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Washington Novaes - O Estado de S.Paulo

Parece pouco realista a discussão que corre em boa parte da comunicação e na internet
baseada no pressuposto de que as posições dos dois candidatos à Presidência da
República a respeito do aborto - e suas repercussões nas áreas de eleitores evangélicos e
católicos - serão o fator determinante para a transferência, no segundo turno, de votos
dos que escolheram a terceira candidata, Marina Silva, no primeiro turno. Também
parece pouco fundamentada a visão dos que se surpreenderam com o volume de votos
obtido no primeiro turno por uma candidatura "ambientalista".

São visões que minimizam a importância que boa parte do eleitorado e da sociedade já
confere às questões vistas por esse ângulo. E que já estavam patentes há algum tempo,
pelo menos desde a reunião da Convenção do Clima em Copenhague, em dezembro.
Importância que levou à capital dinamarquesa, para mostrar sua fidelidade às soluções
ambientais, os três candidatos à Presidência, que ali fizeram pronunciamentos enfáticos
sobre a gravidade dos eventos e as posições assumidas pelo governo brasileiro. Tudo tão
claro que levou o autor destas linhas a escrever neste espaço, em 18 de dezembro: "O
Brasil não será o mesmo após esta reunião, qualquer que seja o desfecho. Mudanças
climáticas e meio ambiente tenderão a deslocar-se para o centro do palco,
principalmente na campanha eleitoral."

Quem acompanhava o noticiário de Copenhague não tinha como fugir a essa conclusão.
Anunciava-se ali que em 2008 as mudanças climáticas haviam deixado 200 milhões de
vítimas no mundo e mais de 200 mil mortos. Dizia a Agência Internacional de Energia
(AIE) que seriam necessários investimentos de US$ 10,5 trilhões para substituir
combustíveis fósseis e mais US$ 26,5 trilhões em novas tecnologias de energias
renováveis. Mas qualquer acordo continuava difícil, com a Índia, que já emitia 4 bilhões
de toneladas anuais de carbono, lembrando que precisava prover de energia mais 400
milhões de pessoas e praticamente só dispunha de carvão para isso. Além do mais, suas
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emissões de poluentes, de 1,27 tonelada média anual por habitante, correspondiam a
pouco mais de 25% da emissão média por habitante no mundo (4,82 toneladas; no
Brasil, entre 10 e 11 toneladas/ano). A China fazia coro: precisava urbanizar mais 100
milhões de pessoas sem energia; não podia prescindir do carvão; suas emissões, já as
mais volumosas do mundo, poderiam duplicar até 2050. Contra-argumentava a AIE que
no ritmo e nos formatos de então (que ainda não mudaram) as emissões aumentariam
mais de 40% até 2030, já que o aumento da demanda por energia no período seria de
76%."A criação está ameaçada", proclamava o papa Bento XVI.

Quem leu a edição de terça-feira (12/10) deste jornal - quando estas linhas estavam
sendo escritas - terá visto o quanto essas questões são importantes neste momento no
País e exigem, de governantes e candidatos, visões e atos consequentes com esse
panorama. As expectativas da safra agrícola de 2010-2011 estão ameaçadas de séria
redução em consequência de problemas climáticos, que se traduzirão em secas intensas
na Região Sul e chuvas excepcionais no Nordeste e Norte - diz o editorial econômico do
dia (B2). Às vésperas do início da reunião da Convenção da Diversidade Biológica, no
Japão, a biodiversidade brasileira, a mais rica do planeta, continua a ser uma
"desconhecida" para nossa administração pública - quando deveria ser uma das bases do
futuro, já que dela poderão vir novos medicamentos, novos alimentos, novos materiais
para substituir os que se esgotarem.

Caso muito grave apontado é o dos recursos marinhos, em que os próprios documentos
oficiais (Revizee) mostram que 80% das espécies pescadas comercialmente estão
sobrexploradas ou no limite - no momento em que o Ministério da Pesca anuncia que vai
multiplicar por dez o volume pescado. "A gestão pesqueira no Brasil está um caos", disse
o pesquisador José Angel Perez, da Universidade do Vale do Itajaí. E não há perspectiva
próxima de que o quadro se altere, seja nas condições de clima e sobreúso de recursos,
seja na capacidade de o Brasil investir adequadamente em ciência e tecnologia voltadas
para essa área, principalmente da biodiversidade.

É evidente que diante de um quadro de tal gravidade - com os relatórios internacionais
ainda dizendo que as emissões de poluentes nos próximos dez anos ultrapassarão em
mais de 30% os limites máximos recomendados - a sociedade brasileira, em sua maioria,
está preocupada, desejosa de saber o que os candidatos à Presidência propõem para
essas e muitas outras questões. Como a de nossa matriz energética: vamos seguir o que
dizem os cientistas, implantando programas de conservação e eficiência energética e
impedindo perdas brutais nas linhas de transmissão? Ou vamos insistir em projetos
"vergonhosos" (com têm dito especialistas) de mega-hidrelétricas na Amazônia e na
instalação de usinas termoelétricas, altamente poluidoras? Vamos levar a sério o
complicado problema das emissões de metano por nosso rebanho bovino? Vamos
encarar o dramático problema do transporte nas grandes cidades, de sua poluição, do
desperdício de horas de vida e de trabalho?

Tudo isso tem de vir à mesa - juntamente com as questões da "guerra fiscal" e da
reforma tributária, de uma reforma de Previdência que olhe de frente a questão (sem
tentar pôr a culpa onde ela não está); e também com as aflitivas questões do trabalho e
da distribuição da renda -, ainda mais agora, com o estudo do Ipea (Estado, 12/10) a
mostrar que a taxa de desemprego dos 20% mais pobres da população subiu de 20,7%
para 26,27%, enquanto o desemprego total caiu de 11,4% para 6,7% (e isso tudo tem que
ver com os problemas da educação e qualificação da mão de obra).

É preciso mudar a visão eleitoral: as preocupações do País são muito mais amplas e
complexas do que querem fazer crer muitos diagnósticos.
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