
A Organização das Nações Uni-
das (ONU) anunciou ontem que
atingir os oito “Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio”, até
2015, ainda é um “desafio” para
os países comprometidos com o
plano, apesar de haver “progres-
sos significativos” desde a con-
clusão do acordo em 2000, que
visa a redução da extrema po-
breza e da fome no mundo,
além de avanços nas áreas de
educação, saúde e sustentabili-
dade ambiental. “Alcançar as
metas exigirá igualdade e inclu-
são do crescimento econômico,
que permitirá a todos, especial-
mente aos pobres e marginaliza-
dos, se beneficiar das oportuni-
dades econômicas”, disse o Se-
cretário-Geral da ONU, Ban Ki-
moon. A análise consta de da-
dos coletados por mais de 25 ór-
gãos da ONU e agências interna-
cionais e reunidos em relatório.

Segundo ele, o compromisso
com estes desafios já ajudou a

retirar milhões de pessoas das
condições de pobreza, além de
salvar a vida de “incontáveis”
crianças em todo planeta, mas
destaca que “os esforços preci-
sam ser intensificados”, visto o
desequilíbrio dos avanços entre
regiões, gêneros e classes so-
ciais. “Os líderes mundiais de-
vem mostrar, até 2015, não ape-
nas que eles se importam, mas
que têm coragem e convicção
para agir”, observou Ki-moon.

Ate o momento, é no campo
da saúde que estão os melhores
resultados. Segundo os dados, o
número de mortes de crianças
abaixo dos cinco anos caiu de
12,4 milhões para 8,1 milhões
entre 1990 e 2009. O aumento
de investimentos reduziu tam-
bém em 20% a quantidade de ví-
timas de malária no mundo en-
tre 2000 e 2009. Melhorias fo-
ram constatadas também no
combate à Aids. Novos casos de
infecção do vírus HIV chegaram
a 2,6 milhões em 2009, uma
queda de 21% desde 1997, quan-
do se observou o pico de infec-

ções. Nos âmbitos social e eco-
nômico, as Nações Unidas já mu-
daram suas estimativas, preven-
do que os níveis globais de po-
breza devem ser inferiores a
15% nos próximos quatro anos
— bem abaixo da meta inicial de
23%. Ainda segundo o relató-
rio, 42% das crianças fora da es-
cola — 28 milhões — vivem em
países pobres e afetados por con-
flitos, uma das principais cau-
sas para a evasão na educação.

América Latina e Caribe
Por aqui, os resultados se mos-
traram positivos na redução da
fome e na saúde infantil. A re-
gião em desenvolvimento alcan-
çou a meta de reduzir pela meta-
da a proporção de crianças sub-
nutridas, abaixo dos cinco
anos, de 10% em 1990, para 4%
em 2009. Na mesma faixa etá-
ria, o índice de mortalidade di-
minuiu de 52% para 23% neste
período. Seguindo a tendência,
a meta de redução de dois ter-
ços poderá ser cumprida até
2015, diz a organização. ■

● Erradicar a extrema pobreza e
a fome, reduzindo pela metade,
até 2015, pessoas que ganham
menos de US$ 1 por dia.

● Universalização da
educação primária, com metas
de igualdade entre os sexos.

● Promover igualdade entre
gêneros e o apoio às mulheres.

● Diminuir a mortalidade infantil.

● Reduzir em 75% a taxa de
mortalidade materna até 2015.

● Combate à Aids, malária e
outras doenças.

● Assegurar um meio ambiente
sustentável e acesso à água
potável em todo o planeta.

● Parceria global para o
desenvolvimento, baseada em
um sistema comercial e
financeiro regulado e aberto.

ONU cobra mais esforço
para redução da pobreza
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Dois terços dos franceses não
querem que o chefe do Fundo
Monetário Internacional (FMI)
Dominique Strauss-Kahn dispute
a eleição presidencial de 2012,
segundo uma pesquisa divulgada
ontem. Ele era o favorito para
encabeçar a chapa do Partido
Socialista e ser eleito presidente,
até ser preso em Nova York, em
maio, sob a acusação de estuprar
uma camareira de hotel, tendo
de renunciar ao cargo no FMI.
Na semana passada, no entanto,
a acusação perdeu força,
devido a dúvidas levantadas
sobre a credibilidade da
acusadora e Strauss-Kahn teve
sua prisão domiciliar revogada.
A pesquisa do instituto
OpinionWay e publicada pela
revista do Le Figaro mostrou
que 65% dos entrevistados são
contra a candidatura presidencial
dele, e que 75% duvidam que
ele insista em concorrer.

O presidente do Iêmen, Ali
Abdullah Saleh, apareceu na TV
ontem pela primeira vez desde
o atentado que sofreu há um mês
e disse estar disposto a partilhar
o poder dentro das regras
constitucionais. Saleh se recupera
em Riad, na Arábia Saudita, do
ataque a bomba contra o palácio
presidencial em 3 de junho.
Ele apareceu com marcas de
queimaduras graves e com a
barba branca por fazer, mas sem
o seu habitual bigode. Tinha os
braços e mãos muito enfaixados.
“Não somos contra a
participação, somos a favor,
sejam oposicionistas ou
governistas, mas à luz de um
programa com o qual o povo
concorde”, disse. Saleh, que está
no poder há 33 anos e enfrenta
há meses uma rebelião popular
e resiste à pressão dos EUA e da
Arábia Saudita para renunciar.
Ele contou que passou por
“oito operações bem sucedidas
e sofreu queimaduras”, e
agradeceu ao rei Abdullah, da
Arábia Saudita, por recebê-lo.

Meta do Milênio firmada entre a organização e os países prevê diminuição da fome
até 2015, além de avanços nas áreas de educação, saúde e sustentabilidade ambiental
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Dois terços dos franceses
sãocontra candidatura
de Strauss-Kahn

Presidentedo Iêmen vai à
TVpela primeira vezapós
atentado de 3de junho

O Banco Central Europeu (BCE) elevou ontem a taxa básica
de juro da zona do euro para 1,5% ao ano, em um esforço para
combater a pressão inflacionária na região. É o segundo aumento
feito pelo presidente da instituição, Jean-Claude Trichet, só em 2011.
O BCE elevou a taxa para 1,25% em abril, depois de ter mantido
os juros em 1% durante quase dois anos. A inflação anual da Zona
do Euro atingiu 2,7% em junho, acima da meta do banco, de 2%.

ONUdiz queatingirosoito“Objetivos
doDesenvolvimentodoMilênio”
até2015aindaéum desafio
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