
Efeito Estufa – Aquecimento Global IV 
 
Em “Uma verdade Inconveniente” Al Gore entre outras, faz a seguinte denúncia: 
“Uma grande fonte de informações inverídicas sobre o aquecimento global é o governo Bush.  
 
Esta administração já tentou silenciar cientistas que trabalham para o governo. James Nansen da 
Agência Espacial Americana - NASA, entre outros, já advertiu sobre o extremo perigo que estamos 
enfrentando”.  
 
Bush também nomeou “céticos” recomendados pelas empresas petrolíferas para posições-chave no 
governo, de onde podem barrar ações e iniciativas contra o aquecimento global.  
 
Como principais negociadores e representantes dos EUA nos fóruns internacionais, esses céticos 
podem evitar os acordos que pedem uma reação mundial ao aquecimento do planeta.  
 
No início de 2001 o presidente Bush nomeou um advogado e lobista chamado Phillip Cooney para 
cuidar da política ambiental da Casa Branca, para tentar convencer o público americano de que o 
aquecimento global não é perigoso e nem sequer real.  
 
Nos seis anos anteriores ele havia trabalhado no American Petroleum Institute, e foi o principal 
responsável pela campanha travada pelas empresas de petróleo e carvão para confundir o público 
sobre essa questão.  
 
Embora Phlillip Cooney não tenha absolutamente nenhuma credencial científica, recebeu do 
presidente Bush o poder de revisar e censurar as avaliações oficiais sobre o aquecimento global 
feitas pela EPA (Agência de Proteção Ambiental) e outros órgãos do governo federal.  
 
Em 2005, um memorando da Casa Branca autorizado por Cooney vazou para o jornal New York 
Times através de um funcionário anônimo do governo que desejava dar o alarme.  
 
Cooney eliminara, diligentemente, qualquer menção aos perigos do aquecimento global para 
povo americano. A revelação do jornal foi constrangedora para a Casa Branca e Cooney, em um 
gesto que temos visto raramente nos últimos anos, pediu demissão. Entretanto, no dia seguinte, foi 
trabalhar para a Exxon Móbil. 
 
“É difícil conseguir que uma pessoa compreenda alguma coisa quando o salário dela depende 
de não compreender isso”, afirma Upton Sinclair, um respeitável jornalista investigativo dos 
EUA. 
 
“O que torna esse tipo de desonestidade intolerável é a gravidade do que está em jogo”. 
 
Em 21 de junho de 2004, 48 cientistas vencedores do Prêmio Nobel acusaram o presidente 
Bush e seu governo de distorcer a ciência. 
 
 “Ao ignorar o consenso científico e em questões de importância crítica, como as mudanças 
climáticas globais, o presidente Bush e seu governo estão ameaçando o futuro da Terra”. 
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