
%HermesFileInfo:A-18:20110531:

A18 Vida TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Todos os preços somente marítimo, POR PESSOA, 10x SEM JUROS no cartão crédito.

A fila anda.

 Costa Pacifica,
 Costa Fortuna,
 Costa Magica,
 e agora também o

Costa Victoria!
 Com Reveillon em Copacabana e
Carnaval com pernoite no Rio.
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Reserve já seu cruzeiro Costa para o verão 2011/12
Um verão da pesada! Mais de 390.000 toneladas de diversão para suas férias!

Embarque na maior temporada da história: mais diversão, mais gastronomia, mais conforto e mais navios para as suas férias.

www.costacruzeiros.com.br

Costa Pacifica:
o navio da música.
Rumo à Bahia:
embarque Santos e Rio

REVEILLON, 8 noites
PARADA: Fogos em Copacabana.
Santos 30 DEZ, visitando
Rio, Salvador, Ilhéus, Angra

Cat. I5 interna,
a partir de  US$ 2.919  ou
MelhorTarifa US$ 2.359
ou R$ 3.915,94

10x R$ 391,59

Costa Fortuna:
o navio dos navios.
Rumo ao Prata:
embarque Santos e Rio

MINI, 3 noites
Santos 11 DEZ, visitando
Rio, Ilhabela

Cat. I4 interna,
a partir de  US$ 569 
ou R$ 944,54

1º HÓSPEDE 10x R$ 94,45

2º HÓSPEDE grátis

Costa Victoria:
um clássico da frota.
Rumo ao Prata,
com roteiro diferenciado:
embarque Santos e Rio

NATAL, 8 noites
Santos 22 DEZ, visitando,
B. Aires, Montevidéu, Porto Belo

Cat. I1 interna,
a partir de  US$ 1.439 
ou R$ 2.388,74

1º HÓSPEDE 10x R$ 238,87

2º HÓSPEDE grátis

Costa Magica:
toda magia italiana.
Rumo ao Prata, com roteiro
diferenciado: embarque Rio

PRATA, 9 noites
Rio 3 JAN, visitando
Ilhabela, Punta del Este,
B. Aires, Angra, Búzios

Cat. I5 interna,
a partir de  US$ 1.779  ou
MelhorTarifa US$ 1.419
ou R$ 2.355,54

10x R$ 235,55

Vantagens exclusivas* até:

30/6
Após esta data,

consulte disponibilidade.
Limitada a 50 cabines por saída,

consulte disponibilidade.

Costa
Inclusive
pacote de bebidas
no almoço e jantar,
para TRAVESSIAS

Itália- Brasil.

Costa Pacifica, Costa Fortuna
e Costa Victoria

Grátis 2º hóspede
na mesma cabine dupla

sobre a tarifa tabela.

EXCETO: Natal COSTA PACIFICA
E COSTA FORTUNA, Reveillon,
cruzeiros de JAN 2012 e

Minis: 16/17 DEZ COSTA PACIFICA
16/17 MAR COSTA FORTUNA

Costa Pacifica, Costa Fortuna
e Costa Victoria

50% Desconto
para 2º hóspede

em cabine dupla externa
com varanda e suítes.

VÁLIDO: Natal COSTA PACIFICA
e cruzeiros de Jan 2012.

E mais: Família 4x3 • Costa Club, 5% desconto • Tarifa PagueJÁ ou MelhorTarifa • TRAVEL ACE • Aéreo Fácil, opcional

América do Sul Mediterrâneo Norte Europeu Caribe Dubai e Emirados Árabes Índico Oriente Volta ao Mundo 2013
MARSANS BRASIL CENTRO

112163-6800
www.marsans.com.br

NASCIMENTO TURISMO

113156-9944
www.nascimento.com.br

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
www.SubmarinoViagens.com.br

