro Montenegro Filho, Álvaro Alberto da Mota e Silva,
Ozires Silva e outros visionários, responsáveis
por algumas das iniciativas mais relevantes
para o fomento da capacitação científica e tecnológica nacional.
E, não menos, o de um governo que se proclama tão inspirado pelos EUA, ignorar o exemplo de fomento à pesquisa e desenvolvimento
daquele país, cujo pilar central é a ação do governo federal, como estabelecido antes mesmo
do fim da II Guerra Mundial. A propósito, vale
recordar o que escreveu Vannevar Bush, que
chefiou todo o esforço de P&D durante o conflito, no relatório “Ciência: a fronteira sem fim”,
elaborado a pedido do presidente Franklin Roosevelt (1933-1945): “A Ciência é uma preocupação própria do governo... Tem sido política
básica dos EUA que o governo deve incentivar
a abertura de novas fronteiras. Abrimos os ma-

res para os veleiros e demos terra para
pioneiros. Embora essas fronteiras tenham
mais ou menos desaparecido, a fronteira
da Ciência permanece... Ademais, como a
saúde, o bem-estar e a segurança são preocupações próprias do governo, o progresso científico é e deve ser de interesse vital
para o governo. Sem progresso científico,
a saúde nacional se deterioraria; sem progresso científico, não poderíamos esperar
melhorias em nosso padrão de vida ou um
número maior de empregos para nossos
cidadãos; e sem progresso científico, não
poderíamos ter mantido nossas liberdades
contra a tirania.”
Aqui, por infortúnio, tal percepção
constitui exceção entre as lideranças políticas. A regra quase geral é um desprezo
pelo processo de pesquisa e desenvolvimento e sua relevância – que aumenta de
forma exponencial – para a economia crescentemente intensiva em conhecimento do
século XXI. Hoje, muitos compartilham a
ilusão de que, para enfrentar os grandes
desafios do futuro vindouro, bastará ao
Brasil apresentar-se ao mundo como uma
“potência verde prestadora de serviços
ambientais” ao planeta, qualificando-se
para receber a enxurrada de créditos “sustentáveis” prometidos pela alta finança
globalizada, em sua nova roupagem ESG
(ambiental, social e governança).
É bom enfatizar: isso não passa de uma
perigosa ilusão e uma grave ameaça ao futuro
imediato do Brasil e das pretensões dos
brasileiros de construir uma Nação digna.
A Ciência brasileira agoniza e resiste
apenas em núcleos de vitalidade que se
devem muito mais à abnegação dos profissionais que os constituem. A virtual
inviabilização do sistema científico-tecnológico nacional é uma certeza, a continuar o descaso com o setor. A sua reconstrução será penosa, mas é uma tarefa
imprescindível para um futuro governo
minimamente comprometido com a reconstrução do País como um todo. //
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PEC 05/21 ameaça “polícia
judiciária” do aparato
ambientalista-indigenista

O

Ministério Público (MP) está na pauta do
Congresso, com a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 05/21, cujo objetivo
geral é reduzir a autonomia absoluta desfrutada
pelo órgão desde a sua criação, determinada na
Constituição de 1988.
O texto da PEC, apresentado pelo deputado
federal Paulo Teixeira (PT-SP), mantém a atual
composição do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), com 14 membros, mas acaba
com a vaga nata do MP do Distrito Federal, cujo
ocupante passaria a ser eleito pelo Congresso
Nacional entre os membros do órgão, e estabelece que o corregedor nacional do MP poderia
ser oriundo de fora dos seus quadros.
Adicionalmente, o deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) apresentou um substitutivo que
previa a ampliação do CNMP para 17 membros
e a eleição do corregedor geral pelo Congresso,
mas a proposta foi rejeitada pelo Plenário da
Câmara dos Deputados, em votação realizada
na quarta-feira 20 de outubro.
A mudança no critério de eleição do corregedor foi um dos pontos mais polêmicos do substitutivo, para cuja aprovação faltaram apenas 11
votos. Magalhães justifica: “A participação do
Congresso na composição dos órgãos de Estado é tradicional em nosso constitucionalismo.
A independência funcional não é irrestrita, já
que o membro do Ministério Público deve respeito à Constituição e suas leis. Todo agente
público está sujeito a controle, de modo que todo
poder seja exercido em nome do povo e no respeito do interesse coletivo (Conjur, 20/10/2021).”
Por sua vez, Teixeira atribuiu a rejeição ao
que chamou de “máquina de propaganda” contra
a proposta: “Talvez, deputados não tenham se
sentido encorajados a votar. Foram 11 votos a
menos e eu acredito que novas rodadas poderão

