
As autoridades líbias devemmo-
dificar a lei que concede impuni-
dade total aos ex-rebeldes que
lutaram contraMuamar Kadha-
fi, declarou aHumanRightsWa-
tch. “Esta lei permite às pessoas
que cometeram crimes graves
gozar da liberdade por razões
políticas”, declarou o vice-dire-
tor da HRWpara a África Orien-
tal e do Norte, Joe Stork.
Assim, “propaga-se uma cul-

tura de justiça seletiva que os lí-
bios combateramduramente pa-
ra eliminar”, acrescentou.
As organizações de defesa dos

direitos humanos sustentam que
os dois lados cometeram crimes
no conflito de 2011. ■ AFP

Os pequenos países do Pacífico,
mais vulneráveis à elevação do
nível dos mares, prometeram
deixar de lado o diesel e outros
combustíveis fósseis apontados
como responsáveis pelo aqueci-
mento global e substituí-los por
fontes limpas. Como uso de bio-
combustível de coco e painéis
solares, Toquelau - território au-
tônomoque consiste em três pe-
quenas ilhas, a meio caminho
entre a Nova Zelândia e o Havaí
- planeja se tornar autossufi-
ciente em energia este ano.
Líderes de outros pequenos

Estados insulares ao redor do
mundo assumiram compromis-
sos durante um encontro na se-
mana passada, organizado pelo
Programa de Desenvolvimento
das Nações Unidas e pelo gover-
no de Barbados.
As Ilhas Cook e Tuvalu, no Pa-

cífico, planejam obter toda a
sua eletricidade de fontes reno-
váveis a partir de 2020, enquan-
to São Vicente e Granadinas, no
Caribe, pretendem chegar a ex-
trair 60% da energia de fontes
renováveis também em 2020.
O governo do Timor Leste se

comprometeu a fazer com que
nenhuma família em sua capi-
tal, Díli, use fogueiras para cozi-
nhar até 2015 e afirmou queme-

tade da eletricidade do país será
retirada de fontes renováveis
até o fim da década.
“Sei que estabelecemos me-

tas ambiciosas, mas é realmen-
te animador”, disse à AFP o pre-
mier das ilhas Cook, Henry Pu-
na. “Não consideramos estes ob-
jetivos difíceis de alcançar.”
Puna afirmou que quase 15%

do orçamento da Nova Zelândia
estão comprometidos com a im-
portação de óleo diesel, o que
ele chamou de “dependência in-
capacitante”, e disse que essas
dezenas de milhões de dólares
deveriam ser gastas em serviços
sociais, de saúde e educação pa-
ra os aproximadamente 20 mil
habitantes das 15 ilhas espalha-
das por 2,2milhões de quilôme-
tros quadrados no Pacífico.
Os trabalhos começarão no

ano que vem emRakahanga, no
setor norte do arquipélago,
com ajuda do Japão. A Nova Ze-
lândia deverá financiar a revolu-
ção energética nas ilhas do sul.
Segundo Puna, a mudança

de matriz foi proposta duran-
te a campanha pela reeleição
em 2010. “Não percebemos,
mas atingimos a consciência
ambiental do nosso povo. A
reação tem sido fantástica”,
acrescentou.

Estudos das Nações Unidas
demonstram que as importa-
ções de petróleo respondem
por até 30% do Produto Interno
Bruto (PIB) em alguns países do
Pacífico, com os preços influen-
ciados pelas enormes distâncias
que o combustível percorre.
Ministros reunidos no encon-

tro da semana passada se queixa-
ram de que, apesar de suas
“ações significativas” para miti-
gar as mudanças climáticas, as

ações internacionais têm sido
“lentas e inadequadas”, emvista
da ameaça crescente que a eleva-
ção dos mares representa para os
países insulares.
Sua declaração, adotada às

vésperas da Rio+20, pede que
novas fontes de energia se tor-
nem “acessíveis, disponíveis e
adaptáveis , de forma a que to-
dos os países insulares sob
ameaça possam tomar medidas
para se adaptar. ■ AFP

FARPASNOAR

Candidatos favoritos à presidência do Egito
participam de debate histórico na TV
Os candidatos AmrMoussa (à dir.), veterano diplomata e ex-chanceler de
Mubarak, eAbdelMoneimAbol Fotouh, político islâmico que esteve preso
no regime anterior, trocaram farpas sobre seus respectivos passados.
Espectadores de todo o mundo árabe assistiram ao debate entre dois dos
participantes daquela que será a primeira disputa real pelo poder na história
do país. A votação por etapas começa dentro de duas semanas.Reuters
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DESCANSOADIADO

Deputados poloneses aprovam a elevação da
idade mínima de aposentadoria para 67 anos

Países insularesusamenergia limpa
na lutacontraaelevaçãodosmares

Impunidadena
Líbiaécriticada

Divulgação

Segundo a nova lei, a idade de aposentadoria, atualmente 60 anos para as
mulheres e 65 para os homens, irá avançando a partir de 2013 de forma
progressiva até fazer com que em 2020 todos os homens se aposentem
aos 67 anos e em 2040 ocorra o mesmo com todas as mulheres. O projeto
também prevê que as mulheres, aos 62 anos, e os homens, aos 65, poderão,
se quiserem, se aposentar antecipadamente com 50% dos vencimentos.AFP

Biocombustíveis de coco e painéis solares
substituem combustíveis de origem fóssil

Achanceleralemã,Angela
Merkel,eopresidenteda
NewsCorp,RupertMurdoch,
estavamentreosalvosdo
humorsatíricodocomediante
britânicoSachaBaronCohen
naestreiamundialdesua
paródiapolítica“ODitador”.
Vestidoacarátercomoo
ditadornorte-africanoque
odeiaaliberdade,General
Aladeen,dafictíciaRepública
deWadiya,eletambémestava
cercadopormulheresdesaias
curtas,uniformizadascomo
“guarda-costas”.Reuters

MUNDO

Henry Puna,
premier das
Ilhas Cook,
reconhece
que as metas
ambientais são
ambiciosas,
“mas não difíceis
de alcançar”

SÁTIRA “O DITADOR” SE INSPIROU NA PRIMAVERA ÁRABE

Ahmed Hayman/Reuters

Paul Hackett/Reuters

Ilhas Cook: no cenário paradisíaco aumenta a preocupação coma elevação dos níveis do oceano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 38.
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