VISUAL TURISMO CENTRO

113235-2030
www.visualturismo.com.br

ABREUTUR ITAIM BIBI

113702-1840
www.abreutur.com.br

AGAXTUR JD. EUROPA

113067-0900
www.agaxtur.com.br

AMERICANAS.COM

4003-4313
www.AmericanasViagens.com

CVC

112146-7011
www.cvc.com.br

LUXTRAVEL REPÚBLICA

113017-5656
www.luxtravel.com.br

DESCONTOS  E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. PARCELAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 10 VEZES 
SEM JUROS. Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/ coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados.
| • FAMÍLIA 4x3, excluindo aéreo e taxas, o 4º hóspede viaja GRÁTIS quando não mais disponíveis cabines quádruplas: sendo 2 adultos e 2 menores de 18 anos, da mesma família em duas cabines duplas. Capacidade limitada de 
cabines. Promoção NÃO cumulativa a outra, nem mesmo ao CostaClub e válida SOMENTE para cruzeiros na América do Sul (exceto Travessias). | *PROMOÇÕES VÁLIDAS ATÉ 30/06/2011 para o Costa Pacifica, Costa 
Fortuna e Costa Victoria (limite de 50 cabines por saída) • GRÁTIS 2º hóspede, somente em cabine dupla sobre a Tarifa Tabela, VÁLIDO para Minis de Dezembro, cruzeiros de Fevereiro e Março, exceto: MINIS 16/17 DEZ Costa Pacifica e 16/17 
MAR Costa Fortuna, NATAL do Costa Pacifica e Costa Fortuna, REVEILLON, cruzeiros de JANEIRO 2012.  Promoção NÃO cumulativa a outra, nem mesmo ao CostaClub. • DESCONTO 50% para o 2º hóspede somente em cabine dupla 
externa com varanda e suítes na tarifa vigente, VÁLIDO para NATAL do Costa Pacifica e cruzeiros de Janeiro, exceto: Reveillon. Condição não cumulativa a outras promoções, exceto CostaClub. | Todos os preços são por pessoa, em cabine 
dupla, mencionados em Reais, para pagamento SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,66 de 30/05/2011, sujeito à variação cambial na data do efetivo pagamento e à confirmação 
de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. | O DESCONTO DE 5% DO COSTA CLUB é  aplicado só ao valor da parte marítima, por cabine, e para os associados. | TARIFA 
PagueJÁ: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Quando não mais disponível a Tarifa PagueJÁ, consulte a MelhorTarifa: disponibilidades e tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. Consulte as regras e 
condições específicas no site www.costacruzeirosvirtual.com.br | Não estão incluídos nos preços aqui publicados os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro. | Consulte seu agente de viagens.

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

“Para sobreviver, os grandes jor-
nais precisam fazer com que se-
ja interessante o que é relevan-
te”, diz o professor Alfonso Sán-
chez-Tabernero, vice-reitor da
Universidade de Navarra.

O pesquisador falou recente-
mente ao Estado, quando este-
ve em São Paulo como convida-
do do Master em Jornalismo –
Gestão Estratégica de Empre-
sas de Comunicação, curso do
Instituto Internacional de Ciên-
cias Sociais (IICS).

Para ele, o jornalismo impres-
so deve ser feito para um públi-
co de paladar fino e “ser impor-
tante pelo que conta e pela for-
ma como conta. A narração é ca-
da vez mais importante”.

● O que o jornal impresso deve
fazer para atrair o jovem?
Quem tem menos de 30 anos
gosta de sensações, mensagens
instantâneas. Para isso, a inter-
net é imbatível. Mas há quem
queira entender o mundo. Para
esses, deve existir leitura refle-
xiva, a grande reportagem.

● Como fazer isso?
Antes, os periódicos cumpriam
muitas funções. Hoje, não cum-
prem algumas delas. Não ser-
vem mais para nos contar o ime-
diato. E as empresas jornalísti-
cas precisam assimilar isso e se
converter em marcas multipla-
taformas, com produtos ade-
quados a cada uma delas.

