
A União Europeia (UE) infor-
mou na sexta-feira que mante-
rá a legislação que obriga as
companhias aéreas a pagar a ta-
xa pelas emissões poluentes, co-
nhecida como taxa de carbono
(CO2), apesar da rejeição da Chi-
na, que proibiu suas compa-
nhias aéreas de pagar esse im-
posto. “A União Europeia e mui-
tos países querem uma solução
internacional e acredito que te-
mos negociações neste sentido
esta semana, mas agora perma-
neceremos firmes”, afirmou
Martin Lidergaard, ministro do
Meio Ambiente da Dinamarca,
país que exerce a presidência se-
mestral do bloco.

A legislação europeia, que en-
trou em vigor em 1º de janeiro
deste ano, obriga as compa-
nhias que operam na UE, inde-
pendente da nacionalidade, a
comprar o equivalente a 15% de
suas emissões de CO2 — 32 mi-
lhões de toneladas — para lutar
contra o aquecimento global

Mais de 20 países, incluindo Ín-
dia, Rússia, China e Estados Uni-
dos, não aceitam a medida.

As empresas que se recusarem
a pagar a taxa poderão ser multa-
das ou, em caso extremo, proibi-
das de pousar nos 27 países que
fazem parte da União Europeia.

Com um custo de ¤ 8 a tonela-
da de CO2, a medida deve pro-
porcionar uma arrecadação de
¤ 256 milhões neste ano, de
acordo com projeções da Comis-
são Europeia. ■ AFP

Como partilhar melhor os recur-
sos de água potável para cerca
de 800 milhões de pessoas ainda
sem acesso a eles? Encontrar
uma resposta para essa pergunta
é o que tentarão os participantes
6º Fórum Mundial da Água, que
começa hoje em Marselha, no
sul da França.

Relatório da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) publicado
quinta-feira passada, classifica
como “primordial a utilização ra-
cional da água, da mesma forma
que tarifá-la de maneira a desen-
corajar o desperdício” diante do
aumento de 55% da demanda de
água no mundo até 2050 com o
crescimento da população e o au-
mento da urbanização.

O objetivo da reunião trienal,
que acontece até 17 de março, é
“servir como uma caixa de resso-
nância para promover a causa da
água na agenda dos líderes mun-
diais”, disse Guy Fradin, vice-
presidente do Fórum e governa-
dor do Conselho Mundial da
Água, instituição organizadora
composta por 400 membros, pú-
blicos e privados.

Cerca de 20 mil participantes
de 140 países são esperados. Para
a abertura do evento uma dezena
de chefes de Estado e Governo,
entre eles Mohammed VI (Marro-
cos), Idriss Deby (Chad), o presi-
dente da Autoridade palestina
Mahmud Abbas e o da Comissão
Europeia José Manuel Barroso, já
estão confirmados. A abertura se-
rá realizada por François Fillon, o
primeiro-ministro francês.

Segundo os últimos dados da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) e da Unicef (Fundo das
Nações Unidas para a Infância),
no final de 2010, 89% da popula-
ção mundial, 6,1 bilhões de pes-

soas, tinham acesso a fontes me-
lhoradas de água potável, supe-
rando o Objetivo de Desenvolvi-
mento do Milênio (88%) fixado
para 2015. No entanto, 2,6 bi-
lhões de terráqueos ainda não
têm acesso a banheiros.

Objeto constante de discórdia,
a questão da partilha da água é
um assunto de soberania dos Esta-
dos, enquanto que 15% dos paí-
ses dependem em 50% da água
vinda do exterior.

Uma centena de ONGs irá rea-
lizar um “Fórum Alternativo”
no dia 14 com 2 mil representan-
tes da sociedade civil vindos da
Espanha, Alemanha, EUA, Amé-
rica do Sul e África. Eles acusam
o Conselho da Água de “ser o
porta-voz das empresas multina-
cionais e do Banco Mundial”, e
exigem uma gestão pública, eco-
lógica e cidadã da água e uma dis-
tribuição equitativa.

Os debates do Fórum vão girar
em torno de uma dúzia de priori-
dades de ações sobre a gestão, uso
equilibrado da água, melhoramen-
to da qualidade dos recursos com
a preocupação constante de uma
boa governança. ■ Agências

TURISMO

Acidente com o navio Costa Concordia
afeta a procura por cruzeiros marítimos
As reservas para cruzeiros marítimos em 2013 devem continuar fracas
até que sejam afastados os temores decorrentes do naufrágio do Costa
Concordia. Após o acidente, outro navio da empresa Costa Cruzeiros
ficou à deriva no Oceano Índico. As reservas em cruzeiros despencaram
desde janeiro, mas as empresas do setor se dizem otimistas, prevendo
que os cruzeiros manterão trajetória de alta a longo prazo. Reuters

Divulgação

”OBJETIVOALCANÇADO”

Ataque israelense à Faixa de Gaza mata líder
do grupo Comitês de Resistência Popular

Scott Olson/AFP

Fórum Mundial
debate desperdício
e escassez de água

UE mantém a
taxa de carbono
Contribuição é paga pelas
companhias aéreas e deve somar
no total ¤ 256 milhões em 2012

Umenólogobritânicoaficcionadopelaastronomiacriou
noChile avariedadedevinho“Cabernetsauvignon
meteorito”,que,segundoele,“trazàterra osabor
douniverso”.Tentandodarumelementodiferenciado
aovinhoqueproduziaemsuabodegadeSanVicente
deTaguaTagua(120kmaosuldeSantiago),oempresário
IanHutcheon introduziuummeteoritonotonel
edeixoumaturarpor12meses. Aoexperimentarabebida,
sesurpreendeuachando-amuitomaissaborosa.
Naprimeirasafra,em2010,foramproduzidas15mil
garrafas.Ometeorito foipresente deumamigo.AFP

O Exército israelense confirmou que a “aviação apontou contra dois
membros da organização terrorista Comitês de Resistência Popular,
na Faixa de Gaza, um importante dirigente, Zuheir al Qaisi, e um de seus
colaboradores, Mahmud Hanani”. “O grupo era responsável pela
preparação de um ataque terrorista combinado e que devia ser realizado
através do Sinai. O objetivo foi alcançado", precisou o comunicado. AFP

Representantes de 140 países reúnem-se a partir de hoje, em
Marselha, França, no encontro trienal sobre recursos aquíferos

A partilha da água tem
sido objeto constante
de discórdia por
ser assunto de
soberania dos Estados;
15% dos países
dependem de água
vinda do exterior

“A UE e muitos países querem
uma solução internacional
e acredito que temos
negociações neste sentido
esta semana, mas agora
permaneceremos firmes"
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Martin
Lidergaard
Ministro do
Meio Ambiente
da Dinamarca

CABERNET SAUVIGNON METEORITO

Giampiero Sposito/Reuters
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Cercade15%dospaíses
“importam”atémetadeda

águaqueconsomem
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