
A
humanidade enfren-
ta o dilema de “coo-
perar” diante da mu-

dança climática ou “morrer”,
alertou ontem o secretário-ge-
ral da ONU, Antonio Guterres,
diante de mais de 100 líderes
mundiais reunidos no Egito pa-
ra a COP27. A conferência co-
meça sob pressão para melho-
rar o financiamento dos paí-
ses mais vulneráveis, devas-
tados pelos efeitos do aqueci-
mento global, o que significa
que chegou o momento de al-
cançar um “pacto”, afirmou
Guterres em Sharm el-Sheikh.

“A humanidade tem uma
escolha: cooperar ou morrer.
Ou um pacto pela solidarieda-
de climática, ou um pacto pe-
lo suicídio coletivo”, afirmou
em seu discurso. “Observamos
uma catástrofe depois da ou-
tra. Enquanto nos recupera-
mos de uma, acontece outra”,
lamentou o anfitrião do even-
to e presidente egípcio, Abdel
Fattah al-Sissi.

“Não podemos aceitar que
nossa atenção não esteja vol-
tada para a mudança climáti-
ca, apesar da guerra na Ucrâ-
nia e outros conflitos, porque
a mudança climática tem seu
próprio calendário”, alertou o
secretário-geral da ONU.

A reunião sobre o clima será
uma nova etapa na disputa ha-
bitual entre países industriali-
zados e nações em desenvolvi-
mento, basicamente a respeito

ONUcomeça COP27
pressionando líderes
A reunião anual sobre o clima será uma nova etapa na disputa habitual para
reduzir as emissões de gases do efeito estufa e pagar pelas perdas e danos
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“Humanidade tem uma escolha: cooperar ou
morrer”, disse o secretário-geral da ONU

do dinheiro que deve ser desti-
nado para a adaptação às mu-
danças, reduzir as emissões de
gases do efeito estufa e pagar
pelas perdas e danos.

O presidente da China, Xi
Jinping, não comparecerá. O
presidente americano, Joe Bi-
den, participará por algumas
horas, no dia 11. O presidente

eleito do Brasil, Luiz Inácio Lu-
la da Silva, também foi convi-
dado e é aguardado em Sharm
el Sheikh.

“PERDAS EDANOS”
Após uma negociação inten-
sa, os países aceitaram debater
no Egito a criação de um fun-
do específico para mitigar os

efeitos das secas, inundações e
fenômenos meteorológicos ex-
tremos. A questão não envolve
indenizar os países pobres, in-
sistem as nações industrializa-
das, que são as que historica-
mente emitiram em larga es-
cala os gases de efeito estufa,
responsáveis pelas mudanças
climáticas. (AFP)
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Guilherme
dePádua é
enterrado
O corpo de Guilherme de
Pádua, condenado por
matar a atriz Daniela
Perez em 1992, foi
sepultado no Cemitério
Parque da Colina, Região
Oeste da capital mineira,
na tarde de ontem. O
ex-ator morreu após
sofrer um infarto na noite
de domingo (6) e o
valório foi acompanhado
por centenas de
pessoas, entre familiares
e amigos, na Igreja
Batista da Lagoinha, em
Belo Horizonte, onde ele
atuava como pastor há
cinco anos.
Guilherme de Pádua
estava à frente de um
departamento de
assistência a pessoas
que foram presas. De
acordo com o presidente
da igreja, Márcio
Valadão, o ministério tem
oito casas que abrigam
os ex-presidiários, que
também são
encaminhados para
emprego. “Se não dá
apoio, eles voltam (para
o crime)”, disse o pastor ,
após a celebração do
culto fúnebre.
Pessoas que eram
lideradas pelo ex-ator
fizeram homenagens
durante o velório e
destacaram o
acolhimento recebido.
Familiares de Guilherme,
como a esposa dele,
Juliana Lacerda, também
falaram sobre o ex-ator.
Segundo ela, o casal
tinha um casamento
“abençoado por Jesus”.
Um dos irmãos de Pádua
afirmou que ele
demonstrou angústia
sobre “como seria sua
morte”. De acordo com o
familiar, Guilherme temia
não ter umamorte
tranquila. (Estado de
Minas)
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