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Pela pacificação

Segundo relata a enviada especial 
Denise Rothenburg, o ex-presidente 
Michel Temer deixou claro, ao 
abrir o Lide Brazil Conference, em 
Nova York, que tanto o presidente 
Jair Bolsonaro quando o futuro 
presidente, Luiz Inácio Lula da 
Silva, estão errando nesse processo 
de transição e deveriam, em nome 
da pacificação do país, buscar um 
diálogo. “O presidente eleito, em vez 
de fazer críticas ao atual, deveria 
pedir a sua colaboração e a de todos 
os brasileiros. Vamos conversar e 
vamos reconstruir o Brasil”, afirmou 
Temer, que destacou a ideia de paz 
e harmonia como determinação do 
texto constitucional.

A campanha acabou 

Um dos palestrantes de hoje, o 
ex-ministro da Fazenda Henrique 
Meirelles reiterou que o presidente 
Lula precisa sair do “modo 
campanha” e assumir o papel de 
presidente eleito. “É preciso que 
venha aquele Lula de 2002, com 
responsabilidade fiscal”, disse o 
ex-ministro. Meirelles considera que o 
único consenso até agora em torno da 
PEC da Transição é a concessão dos 
R$ 600, e que é preciso garantir esse 
valor. “Se o presidente Lula não sair 
do modo campanha, a negociação 
ficará mais difícil”, afirmou. 

Disfarce

A fim de evitar a hostilidade 
de manifestantes bolsonaristas, o 
ministro Dias Toffoli adotou uma 
saída clássica: usar um disfarce. Um 
gorro, um par de óculos escuros 
e uma máscara anticovid foram 
suficientes para deixar o ministro 
do STF irreconhecível para os olhos 
mais desatentos.  

A melhor resposta
para as agressões

A eleição presidencial está definida há mais de duas 
semanas, mas resiste a insatisfação de uma parcela 
dos brasileiros quanto ao resultado das urnas. As 
mais extremadas puderam ser vistas em Nova York, 
onde manifestantes xingaram ministros do Supremo 
Tribunal Federal reunidos em um evento empresarial. 
O bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça 
brasileira, chamou de “vagabundo” e termos mais 
baixos um brasileiro que estava na região.

Em Brasília, centenas de manifestantes pretendem 
circular, hoje, pelas principais avenidas da capital 
federal. Mais uma vez, os protestos buscam contestar 
o processo eleitoral, atacar integrantes do Judiciário 

e apelar a uma intervenção das Forças Armadas — 
que, de resto, reafirmaram na semana passada o 
compromisso de cumprir a Constituição. 

Neste ambiente tumultuado, somente uma resposta 
institucional será capaz de tratar as feridas. Nesse 
sentido, aumenta a importância da transição, pois 
mostra ao país que o governo titular e o que virá 
buscam um entendimento mínimo para atender 
às demandas nacionais mais urgentes. Mas ainda 
será preciso uma atuação firme do governo Lula, 
do Congresso e do Judiciário para que a ordem 
democrática prevaleça sobre o ódio e a baderna, a fim 
de unificar o país. 

Corrida da vacina

Enquanto o Ministério da 
Saúde faz um apelo para a 
população completar o ciclo 
vacinal — mais de 60 milhões 
de brasileiros não tomaram a 
primeira dose de reforço —, outro 
problema aguarda providência. 
Está na fila da Anvisa o uso da 
vacina bivalente, considerada 
eficaz no combate à subvariante 
da ômicron que colocou as 
autoridades em alerta. O 
coronavírus está mais rápido do 
que a prevenção.  

Longa batalha

O senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), relator-geral 
do Orçamento, diverge do 
conterrâneo Ciro Nogueira 
(PP-PI), senador e ministro 
chefe da Casa Civil, sobre o 
prazo de validade da PEC que 
deve garantir a continuidade 
do Auxílio de R$ 600. “Não 
vejo necessidade alguma de 
colocarmos um prazo de validade 
em uma medida social, que 
vai ter um impacto da mais 
alta importância na vida dos 
brasileiros mais pobres”, diz. 

