
Vaticano tem novo secretário de Estado
Onovo secretário deEstado do Vaticano,Pietro Parolin, 58 anos, foi

investido ontemem seu posto,mas nãoparticipou dacerimônia emfunção

deuma pequena cirurgiaa que foi submetido. “Damos as boas-vindas

ao monsenhor Parolin, mesmo que esteja ausente.Ele tomará posse

deseu novo cargodentrode poucassemanas devido a uma pequena

cirurgia a qual teve dese submeter", anunciou oPapa Francisco. AFP

HoangDinhNam/AFP

Quase 90% dos moradores de zo-
nas urbanas europeias continuam
expostos a uma poluiçãocom partí-
culas e um número ainda maior ao
ozônio, em níveis que superam os
recomendados pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), adverte
um relatório da Agência Europeia
do Meio Ambiente (AEE). “Gran-
des proporções da população não
vivem em um ambiente saudável
(...). A Europa deve ir mais longe
na legislação aprovada”, menos rí-
gida que as recomendações da
OMS, considera o diretor-executi-
vo da AEE, Hans Bruyninckx.

A emissão de partículas PM10
(de diâmetro inferior a 10 microns)
e PM 2,5 diminuíram respectiva-
mente 14% e 16% na União Euro-
peia entre 2002 e2011, indica orela-
tório da AEE. No entanto, em 2011,

33% dos habitantes da UE viviam
em zonas onde as concentrações
máximas autorizadas de PM10 em
24 horas foram superadas. De acor-
do com as normas da OMS, que
não são obrigatórias, trata-se de
88% da população urbana.

As partículas de menor tama-
nho penetram profundamente nos
pulmões e no sangue, provocando
patologias respiratórias e cardio-
vasculares. As PM10 são emitidas
principalmente por processos me-
cânicoscomoasatividadesdecons-
trução, enquanto as PM 2,5 resul-
tam da combustão (madeira, com-
bustível, especialmente diesel).

Por sua vez, 98% das popula-
ções urbanas estiveram expostas
desde 2011 a concentrações de ozô-
nio superiores às recomendações
da OMS. O ozônio resulta das

transformações, sob os efeitos dos
raios solares, das emissões dos veí-
culos a motor e das atividades in-
dustriais, e provoca irritação nas
vias respiratórias.

Um relatório europeu publica-
do nesta terça-feira pelo Lancet
Respiratory Journal, baseado em
14 estudos realizados em 12 países
em 74.000 mulheres, mostra que
uma exposição ainda limitada a
PM 2,5 durante a gravidez aumen-
ta os riscos de peso insuficiente
no recém-nascido.

Um peso de menos de 2,5 kg
após 37 semanas de gestação pode
provocar problemas respiratórios
durante a infância, assim como di-
ficuldades cognitivas.

As autoridades europeias de-
vem propor ainda neste ano um
endurecimento nos limites de ma-

teriais particulados e outros po-
luentes na União Europeia.

Segundo o relatório da AAE, 22
países — incluindo potências eco-
nômicas como França, Itália e Po-
lônia — excederam em 2011 o limi-
te diário da UE para as emissões
de partículas. Já os limites previs-
tos pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), que são mais rigoro-
sos, foram excedidos na maioria
das estações de monitoramento
do continente.

Na última década, a maior rigi-
dez na regulamentação europeia
para usinas de geração térmica e
outras atividades poluentes provo-
cou redução de 50% nas emissões
de dióxido de enxofre, que causa
chuva ácida, enquanto as emis-
sões de carbono foram reduzidas
em um terço. Agências

A fabricante americana de
brinquedos Mattel explora os
trabalhadores na China ao re-
correr a fornecedores culpa-
dos de múltiplas violações do
direito trabalhista, denuncia-
ram duas ONGs em relatório
divulgado ontem.

Os funcionários traba-
lham até 13 horas por dia por
um salário indigno e dor-
mem em quartos lotados, se-
gundo uma investigação da
ONG China Labor Watch
(CLW), publicada pela ONG
francesa Povos Solidários-Ac-
tionAid France.

O relatório das ONGs de-
nuncia ainda que os trabalha-
dores não recebem treina-
mento nem equipamento de
proteção adequados para de-
sempenharem suas funções.

De abril a setembro deste
ano, no momento mais inten-
so de produção de brinque-
dos para o Natal, a CLW infil-
trou investigadores em seis
fábricas chinesas, que foram
contratados como funcioná-
rios. O relatório é baseado
nas violações que eles consta-
taram e nos depoimentos de
mais de 300 funcionários.

“Os fornecedores da Mat-
tel privaram os trabalhado-
res de milhões de euros ao
evitar o pagamento das ho-
ras extras e das cotações so-
ciais obrigatórias. Também
descontaram, por meio de
fraudes, muitas horas traba-
lhadas, denunciaram as duas
ONGs.

A Mattel, que tem sede na
Califórnia, Estados Unidos, é
considerada a maiora indús-
tria de brinquedos do mun-
do. Entre os itens que produz
está a bonecas Barbie, a mais
comercilizada globalmente,
e os brinquedos da marca Fi-
sher Price, carrinhos Hot
Wheels & Matchbox, bone-
cos Max Steel, entre outros.

“As auditorias comanda-
das pela Mattel há mais de 10
anos ressaltaram as viola-
ções do direito trabalhista.
No entanto, a Mattel adotou
poucas medidas corretivas
importantes e, com o tempo,
a transparência destas audito-
rias se degradou”, afirma o
relatório. AFP

NÚMEROS

Poluição, a
nova ameaça
à saúde dos
europeus
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22
Númerodepaíses,dototal
de28daUE,queem2011
excederamoslimitesde
emissãodepoluentes, incluindo
potênciaseconômicascomo
França, ItáliaePolônia.

88%
Percentualdapopulação
residenteemáreasurbanas,
ondeasconcentrações
demateriaisparticulados
etêmníveissuperiores
aosaceitospelaOMS.

Empresa seria conivente
com exploração de
trabalhadores por
fornecedores chineses

UsinatermelétricaemGelsenkirchen,Alemanha:carvão,madeiraedieselusadosnageraçãodeenergiasãoosprincipaispoluidores

REFORMA DA CÚRIA ROMANA

População convive com índices de poluentes

superiores aos limites aceitos pela OMS

Ongs acusam
Mattel de
violar direitos
trabalhistas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2013, Mundo, p. 29.
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