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Procura-se uma fonte de energia confiável, que mantenha a geladeira funcionando 
vinte e quatro horas por dia, deixe o escritório refrigerado e garanta a nossa novela 
das nove. Exige-se que seja segura, não exploda e nem mate de câncer quem mora 
na vizinhança. É fundamental que não destrua florestas, contamine rios e ameace os 
pássaros com suas turbinas. Deve manter o ar limpo e não ocupar grandes extensões 
de terra. E, claro, precisa ser barata e ter boa aparência. Tratar com Deus. 
 
Pelo menos duas lições podem ser tiradas da tragédia que se abateu sobre o Japão na 
última semana. A primeira é a nossa total fragilidade diante da força da natureza. A 
segunda, menos evidente, é que não existe mundo ideal. E, se quisermos manter o 
padrão de vida conquistado no último século, temos que fazer escolhas, algumas 
difíceis, como tenta mostrar o anúncio aí de cima, inspirado no mestre Veríssimo. 
 
Os ambientalistas defendem mais investimentos em energias renováveis, como a 
eólica e a solar. Estão certos. No Brasil, a participação dessas fontes é muito baixa. No 
entanto, elas não garantem, com segurança, a transmissão do jogo do Flamengo na 
noite de quarta. Em qualquer país, estas energias são complementares. Na maioria 
das vezes, complementam térmicas a carvão, terríveis para o planeta. Mas são 
seguras, fáceis de instalar e, relativamente, baratas. 
 
Começamos o ano discutindo Belo Monte, para alguns, um atentado contra a Floresta 
Amazônica. Mas é uma energia limpa, segura e barata. O trimestre não terminou e 
vemos, assustados, os horrores da via nuclear. Uma fonte cara, porém, limpa e 
confiável, pelo menos no fornecimento. Como Deus não deve estar disponível para 
tomar essa decisão, temos que fazer um exercício de humildade e bom-senso para 
escolher que risco estamos dispostos a correr no futuro. 

 


