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O “boi de piranha” foi lançado na
água. Passará o restante da boiada?

Muito estranho
» Já está na hora de o GDF tomar as rédeas dos serviços
públicos. Usar a pandemia para não atender
pessoalmente os cidadãos não se justificamais. Se
mercados, igrejas, escolas estão abertas, não faz sentido
o cidadão precisar de um serviço e ter que sofrer com
telefonemas que nunca são atendidos ou sites que nunca
funcionam. A não ser que os impostos pagos pelos
cidadãos tenham umdesconto proporcional aos dias
não trabalhados.

Vai entender
» Então, os espectadores passam uma hora inteira
aguardando um show e a organização émultada, mas
quem recebe o dinheiro pelo infortúnio da plateia é o
Procon. Isso parece o tempo em que a nobreza
terceirizava as penitências recebidas. Nesse caso, o
público que pagou a entrada não recebe nada. O projeto
é da deputada tucana Edna Henrique e recebeu parecer
favorável do relator na comissão, deputado Alexandre
Frota, domesmo partido. O texto ainda vai passar pelas
comissões de Defesa do Consumidor; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

“Basta que opovo saiba quehouve
eleição. As pessoas que votamnão
decidemnada. As pessoas que
contamos votos decidem tudo.”
JJoosseepphh SSttaalliinn

A frase que foi pronunciada

Vacina contra
ismos e istas
Analistas dos quatro quadrantes da política nacional aos

poucos vão convergindo para uma avaliação consensual que os
leva a crer que a próxima eleição para presidente da República,
a ser realizada em 2 de outubro de 2022, mais do que um sim-
ples pleito rotineiro para a escolha do próximo chefe do Poder
Executivo, significará um ponto de inflexão capaz de transfor-
mar a nossa remoçada democracia numa espécie de Frankens-
tein, que se voltará contra o próprio Estado Democrático de Di-
reito e as liberdades individuais.
Trata-se aqui demais uma encruzilhada histórica, preparada

pelamão invisível de umdestino que cuidamos de desenhar pa-
ra nós mesmos, passo a passo. Isso se até lá não surgir uma al-
ternativa que trafegue pela via racional do centro e do bom sen-
so. Não no sentido de aglutinação de forças do conhecido e ne-
fasto Centrão, capaz de tudo, mas de grupos comprometidos
com a ética pública e com o futuro do país. E é aí que reside o
perigo, uma vez que esse seria um passo possível apenas com
umaqualificação do eleitor e de todo o processo eleitoral, o que,
convenhamos, ainda é umamiragem.
Por certo, o vácuo deixado pela não realização de uma ver-

dadeira e profunda reforma política pesará, neste instante em
que a nação clama por ummodelo que livre o Brasil do impas-
se maniqueísta em que parece ter mergulhado desde 2003, e
que prossegue agora, na margem oposta desse rio de insensa-
tez desde 2018.
Caso se confirme uma opção ou outra nessa disputa extre-

mada entre cara e coroa, o que teremos será representado pela
mesmamoeda sem valor de face ou lastro, incapaz de honrar os
custos e o preço de uma democracia pra valer. Colocada demo-
do estratégico no centro da ação política, como se fosse um
agente ativo, capaz de direcionar as medidas adotadas pelo go-
verno, o que é absolutamente falso, a população, que parece
não perceber esse mecanismomaroto, utilizado pelos populis-
tas, é usada apenas comomassa demanobra e responsabilizada
no final, por toda e qualquer medida tomada pelo presidente,
mesmo asmais absurdas e prejudiciais.
É essa justamente a face cruel do populismo, seja ele de es-

querda ou direita. A qualificação do eleitor seria omelhor cami-
nho para impedir o avanço desses extremos fundados na exalta-
ção de personalismos, que fazem falsamente desses indivíduos
figuras muito acima de partidos e de ideias políticas, de modo a
fundir seus nomes próprios à falácia de movimentos de trans-
formação da sociedade. Daí o surgimento do Lulismo, Bolsona-
rismo e outros ismos, a confundir a pessoa com alguns movi-
mentos de transformação.
Para historiadores, a experiência popular de provar das

maçãs verdes e vermelhas estaria inserida no próprio proces-
so de aprendizagem de uma nação e seria necessário para
uma evolução natural da sociedade democrática. Pelo sim,
pelo não, o que se sabe é que, enquanto forças de centro de-
mocráticas não se apresentam, o caminho mais longo e segu-
ro seria o investimento em educação de qualidade, sem ideo-
logias, capaz de fornecer ao cidadão todo o potencial para o
desenvolvimento da capacidade de reflexão, de modo que ele
possa visualizar a realidade como ela é, não como querem
que a vejam, podendo, assim, ser livre para agir. Essa é, por
enquanto, a única vacina eficaz contra comunistas, fascistas e
outros istas e ismos a nos infectar.

