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Brasil é líder no esforço
para conter aquecimento
global, diz Sarney Filho
Em Nova York, ministro participou da ratificação do Acordo de Paris sobre Mudança
do Clima; ele avaliou esforço do Brasil para conter o aquecimento global
De Jesus

BRASÍLIA
ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho,
afirmou em Nova York,
após o presidente Michel Temer apresentar na ONU a
ratificação do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, assinado
pelo governo brasileiro, que o país
“é líder mundial no esforço para
conter o aquecimento global”.
Acompanhado do ministro, o
presidente Temer entregou o documento, na quarta-feira, 21, ao
secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. A medida
confirma a adesão do Brasil e estreia nova fase de implementação das metas para conter o
aquecimento global.
Na entrevista, o ministro falou
sobre o papel do Brasil no esforço
para conter o aquecimento global.
“É muito importante que a gente
consiga diminuir as emissões, e o
Brasil, nesse sentido, é um líder global. Não só lideramos na prática,
reduzindo nossas emissões e diminuindo enormemente o desmatamento da Amazônia, mas assumimos também um protagonismo
muito grande nas discussões internacionais”, ressaltou.
Sarney Filho lembrou, ainda,
que o país está entre os afetados
pelas mudanças climáticas. Segundo ele, a ocorrência de secas
prolongadas e as crises hídricas na
região do rio São Francisco e no sudeste do Brasil são preocupantes.
Assim, a partir de agora, o Brasil
adota o Acordo de Paris como uma
política de Estado, com “metas am-
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ASSEMBLEIA EM FOCO
Viaturas
O deputado Rafael Leitoa (PDT)
participou quarta-feira, 21, pela
manhã, na Praça Maria Aragão, em
São Luís, da entrega de 56 novas
viaturas que servirão de reforço à
Segurança Pública no Maranhão.
Os veículos servirão de reforço no
aparelhamento da Segurança no
estado, totalizando 345 novas
viaturas entregues ao policiamento,
desde 2015. Ao todo, 50 viaturas
servirão de apoio às ações da
Polícia Militar e seis à Polícia Civil,
sendo quatro veículos para a
perícia e dois guinchos. Conforme
solicitação do deputado Rafael
Leitoa, um dos veículos da Polícia
Técnica será enviado para Timon.

Subjudices
O deputado Cabo Campos (DEM)
reuniu-se, na segunda-feira,19, no
auditório Fernando Falcão, da
Assembleia, com um grupo de
candidatos aprovados como
excedentes (subjudices) do último
concurso da Polícia Militar,
realizado pelo Governo do Estado,
em 2012, por intermédio da
Fundação Sousândrade. A pauta de
discussão foi a questão da
morosidade da convocação dos
candidatos pela Fundação
Sousândrade, que divulga
calendário de chamada e,
seguidamente adia.
A última data marcada para
convocação, agora no final de
setembro, já foi adiada para o início
do próximo ano.

Greve e voto
O ministro Sarney Filho e o presidente Michel Temer exibem documento de ratificação do Acordo de Paris

biciosas de redução absoluta das
nossas emissões [de gases de efeito
estufa] até 2030, em 43%”.
Mudança do clima
O ato ocorreu no evento de Alto
Nível para Depósito de Ratificações do Acordo de Paris sobre
Mudança do Clima, na sede da
ONU. Até agora, 60 países responsáveis por 47,76% das emissões globais de gases de efeito estufa entregaram seus instrumentos
de validação. E falta pouco para
pacto entrar em vigor. Para que
isso ocorra, é preciso que pelo
menos 55 países responsáveis por
pelo menos 55% das emissões
façam a ratificação.

É muito
importante que a
gente consiga
diminuir as
emissões, e o Brasil,
nesse sentido,
é um líder global"
SARNEY FILHO
Ministro do Meio Ambiente

Responsável por 2,48% das
emissões globais, o Brasil tem,
agora, metas oficializadas em sua
Contribuição Nacionalmente De-

terminada (NDC). O objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito
estufa em 37% até 2025, com o indicativo de redução de 43% até
2030 – ambos em comparação aos
níveis de 2005. O ministro Sarney
Filho já sinalizou que o governo se
esforçará para aumentar a ambição e encurtar os prazos.
Durante a cerimônia de entrega
das ratificações do Acordo de Paris
sobre a mudança do clima, o secretário-geral da ONU, Ban KiMoon, anunciou que 60 países já
aderiram ao Acordo, representando 47,5% das emissões de poluentes. Mas, para que entre em
vigor, é necessário chegar a 55%
das emissões. 