amadurecer um novo texto capaz de aperfeiçoar
o controle do Ministério Público.”
Para qualquer pessoa que se dedique com
um mínimo de objetividade e isenção a rever a
atuação do MP, principalmente, em questões
envolvendo o meio ambiente e comunidades
indígenas, salta aos olhos a necessidade de se
impor algum tipo de restrição à sua independência irrestrita. Como este Alerta tem reportado há mais de duas décadas, as várias instâncias do MP têm extrapolado em muito as suas
atribuições em tais áreas, atuando como um
autêntico braço jurídico do aparato ambientalista-indigenista internacional em suas ações
intervencionistas contra toda sorte de iniciativas e projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Tais ações, muitas vezes, desprovidas
de quaisquer fundamentos racionais ou critérios de bom senso elementar, têm acarretado
enormes prejuízos aos empreendimentos enquadrados na ação militante dos aguerridos
procuradores, com frequência, jovens imbuídos
de um sentido “missionário” e com motivações
muito mais ideológicas do que a mera busca de
justiça real ou a defesa de “interesses difusos”,
pretexto original da criação do órgão.
Na prática, o MP tem atuado como um corpo
de vigilantes, uma autêntica “polícia judiciária”
apoiada por elementos do Poder Judiciário atraídos para a agenda “verde-indígena”, a qual tem
sido, nas últimas três décadas, um dos principais
obstáculos ao desenvolvimento e à soberania
plena do País sobre a ocupação física e os recursos naturais do seu território, em especial, na
Região Amazônica.
A propósito, vale registrar o relato de Carlos
Frederico Marés, fundador do Instituto Socioambiental (ISA) e ex-presidente da Fundação
Nacional do Índio (Funai):
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“O Ministério Público vem ganhando cada
vez mais a função de protetor dos direitos coletivos e difusos, na exata medida em que se moderniza o Direito Público, que deixa de ser direito do Estado para ser direito do cidadão. Esta modernização do Direito Público implica em impor
limites à propriedade e à ação do Estado, de tal
forma que prevaleça ante o interesse privado ou
o interesse estatal, o interesse coletivo.
“Ganha o Ministério Público a faculdade de
agir contra o estado e contra particulares na defesa desses interesses protegidos... Por este novo
papel... que o Ministério Público vem adquirindo,
calhou perfeitamente com o órgão que se ansiava
para ser o defensor dos direitos indígenas, exatamente porque os direitos indígenas se assemelham aos direitos coletivos e difusos (Fonte: Carlos A. Ricardo, Povos Indígenas do Brasil 198790. São Paulo: CEDI, 1991, p. 31).”
Na vertente oposta, em entrevista ao jornal
Valor Econômico de 11 de abril de 2015, o então
ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger,
observou: “(...) O problema não é que as regras
sejam ou não severas demais. O problema que
não é compreendido no país é que a rigor não há
regras. O nosso direito ambiental não existe.
Não existe um direito ambiental substantivo.
Existe um direito quase exclusivamente processual, que delega poderes discricionários praticamente ilimitados a um elenco de pequenos
déspotas administrativos. Não estou tratando
nem de um outro aspecto, que são os órgãos de
controle com os tribunais de contas, o Ministério Público. É uma perseguição permanente à
atividade criativa do país. Empoderamos esta
elite política e judiciária, ao mesmo tempo em
que criamos um vácuo de regras, e portanto nos
colocamos sob a ditadura desses juízes sem lei.
Isto é um impedimento intransponível à democratização da economia de mercado e ao produtivismo includente.”
É emblemático que a 6ª Câmara do Ministério Público Federal (MPF), dedicada aos direitos das comunidades indígenas e minorias,
estabelecida em 1994, tenha determinado, já
em sua primeira reunião, que o relacionamento
com “os organismos não-governamentais será
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o mais amplo possível, de modo a manter sempre o canal de comunicação com a sociedade
civil organizada”.
Sem surpresa, o aparato tem dedicado grande
atenção à tramitação da PEC 05/21. Uma nota
do ISA afirma: “O ISA entende que, 33 anos
após a promulgação da Constituição Federal cidadã, o Ministério Público pode e deve ter a sua
institucionalidade aprimorada e fortalecida, à
luz da experiência de sua atuação, da transparência, do controle social e da correção de eventuais distorções, mas em sentido diverso do
proposto no substitutivo desta PEC. Sendo assim, o ISA se alinha a outras organizações da
sociedade civil em favor da sua rejeição pelo
Congresso Nacional (ISA, 2021/10/15).”
Já o WWF-Brasil explicitou o temor imediato
das ONGs ambientalistas-indigenistas: “Um dos
pontos graves constantes das versões mais recentes da proposta é o que prevê que investigações
abertas por promotores possam ser anuladas por
decisão do Conselho Nacional do Ministério Público por ‘violação do dever funcional’ ou ‘interferência na ordem pública’, conceitos vagos que
podem ser usados contra qualquer um que contrarie interesses políticos ou econômicos, ainda
mais se o conselho vier a ser formado, em sua
maioria, por indicados políticos. Esse risco cresce caso, como prevê a proposta, o Corregedor
Geral, que tem o poder de iniciar processos disciplinares, venha a ser indicado pelo Congresso
Nacional (WWF-Brasil, 20/10/2021).”
Ou seja, a ONG favorita das monarquias
europeias que ajudaram a lançar o movimento
ambientalista-indigenista deixa claro que ela
e seus pares querem que o MP continue desfrutando da mais absoluta liberdade de ação,
em suas ações contra empreendimentos econômicos incluídos na agenda ditada pelos interesses dos altos círculos de poder que as financiam e mobilizam.
Oxalá, os parlamentares brasileiros não recuem, pelo menos, quanto à aprovação do texto original da PEC. Mas, em algum momento,
o Brasil terá que repensar a sério a atuação do
MP, que, definitivamente, não foi criado para
criar obstáculos injustificados ao desenvolvimento nacional. //
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