Um ano é pouco

Diferentemente de 
Nogueira, que defende as 
excepcionalidades da PEC 
por apenas um ano, Castro 
é favorável a uma solução 
permanente para o Bolsa Família. 
“Seria um desgaste e um risco 
desnecessários termos que 
fazer uma articulação política 
todos os anos para convencer os 
parlamentares do óbvio: a nossa 
responsabilidade social com os 
mais carentes”, afirma.

CONFERÊNCIA DO CLIMA

“Guinada” diplomática na COP
Especialistas em relações exteriores celebram reestreia de Lula no cenário internacional com agenda que mobiliza o planeta

A 
presença do presidente 
eleito Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) na Confe-
rência do Clima das Na-

ções Unidas — COP27 —, em 
Sharm el-Sheikh, no Egito, é vis-
ta com bons olhos por especia-
listas porque, além de recuperar 
o protagonismo do país na área 
ambiental, é uma oportunidade 
para o petista se encontrar com 
líderes globais. A reunião de cú-
pula começou na semana pas-
sada e vai até sexta-feira. Além 
de Lula, participam do evento a 
ex-ministra do Meio Ambiente 
e deputada eleita Marina Silva 
(Rede-SP), e a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), que devem 
assumir posições de destaque 
no futuro governo.

A simples vitória de Lula nas 
eleições de outubro já fez com 
que a Noruega e a Alemanha si-
nalizassem para a retomada do 
fundo de proteção da Amazônia, 
que ficou com os recursos para-
dos durante todo o governo de 
Jair Bolsonaro (PL), taxado de 
destruidor das florestas pelos eu-
ropeus. A expectativa de fontes 
próximas ao PT é que Lula sina-
lize, no Egito, a possibilidade de 
indicar Marina Silva ao comando 
de uma agência reguladora na 
área ambiental, que será criada 
no terceiro mandato do petista.

De acordo com o diplomata 
Rubens Ricupero — ex-ministro 
da Fazenda e do Meio Ambiente 
—, a presença de Lula na COP27 
é “extremamente favorável” para 
Lula e “muito positiva” para o 
evento e para o mundo.

“Ele já tinha anunciado a in-
tenção de viajar antes da posse, 
como tinham feito Juscelino Ku-
bitschek e Tancredo Neves pela 
mesma razão: ajudar a passar o 
período tenso e perigoso antes 
da posse e não fornecer 

pretextos para atos golpistas”, 
destaca Ricupero. 

Agora, na avaliação dele, com 
o convite do Egito para Lula 
comparecer à COP27, a viagem 
adquire aspecto de viagem pre-
sidencial, de estadista, de al-
guém que ainda não tomou pos-
se, mas já é visto como a fonte 
para onde deriva o verdadeiro 
poder no Brasil.

“Celso Lafer chamou a via-
gem de Tancredo antes da posse 
que não houve de ‘o momento 
presidencial de Tancredo’. A ex-
pressão pode igualmente ser 
aplicada à atual viagem de Lula: 
será o seu primeiro ‘instante 
presidencial’, lhe oferecerá a 
oportunidade de tratar com che-
fes de governo e chefes de Esta-
do e de ser tratado como um de-
les”, explica o ex-ministro.

Na avaliação de Ricupero, o si-
nal que Lula precisa dar ao mun-
do na viagem ao Egito, em com-
panhia da ex-ministra Marina 
Silva, é demonstrar que a Ama-
zônia e o meio ambiente serão a 
coluna mestra de sua política ex-
terior.  “Durante os dois manda-
tos anteriores de Lula, a questão 
ambiental ainda não ocupava a 
posição central que hoje ocupa 
na agenda mundial. Naquela 
época, Lula era valorizado lá fora 
sobretudo pela sua ação social. 
Hoje, no entanto, a temática am-
biental adquiriu uma premência 
e uma importância central que 
ofuscam os demais aspectos”, 
destaca. Para ele, o tema pode 
render mais dividendos a Lula e 
ao Brasil em termos não só de 
imagem, “mas, também, de fi-
nanciamentos, investimentos, 
iniciativas econômicas para 
aproveitar o potencial do país 
nos inúmeros aspectos constru-
tivos do meio ambiente, como 
mercado de carbono, pagamen-
to por serviços ambientais, reflo-
restamento, recuperação de 

Rubens Ricupero: “Temática ambiental adquiriu importância central que ofusca os demais aspectos”
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áreas degradadas, conquista de 
mercados para produtos com se-
lo ambiental. 