A
recuperação da crise da
covid-19 é um desafio
mundial. Nenhum país,
nenhuma região, ne-

nhum continente pode enfren-
tar sozinho esse desafio. Por
conseguinte, é natural que a
União Europeia, a América Lati-
na e o Caribe reforcem a nossa
parceria estratégica rumo a um
mundomais sustentável, inclu-
sivo e equitativo. O custo huma-
nodapandemiada covid-19 em
nossas regiões tem sido alta-
mente elevado. Até o dia 15 de
junho de 2021, 732.000 pessoas
perderama vida naUnião Euro-
peia e 1.210.000 pessoas na
AméricaLatina enoCaribe.
A covid-19 também empur-

rou a América Latina e o Caribe
para a sua pior recessão econô-
micaem120anos, levandomais
de um terço dos seus 650 mi-
lhõesdehabitantes a sobreviver
atualmente na pobreza. A pan-
demia está agravando os desa-
fios estruturais devido à desi-
gualdade, à informalidade e à
baixa produtividade. Essa ten-
dência poderia destruirmais de
umadécadadeavançosemma-
téria de desenvolvimento.

Na América Latina e no Ca-
ribe, espera-sequeodesempre-
go atinja cerca de 33milhões de
pessoas, afetandoespecialmen-
te as mulheres e os jovens. Os
governos da região realizaram
esforços orçamentários sem
precedentes para amortecer o
impacto. A dívida pública aumentou em
mais de 10 pontos, atingindo 79,3% do PIB.
No entanto, a luta contra a pandemia e a es-
tabilização da economia implicarão mais
gastos em2021.
AComissãoEuropeia temdefendidouma

iniciativa de recuperaçãomundial que vin-
cule o alívio da dívida com o investimento
nos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável. No entanto, até omomento, a América

LatinaeoCaribe receberamumapoiomulti-
lateral limitado. Isso ocorre porque os países
de rendamédianãopodemserelegíveispara
a Iniciativa de Suspensão do Serviço daDívi-
da (ISSD) nemaoMarcoComumpara oTra-
tamentodaDívidadoG20.
Nesse contexto, a Comissão Europeia e a

Comissão Econômica para a América Lati-
na e o Caribe (Cepal) defendem umamu-
dança de paradigma na cooperação para o

desenvolvimento, em conso-
nância comaAgenda 2030 para
oDesenvolvimento Sustentável.
As classificações baseadas ex-
clusivamente em critérios de
renda per capita não refletem
todaagamadevulnerabilidades
multidimensionais, deficiências
estruturais e necessidades de fi-
nanciamento de um país. Não
basta estabelecer a inclusão ou
exclusão depaíses dosmecanis-
mos de cooperação mundial,
nemnessa crise nemnas crises
associadas àsmudanças climá-
ticas, à degradação ambiental e
àperdadebiodiversidade.
A Comissão Europeia e a Ce-

pal trabalharão no sentido de
renovar o diálogo político birre-
gional comvista a umaparceria
renovada baseada em três pila-
res. Em primeiro lugar, avançar
para modelos de desenvolvi-
mento sustentável, coma igual-
dade no centro. A luta contra as
mudanças climáticas e a transi-
ção paramodelos sustentáveis
de produção e consumo devem
constituir uma prioridade de
desenvolvimento.
Em segundo lugar, promover

um sistemamultilateral mais
forte emais inclusivo. Esse siste-
ma deve incorporar mecanis-
mos para facilitar o acesso ao fi-
nanciamentoparao investimen-
to sustentável, o reforçodo siste-
made comércio baseado em re-
gras e umcompromisso renova-
do para com a ação climática.

Em terceiro lugar, para ser eficaz, a nossapar-
ceria deve facilitar o acesso e o desenvolvi-
mentode tecnologiasverdesedigitais.
A América Latina, o Caribe e a Europa

têm uma parceria de longa data. Partilha-
mos a convicção de que a cooperação e as
parcerias sãoosprincipais instrumentospa-
ra superar os desafios mundiais. Chegou o
momento de unir forças para construir um
futuromelhor para todos.

N
o comando doMinistério do Meio
Ambiente desde 2019, a gestãodeRi-
cardo Salles foimarcada por índices
recordes de desmatamento, des-

monte de órgãos fiscalizadores, falas desas-
trosas e uma atuação digna de lobista profis-
sional. Alvo de investigações pela Policia Fe-
deral por suspeita de enriquecimento ilícito
a partir de negócios com empresas envolvi-
dasemextração ilegaldemadeira, omaisda-
nosoministro doMeio Ambiente da história
doBrasil pediudemissão.Porémalguns fato-
res são centrais para a compreensão do por-
quêde suaquedaneste exatomomento.
A forte pressão internacional sobre o tema

ambiental se abateu sobre o governo após
eleiçãodopresidentedosEstadosUnidos, Joe
Biden. Internamente,a faladeposse,emabril,
do chanceler Carlos Alberto FrancoFrança, e
a recente sinalização doministro da Econo-
mia, PauloGuedes, para uma“retomada ver-
de”, indicamuma reconduçãodoalinhamen-
to comos EUA que se apressa em colocar o
Brasilnostrilhoseresponderaomundocomo
um“dissuasor”globalnotema.Ésimbólicosi-
nalizar que a Amazônia está protegida; que
políticas outrora implementadas por Salles
não terãomaisespaço,aopassoqueo gover-
nonorte-americano, agora“green”, exerce in-
fluência sobreoBrasil nesta segundaetapade
disputacomercial comchineses.
O período Salles também sempre rever-