● Há um modelo a ser seguido?
Nas experiências que acompa-
nho, ninguém alcançou a perfei-
ção e ninguém se equivocou to-
talmente. O perceptível é que
os jornais estão lentos para en-
tender que o papel é um supor-
te que permite trabalhar em al-
go que a internet e a rede social

não podem: a seleção de notí-
cias, jornalismo de alta qualida-
de narrativa e literária. É para is-
so que o público está disposto a
pagar. A fortaleza do jornal não
é dar notícia, é se adiantar e in-
vestir em análise, interpretação
e se valer de sua credibilidade.

● Seria um jornal com cara de
revista?
Boa parte da evolução vai por
aí. Um jornal feito de grandes
temas e elaborado em vários
dias. Cada página deve ter esfor-
ço editorial e muito talento.

● Poderia se pensar no fim do
jornal diário?
Não. Acho que há terreno para
o jornal diário, desde que seja
feito para um público não mas-
sivo. Gente que o jornal precisa
surpreender, todos os dias,
com o que não seja ordinário.

● Como ser analítico e, ao mes-
mo tempo, leve graficamente, o
que normalmente implica dimi-
nuir o tamanho do texto?
Estamos em uma época em que
a informação gráfica é muito va-
liosa. Mas um diário sem texto
é um diário que vai morrer. O
suporte melhor para fotos e grá-
ficos não é o papel. Há assuntos
que não são possíveis de resu-
mir em poucas linhas. E não é
verdade que o público não gos-
ta de ler. O público não lê o que
não lhe interessa, o que não
tem substância. Um bom texto,
para um público que adquire a
imprensa de qualidade, sempre
vai ter interessados.

● Daí a necessidade de uma boa
formação para o jornalista...
Exatamente. Para mim, o gran-
de desafio do jornalismo é a for-
mação do jornalista. Se você for
a um médico e ele disser que
não estuda nada há 25 anos, vo-
cê acha ruim. Mas há jornalis-
tas que não estudam nada há 25
anos. O jornalismo não é a rota-
tiva: o valor dele se chama infor-
mação, talento, critério. Por is-
so é preciso jornalistas com boa
formação cultural, intelectual e
humanística. Gente que leia lite-
ratura, seja criativa e motivada.

MATRIZ ENERGÉTICA

● A Agência Internacional de
Energia (AIE) advertiu ontem
que o ano passado registrou o
recorde histórico de emissões de
CO2 e outros gases de efeito estu-
fa na atmosfera. O resultado é
5% superior ao maior obtido até
então, em 2008, início da crise
econômica internacional. Os nú-
meros confirmam que a queda
nas emissões havia sido causada
pela redução da atividade indus-

trial e não pelo aperfeiçoamento
das matrizes energéticas.

O aumento representa um to-
tal de 30,6 bilhões de toneladas
de gás carbônico lançadas à at-
mosfera no ano passado. Em
2009, as emissões haviam caído
1,9% em relação ao ano anterior.

A retomada do crescimento
ocorreu por causa do uso de com-
bustíveis fósseis, como carvão,
petróleo e gás, que, juntos, cor-
respondem a 80% das fontes de
energia do planeta.

O relatório da AIE também
indica que cerca de 60% das
emissões de CO2 de 2010 foram
provenientes de países emergen-

tes, como China, Índia e Brasil.
Os detalhes sobre os números
de cada país, porém, só serão
divulgados em novembro.

“Esse aumento significativo
das emissões de CO2 e as emis-
sões futuras garantidas em razão
de investimentos em infraestrutu-
ra representam um sério revés
para as esperanças de limitar o
aumento global da temperatura a
um máximo de 2˚C”, afirmou o
economista-chefe da agência,
Fatih Birol. O limite foi estabeleci-
do na última Conferência do Cli-
ma das Nações Unidas, realizada
em dezembro, em Cancún, no
México. / A.N.

