
Atentados causam pelo menos 16 mortes
A explosão de um carro-bomba matou, ontem, pelo menos oito

agentes de segurança em um raro ataque a uma sede de inteligência

militar na cidade síria de Suweida, sul do país. No começo do dia,

a gência oficial Sana havia informado sobre um outro atentado,

em Damasco, onde uma bomba improvisada explodiu no centro da

capital síria, matando oito pessoas e ferindo pelo menos 50. Reuters

■ AItáliacomeçaráalimitar
imediatamenteotráfego
degrandesnaviosde
cruzeironalagoadeVeneza.
Asembarcaçõesmaiores,de
maisde96miltoneladas,serão
impedidasdecircularemtodaa
regiãoapartirdenovembrode
2014.Apartirdejaneirode2014,
onúmerodenaviosacimade
40miltoneladasautorizadosa
atravessarocanalGiudeccaserá
reduzidoem20%emrelaçãoa
2012.Apreocupaçãocomorisco
representadopelasenormes
embarcaçõesfoiagravadapelo
desastredoCostaConcordia,
onaviode114.500toneladas
quenaufragouaolargodailha
toscanadeGiglio,em2012,
matando32pessoas.Reuters

Ho-Sana/AFP

O ano de 2012 foi marcado pornovo
aumento da concentração de gases
de efeito estufa na atmosfera, que
provocamoaquecimentoglobal,si-
tuação que não deve melhorar em
2013, segundo especialistas da Or-
ganização Meteorológica Mundial
(OMM), uma agência da ONU. “A
notícia não é boa”, declarou Michel
Jarraud, secretário-geral da OMM,
ao apresentar ontem à imprensa o
último boletim da organização so-
bre as emissões para o ano de 2012.

Os três principais gases de efei-
to estufa,responsáveis pelo aqueci-
mentoglobal,registraramnovosre-
cordes de concentração na atmos-
fera em 2012 em todo o mundo. Os
últimos estudos mostram que a
concentração de CO2, o gás mais
abundante na atmosfera, aumen-
tou em 0,56% entre 2011, o ano re-
cordeanterior,e 2012. Para o meta-
no, o aumento foi de 0,33%, e para
o óxido nitroso (N20), 0,28%.

DeacordocomJarraud,“asitua-
çãotendeapiorarem2013,jáquene-
nhumadecisãofoitomadaparaaca-
bar com essa tendência”. “Esta não
é uma curva linear, ela continua em
ascensão acelerada”, afirmou.

Segundo ele, se o mundo conti-
nuarnessecaminho,“atemperatura
médiaglobalatéofinaldoséculopo-
deráexceder4,6grausdoqueeraan-
tesdaeraindustrial(em1750),eain-
damaisemalgumasregiões, ascon-
sequênciasseriamcatastróficas”.

O CO2, ou dióxido de carbo-
no, é a principal causa do aqueci-

mento global. Sua concentração
na atmosfera aumentou em 2012
para 2,2 ppm (partes por mi-
lhão), em comparação com um
aumento de 2,0 ppm em 2011. O
aumento médio nos últimos 10
anos foi de 2,02 ppm e, em 2012,
os números mostram “tendência
de aceleração”.

O CO²provém da queima de
combustíveis fósseis e do desmata-
mento. “Este é um gás que perma-
nece na atmosfera por centenas
ou mesmo milhares de anos”, re-
vela a OMM, acrescentando que
“a maioria dos aspectos das mu-
danças climáticas persistirá du-
rante séculos mesmo que as emis-
sões de CO2 parem totalmente”.

A OMM também observou um
aumentonaconcentraçãodemeta-
no(CH4)apartirde2007,quandoti-
nhaestabilizado“paraumvalorpró-
ximo de zero” entre 1996 e 2006. A
organizaçãonãotemexplicaçõespa-
ra esse aumento, registrado princi-
palmente no hemisfério norte, nas
latitudes médias e tropicais.

Cerca de 60% das emissões de
metano na atmosfera são de ori-
gem humana. Elas são causadas
pela pecuária, o cultivo de arroz,
aterros e queima de biomassa.

Finalmente, o terceiro gás, o
óxido nitroso (N2O), é encontrado
principalmente nos pesticidas.Pa-
ra este gás, a taxa de aumento en-
tre 2011 e 2012 (0,9 ppb) foi supe-
rior a média dos últimos 10 anos
(0,8 ppb). Marie-Noëlle Blessing,AFP

A Holanda solicitou, ontem, ao Tri-
bunal Internacional do Direito do
Mar, em uma audiência que a Rús-
sia se recusou a comparecer, que
ordene a libertação das 30 pessoas
detidas durante um protesto do
Greenpeace contra a exploração de
petróleo no Ártico. A representan-
tedo governoholandêsLiesbethLi-
jnzaad disse que a Rússia “violou
os direitos humanos” dos ativistas
que tentaram, em setembro, esca-
lar a primeira plataforma de petró-
leo russa no Ártico, ao detê-los por
sete semanas “sem fundamentos”.

A Rússia afirma não reconhe-
cer o caso e acusa os ativistas e sua
embarcação, o Arctic Sunrise de
bandeira holandesa, de ameaça à
segurança. Promotores acusaram
os 30 de pirataria, mas acabaram
por recuar da acusação para van-
dalismo, cuja pena vai até sete
anos de prisão.

O presidente Vladimir Putin já
verbalizou que os ativistas não são
piratas, mas tem enfrentado um
acúmulodecríticasdoOcidenteso-
breoqueévistocomoumtratamen-
to severo dado pela Rússia ao caso.

“A disputa está se agravando",
disseLijnzaad no Tribunal Interna-
cional do Direito do Mar, na cidade
portuária alemã de Hamburgo. Os
países não têm o direito de abordar
embarcações pertencentes a ou-
tros países em suas zona econômi-
cas marítimas exclusivas, disse ela.

O presidente do tribunal, juiz
Shunji Yanai, estabeleceu 22 de
novembro como a data provisória
para uma decisão da corte.

Outro representante do governo
holandês,ReneLefeber,disseàcor-
te que zonas econômicas exclusi-
vas, como aquela em que o navio do
Greenpeace foi detido, dá às nações
o direito de proteger seus recursos
naturais,masnãoosmesmospode-
res de abordar e deter embarcações
comoépermitido emáguas territo-
riais. Já que a detenção do navio foi
ilegal, outras medidas que ocorre-
ram emseguida, incluindoadeten-
ção da tripulação, também são ile-
gais, disse Lefeber.

Entre os detidos está a brasilei-
ra Ana Paula Maciel, e também ci-
dadãos dos seguintes países: Ar-
gentina, Austrália, Canadá, Dina-
marca, Estados Unidos, Finlân-
dia, França, Grã-Bretanha, Holan-
da, Itália, Nova Zelândia, Suécia,
Suíça, Polônia, Rússia, Turquia e
Ucrânia. Michael Hogan. Reuters

Emissão de gases do efeito
estufa foi recorde em 2012
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GRANDES NAVIOS DE CRUZEIRO VÃO FICAR FORA DA LAGOA DE VENEZA

Levantamento da Organização Meteorológica Mundial (OMM) mostra que concentração
de CO2 (dióxido de carbono) aumentou em 0,56%, tendência que continua em 2013 Ambientalistas, entre

eles uma brasileira, estão
detidos ‘sem fundamento’
diz governo holandês

CombustíveisedesmatamentocausmoCO2

SÍRIA

Holanda pede,
em tribunal,
que Rússia
liberte ativistas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Empresas, p. 29.
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