berou no agronegócio exportador nacional,
colocando-o como vilão para o mundo.
Comaqueda, háumasinalizaçãonadireção
de realinhar as políticas socioambientais
brasileiras.Uma tentativa de resgate da ima-
gem do país no exterior emitigação de pos-
síveis perdas de investimentos nummo-
mento crucial de recuperação econômica.
Dado o cenário, uma tarefa complexa para o
governoqueatuoudiretamentepara a cons-

trução dessa imagem até aqui. No entanto,
um desinvestimento do capital internacio-
nal em setores expostos a riscos ambientais,
nestemomento, seria mortal para a econo-
mia brasileira e um estrago aindamaior na
popularidade do presidente Jair Bolsonaro a
menos deumano emeio das eleições.
Nesse xadrez político, a postura deBolso-

naro em relação a Ricardo Salles sempre foi
de alinhamento pleno. Mesmo sob forte
pressão, os pedidos de saída do ministro
contrariavam o presidente, que o assegurou
no cargo ao longo de dois anos emeio,mes-
mo emmeio às maiores crises ambientais
brasileiras. Do desmatamento recorde na
Amazônia e no Pantanal ao derramamento
de óleo no litoral em 2019, denúncias de
ocupação emáreas depreservação, atémes-
mo o fatídico episódio de reuniãoministe-
rial emabril de 2020.
Emparte, o apoio irrestrito explica-se pe-

la submissão de Salles ao atender aos inte-
resses de setores que apoiamabertamente o
governo e que, aomesmo tempo, têm inte-
resses específicos que variam entre altera-
ções de leis de preservação e conservação,
esvaziamento de órgãos fiscalizadores, pro-
dução e ocupação de terras indígenas, entre
muitas outras agendas que vão na contra-
mão de conquistas socioambientais históri-
cas. No entanto, na atual conjuntura, a que-
da doministro deriva de uma estratégia de
minimizar danos futuros à sua candidatura.
Nomais, o pedido de demissão neste mo-
mento tem—para além demudança de fo-
co político emmeio à CPI da Covid e escân-
dalos de corrupção recentes referentes a
operações de compra de vacina superfatu-
rada—cheiro e cor de cálculo eleitoral.
O novoministro anunciado, Joaquim Ál-

varo Pereira Leite, estava à frente da Secreta-
ria da Amazônia e Serviços Ambientais, foi

secretário de Florestas e Desenvolvimento
Sustentável e diretor do Departamento Flo-
restal. Ex-conselheiro da Sociedade Rural
Brasileira, tem forte relação com a Frente
Parlamentar da Agropecuária e elogiou pu-
blicamente, à época, o “passar a boiada” de
Salles, o que pressupõe que guinadas radi-
cais em direção a umprojeto socioambien-
tal consistente são improváveis. É possível
que se vejambreves demonstrações e anún-
cios de curto prazo,mas nada estrutural. Há
interesses de diversos setores que se sobre-
põem, e onovoministro não ficará isento de
acomodá-los—pelo contrário.
Em aberto, ficam diversos questiona-

mentos: como serão reestruturados os ór-
gãos ambientais e de fiscalização do país?
Quando será traçado um plano estratégico
para atingimento dameta de neutralização
de carbono até 2050 anunciada na Cúpula
do Clima emmarço? Como fica a transição
energética sob umamatriz limpa e renová-
vel? Quando haverá engajamento em torno
de uma política econômica da “floresta em
pé”? E uma reestruturação institucional do
“Enforcement” do Estado brasileiro para
mitigar iniciativas predatórias no campo? E
o PL 490, mais um retrocesso histórico aos
povos indígenas e uma ameaça real em
áreas de conservação?! E o debate profundo
sobre uma regulação que atenda as deman-
das de ummercado responsável?
É fundamental que se acompanhe os pró-

ximos passos de atuação da nova gestão e se
verifique como serão endereçadas questões
centrais na agenda do país que, neste mo-
mento, passampeloMinistério doMeio Am-
biente.AsaídadeSalleséumprefáciodeuma
queda precificada. No presente, o reforço de
que emquestões socioambientais amateria-
lizaçãoé infinitamentemaiseficazquearetó-
rica. Parao futuro, quemseguraráaboiada?

Europa, América
Latina e Caribe: nova
parceria para o futuro

» ALICIA BÁRCENA,
Secretária-Executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL),das Nações Unidas

» JUTTAURPILAINEN
Comissária das Parcerias Internacionais da Comissão Europeia

Emais:ohospital está situado exatamentena rua,na separaçãodas
duasquadras.O casonãovemsendonotadopelaNovacap,que
mandoupassar omeio fio emfrente à rua,em frenteaohospital.
(Publicada em 02.03.1962)
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