“Pode-se afirmar que, para 
Lula e para o Brasil, o meio am-
biente é uma espécie de tema dos 
sonhos: produz enorme retorno 
e não acarreta nenhum custo ou 
ônus, a não ser o combate às ati-
vidades criminosas de grileiros, 
madeireiros e garimpeiros ile-
gais”, disse o diplomata.

Governança ambiental

Dawisson Belém Lopes, pro-
fessor de política internacional 
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) e pesquisador 
da Universidade de Oxford, no 
Reino Unido,  também considera 

uma “boa notícia” a ida de Lula e 
Marina Silva ao Egito. “Essa via-
gem deixa claro que a ênfase do 
governo que virá será em temas 
ambientais e na governança am-
biental global, que é uma questão 
importantíssima nos tempos 
atuais”, avalia. “Lula terá a opor-
tunidade de ser tratado como 
presidente antes mesmo de assu-
mir, o que é muito bom, porque 
antecipa o processo e o acesso 
aos líderes globais”, acrescente.

O consenso entre analistas é 
que, em termos de diplomacia e 
política ambiental, haverá uma 
guinada de 180 graus no país 
com o novo governo. Não à toa, 
as representações diplomáticas 
do país no exterior estão perce-
bendo o interesse de reatar as 

conversas com o governo brasi-
leiro. Fontes do Ministério das 
Relações Exteriores estimam um 
número de presidentes e chefes 
de Estado maior do que o da pos-
se de Bolsonaro, que teve 10 líde-
res presentes. Autoridades do 
Chile, que não tem mais nem 
embaixador desde a posse do no-
vo presidente, o socialista Ga-
briel Boric, em março, sinaliza-
ram que o chefe do Executivo 
chileno virá para a posse de Lula 
em 1º de janeiro.

Em entrevista ao Correio, o 
embaixador do Brasil no Chile, 
Paulo Pacheco, contou que, com 
a mudança do governo, a tendên-
cia é de as relações políticas e di-
plomáticas entre os dois países 
ficarem mais fluidas.

A equipe do governo de transi-
ção pediu ao ministro Ciro Noguei-
ra e ao Instituto Nacional de Pes-
quisas Especiais (Inpe) os últimos 
relatórios do Prodes-Cerrado e Pro-
des-Amazônia — Projeto de Moni-
toramento do Desmatamento por 
Satélite nos dois biomas. O vice
-presidente eleito Geraldo Alckmin 
(PSB-SP) informou, ontem, que a 
solicitação dos relatórios comple-
tos desde agosto de 2021 é neces-
sária para que os técnicos prepa-
rem as “medidas necessárias” em 
“planos imediatos”. 

Alckmin disse que “haverá 
um esforço muito grande para 
o Brasil ser o líder, o grande pro-
tagonista da questão das mu-
danças climáticas, por isso esta-
mos fazendo esse requerimento, 
pedindo as informações para o 
governo federal”.

Perguntado sobre o orçamento 
para as ações de proteção ambien-
tal, o coordenador técnico da tran-
sição, o ex-ministro Aloiso Merca-
dante, informou que a equipe já 
teve conversas com os governos 
da Noruega e da Alemanha, que já 
confirmaram a liberação dos va-
lores retidos no Fundo Amazônia. 
“Nós já tivemos conversas com o 
governo da Alemanha e da Norue-
ga, que vão autorizar no dia se-
guinte à posse (de Lula) a liberação 
dos recursos”, disse Mercadante. O 
coordenador técnico da transição 
fez questão de ressaltar que tem 
“cerca de R$ 3 bilhões atualmen-
te bloqueados pela falta de com-
promisso do governo brasileiro no 
combate ao desmatamento” e que 
esses recursos não estão vincula-
dos ao teto de gastos.

Transição pede
dados ao Inpe