O deputado estadual Adriano
Sarney (PV), manifestou, quartafeira,21, apoio aos agentes de
endemias que trabalham para a
Prefeitura de São Luís e ameaçam
fazer greve. Segundo o parlamentar,
os agentes de endemias afirmam
que a Prefeitura lhes deve quatro
meses de pagamento de benefícios
e receberam, nesta semana, o

Com 4 meses de
atraso, novo diretor
do Inpe é nomeado
Entre os desafios de Ricardo Galvão está a definição
do rumo do programa espacial brasileiro e o CLA
BRASÍLIA
Após quatro meses de atraso, o novo
diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe ) foi oficializado ontem. Trata-se de Ricardo Galvão, presidente da Sociedade

Brasileira de Física, membro do conselho da Sociedade Europeia de Física e ex-diretor do Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas. A nomeação foi
publicada na edição de ontem do
"Diário Oficial da União".
Um dos principais desafios de

genheiro Leonel Perondi, teria terminado em maio, quatro anos após
assumir o cargo, em 2012.
O processo de escolha do novo diretor se iniciou em janeiro, com a formação de um comitê responsável
por enviar uma lista tríplice ao
MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações),
ao qual o Inpe é vinculado. Membros
e ex-dirigentes da instituição reclamaram da demora na nomeação.
O ex-diretor do Inpe Gilberto Câmara, especulou que o atraso possa
ter a ver com um possível desprestígio do ministro do MCTIC, Gilberto
Kassab (PSD), frente à Casa Civil, do
ministro Eliseu Padilha (PMDB). 

vencimento referente a um mês
devido. Considerando a
proximidade das eleições de 2 de
outubro, o parlamentar fez, ainda,
um apelo à população de todo o
estado pelo voto consciente, em
discurso na tribuna da Assembleia,
advertindo o eleitor da importância
da democracia e de não se deixar
intimidar na hora do voto.

Prêmio
O deputado Vinicius Louro (PR),
membro da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, representando a
Assembleia, recebeu, na tarde de
segunda-feira,12, no Gabinete da
Presidência, o certificado TI Verde.
Trata-se de um prêmio instituído
pela empresa Microcity, que
comercializa equipamentos de
informática, aos clientes que
apresentam redução no consumo
de energia elétrica. Segundo o
deputado, é motivo de orgulho a
Assembleia ser reconhecida por
uma parceira como é a Microcity,
como incentivadora da redução do
consumo de energia e também de
estimuladora da sustentabilidade
do planeta.

Colégio Militar
Os deputados aprovaram a
Medida Provisória (MP) nº
225/2016, de autoria do Poder
Executivo, encaminhada pela
Mensagem Governamental nº
006/2016, que estrutura o Colégio
Militar de Caxias. A sessão foi
conduzida pelo presidente da
Assembleia Legislativa, Humberto
Coutinho (PDT), e agora a MP vai
à promulgação. A matéria foi
analisada dentro da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), quando recebeu parecer
favorável assinado pelo
presidente da CCJ, deputado
Rafael Leitoa (PDT), e pedido de
urgência para que fosse votada
em plenário.

Moro é o 10º mais
influente do mundo
Outro brasileiro é o empresário Jorge Paulo Lemann;
em primeiro está a premiê britânica Theresa May
SÃO PAULO

Galvão deve ser lidar com a reposição de funcionários administrativos,
que estão se aposentando em uma
taxa mais rápida que a de novas contratações. Outro deve ser a definição
do rumo do programa espacial brasileiro, que sofreu grande revés em
2003 com a explosão três dias antes
do lançamento do Veículo Lançador de Satélites (VLS), do Centro de
Lançamento de Alcântara, no Maranhão (CLA), quando 21 trabalhadores civis morreram.
A demora na oficialização da mudança de comando trouxe um clima
de insegurança à instituição, segundo alguns pesquisadores. O
mandato do agora ex-diretor, o en-
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O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato,
está na lista das pessoas mais influentes do mundo em 2016 feita
pela revista Bloomberg. Moro aparece no 10º lugar da lista, que tem
50 personalidades.
Em primeiro lugar aparece a premiê britânica Theresa May, seguida
dos candidatos presidenciais às eleições nos Estados Unidos Donald
Trump, em 2º, e Hillary Clinton, em
3º lugar. Outro brasileiro que está na
lista é o empresário Jorge Paulo Lemann, na 41ª posição.
A revista destaca que “Moro e
sua equipe de procuradores e investigadores passaram mais de dois
anos acompanhando um escân-

dalo de quase US$ 2 bilhões” e que
“seus esforços ajudaram a derrubar o Brasil em sua pior recessão
em um século e criaram o clima
político para a destituição da presidente Dilma Rousseff”.
Dono do fundo 3G Capital e
sócio da AB Inbev, maior cervejaria do mundo, Lemann fez negócios em parceria com a Berkshire
Hathaway, de Warren Buffet, como
a compra da Heinz e fusão da companhia com a Kraft Foods. O fundo
de Lemann é também o controlador da rede Burger King e da rede
canadense de café e donuts Tim
Hortons.
A revista diz que “onde o investidor suíço-brasileiro realmente se
destaca é na gestão das empresas
que ele compra”. 

