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AQUECIMENTO GLOBAL

Pesquisadores poderão medir com
precisão as alterações na espessura do gelo
Cientistas produziram o primeiro mapa em três dimensões da superfície
abaixo o gelo do mar da Antártida, o que vai ajudá-los a entender
melhor o impacto das mudanças climáticas na região. Uma equipe
de cientistas de oito países usou um robô submarino para traçar
o mundo congelado e invertido de montanhas e vales, permitindo
medições precisas da crucial espessura do gelo do mar da Antártida.
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Venezuela faz planos para
se promover no Mercosul
fin
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nia, ao Rio da Plata. É uma potência latina-americana, um
projeto histórico”, disse.
Uma das metas, segundo Chávez, é desenvolver as regiões de
Trujillo e do Lago de Maracaibo
por meio de um porto internacional, assim como por em prática o projeto ferroviário, que deve unir o Orinoco ao Caribe.
“Um dia, mais cedo ou mais tar-

pa
ra

sença no bloco, ao qual aderiu
no fim de julho.
Chávez lembrou que os projetos “serão de grande importância” para transformar a Venezuela em uma grande potência
mundial. “O desafio é fazer
com que a teoria se torne realidade, tomando as massas e o povo. O Mercosul deve ir do Caribe e da Venezuela, na Amazô-
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O governo da Venezuela deve
lançar nos próximos dias a Missão Mercosul com o objetivo de
promover o país no bloco e na
região. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, declarou que
a meta é apoiar as prioridades
de desenvolvimento em todo o
país, criando condições para
que a Venezuela enfrente os desafios que envolvem a sua pre-
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Reeleito, Chávez já prevê lançar um programa voltado para as ações do país no bloco

Presidente venezuelano começou a divulgar seus planos para a participação no bloco sulamericano

de, a ferrovia vai chegar a Manaus, na Amazônia”, acrescentou o presidente venezuelano.
A Venezuela ingressou no
Mercosul em 31 de julho, em
uma cerimônia em Brasília.
Com a adesão do país, o Mercosul contará com uma população
de 270 milhões de habitantes
(70% da população da América
do Sul), registrando um Produto Interno Bruto (PIB) a preços
correntes de US$ 3,3 trilhões (o
equivalente a 83,2% do PIB sulamericano) e um território de
12,7 milhões de quilômetros
quadrados (72% da área da América do Sul).

Vencedor, Mo Yan foi forçado
a abandonar a escola primária

Equipe de governo

Mo Yan, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, foi forçado a
abandonar a escola primária e
criar gado durante a Revolução
Cultural da China e algumas vezes estava tão necessitado que comia cascas de árvores e ervas daninhas para sobreviver. Mas Mo,
de 57 anos, credita esse sofrimento inicial pela inspiração de seus
trabalhos, que abordam a corrupção, a decadência na sociedade
chinesa, a política chinesa de planejamento familiar e a vida rural.
“A solidão e a fome eram as
minhas fortunas de criação”,
disse certa vez o autor do romance “O Sorghum Vermelho”. A decisão de dar a Mo o
prêmio prestigioso será recebida com alegria e consternação
na China — ele é o primeiro escritor de nacionalidade chinesa
a ganhar o prêmio de literatura.
O autor, cujo pseudônimo
Mo Yan significa “não fale”, é
considerado pelos críticos como sendo muito próximo do
Partido Comunista, apesar de alguns de seus livros terem sido
proibidos. Alguns ativistas de direitos humanos e outros escritores disseram que Mo não era digno do prêmio e o criticaram por
comemorar um discurso do presidente Mao Zedong.
Mo, juntamente com outros
escritores chineses, copiou partes do discurso de Mao para
um livro especial para marcar
o 70˚ aniversário do discurso,
segundo o qual escritores que
não integram o seu trabalho
com a revolução comunista seriam punidos. ■ Reuters

Reeleito, Chávez também nomeou como novo vice-presidente Nicolás Maduro. Ele é amigo pessoal de Chávez e ocupava
o cargo de ministro das Relações Exteriores. No período em
que Chávez se tratou de um câncer, Maduro o representou em
eventos públicos nacionais e internacionais.
Ex-motorista de ônibus e
sindicalista, Maduro está no
governo desde 2006. É considerado o político que tem a
maior confiança de Chávez,
que o aponta como sucessor
natural. Maduro substitui
Elias Jaua, que disputa o cargo
de governador do estado de Miranda, em dezembro. ■ ABr

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 38.

Um planeta-diamante maior do que a Terra

Nasa

Pesquisadores descobriram
astro que orbita estrela como
o sol a 40 anos-luz de distância

Astrônomos descobriram um planeta duas vezes maior do que a
Terra, composto na maior parte
de diamante, orbitando uma estrela que é visível a olho nu. O
planeta rochoso, chamado “55
Cancri e”, orbita uma estrela como o sol a 40 anos-luz de distância na constelação de Câncer, movimentando-se tão rápido que
um ano lá dura apenas 18 horas.
Descoberto por uma equipe
de pesquisa franco-americana,

o planeta tem raio duas vezes
maior que o da Terra, mas é muito mais denso, com uma massa
oito vezes maior. Também é incrivelmente quente, com temperaturas em sua superfície atingindo 1.648 graus Celsius.
“A superfície deste planeta é
provavelmente coberta de grafite e diamante em vez de água e
granito”, disse o pesquisador Nikku Madhusudhan, de Yale. Planetas-diamante já foram vistos
antes, mas esta é a primeira vez
que um foi localizado orbitando
em torno de uma estrela parecida com o Sol. ■ Reuters

Superfície é coberta por grafite e diamante em vez de água e granito

Chinês tem
Prêmio
Nobel de
Literatura
Primeiro escritor da China a ser
laureado foi criticado por copiar
partes do discurso de Mao