Até 2022, Alemanha
deixará energia nuclear
Pressão popular, crescimento do Partido Verde e acidente no Japão levam
governo de Angela Merkel a abrir mão, aos poucos, de seus 17 reatores

BORIS ROESSLER/EFE

ENTREVISTA

Alfonso Sánchez-Tabernero, vice-reitor da Universidade de Navarra

‘Jornal permite
jornalismo de alta
qualidade narrativa’

Emissões de CO2

nunca foram tão
grandes, alerta AIE

Fonte de energia Participação

Carvão 43%

Energia nuclear 22%

Energias renováveis: 18%

a) Eólica 6%

b) Biomassa 4,6%

c) Hidroelétrica 4,2%

d) Outras fontes renováveis 3,2%

Gás 14%

Outros 3%

Em extinção. Usina nuclear em Biblis, Alemanha; país pretende investir em energia renovável

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

O acidente nuclear de Fuku-
shima, a pressão crescente da
opinião pública e a ascensão
do Partido Verde nas eleições
regionais na Alemanha leva-
ram o governo de Angela Mer-
kel a anunciar ontem a extin-
ção progressiva da energia nu-
clear no país.

O programa de desativação,
que deve durar dez anos e custar
€ 40 bilhões (R$ 91 bilhões), será
encerrado em 2022, com o fecha-
mento dos 17 reatores nucleares
em atividade. Portanto, a Alema-
nha se torna a primeira potência
industrial a abandonar a geração
de eletricidade pela fissão, apos-
tando nas energias renováveis.

O anúncio marca uma revira-
volta no governo Merkel. Há
dois anos, a chanceler havia re-
visto a decisão tomada em 2002
pelo ex-chanceler Gerhard Sch-
roeder, que prometera o fim da
exploração da energia nuclear
no país. “Nosso sistema de apro-
visionamento pode e deve ser
modificado em profundidade”,
defendeu Merkel na época.

Dos 17 reatores do país, 7 estão
“em hibernação” desde março,
quando do acidente de Fukushi-
ma, e agora passarão à fase de

desligamento e desinstalação.
Nos próximos dias, um reator
nas imediações de Hamburgo
passará à hibernação. Dos nove
reatores que seguem em funcio-
namento, seis serão desativados
até 2021. Os três restantes fun-
cionarão até 2022, quando tam-
bém serão desmontados.

Cálculos da ONG ambientalis-
ta Greenpeace afirmam que o go-
verno alemão economizará re-
cursos com o fim do nuclear. “O
processo de migração total deve-
rá custar € 110 bilhões (R$ 250
bilhões) em dez anos, mas vai ge-
rar economia de cerca de € 145
bilhões (R$ 330 bilhões) em sub-
venções e manutenção das plan-
tas e das redes de distribuição”,
afirma Andree Böhling, especia-
lista em energia da organização.

O desafio alemão será substi-

tuir 22% de sua matriz hoje pro-
duzida pelos reatores. Segundo
a nova política energética, a subs-
tituição se dará pelo investimen-
to em energias alternativas e por
medidas de estímulo à redução
do consumo – como incentivos
fiscais a construções de baixo
gasto de eletricidade. O progra-
ma energético prevê a redução
de 10% no consumo até 2020.

Especialistas afirmam que a
desativação deve aumentar em
curto prazo a exploração de ener-
gia termoelétrica, produzida a
partir do carvão, que responde
hoje por 43% da matriz do país.
Em meados da década será possí-
vel aumentar o espaço de fontes
alternativas de energia, como eó-
lica e biomassa, que hoje repre-
sentam 18% do total.

Mudança. Em setembro passa-
do, o governo de Merkel havia
prorrogado o uso de energia nu-
clear até 2042, 12 anos a mais que
o previsto. A decisão desagradou
ao ministro do Meio Ambiente e
motivou manifestação de mais
de 100 mil pessoas em Berlim.

Além da Alemanha, Áustria,
Suíça e Dinamarca se comprome-
teram a não explorar a fissão.
França, Grã-Bretanha e os paí-
ses do Leste europeu, porém,
não abrem mão de seus reatores.

Veículos impressos
devem investir em análise
e interpretação, valendo-
se de sua credibilidade,
afirma vice-reitor
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