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INICÍO A MINHA COLUNA comentando as mudanças de 
cenários nos Telejornais da Rede Globo. Depois de reformular o 
‘SP TV’ e o ‘Bom Dia SP’, a emissora vai promover mudanças no 
Jornal Nacional . A maior delas diz respeito ao estúdio em que 
o telejornal é gravado. Wilhiam Bonner e Renata Vasconcellos 
sairão de um piso colocado sobre a sala de jornalistas para 
ganhar espaço exclusivo.

OUTRO AJUSTE QUE ACONTECERÁ É NA PARTE 

GRÁFICA do programa que, além de novos cenários e vinhetas, 
terá também novo projeto de arte quando mostrar a tempera-
tura ou nome dos repórteres. O plano é modernizar o que já 
existe. A Globo quer colocar o renovado ‘Jornal Nacional’ no ar 
no começo do mês que vem e já faz, em segredo os primeiros 
testes do formato.

APÓS REPORTAGEM DO ‘DOMINGO ESPETACULAR’ 

na semana passada, em que revelou ter câncer no pâncreas e no 
fígado, Marcelo Rezende de 66 anos, passou a semana recebendo 
ligações de amigos. O apresentador não pode receber visitas por 
ordem médica. O tratamento fragiliza o sistema imunológico e 
demanda cuidados e muito repouso.

POR CAUSA DO NOTICIÁRIO SOBRE A DEMORA DA 

RENOVAÇÃO de seu vínculo com a Record, Rodrigo Faro 
decidiu colocar fi m á tensão na semana passada. Com contrato 
que venceria em junho do ano que vem , o apresentador pro-
curou a direção da emissora para assegurar que seguirá nela 
pelos próximos anos. Seu contrato foi renovado por mais 5 anos.

O AUTOR DE NOVELAS GILBERTO BRAGA FOI A 

BOLA DA VEZ no programa ‘Donos da História’, no canal a 
cabo Viva. Na atração, ele rememorou sua trajetória e lembrou 
dos momentos mais marcantes. O projeto do programa home-
nageia alguns dos mais emblemáticos escritores brasileiros que 
marcaram a teledramaturgia brasileira.

DEPOIS DE COMANDAR OS REALITIES ‘THE VOICE 

BRASIL’ E ‘BB17’, Tiago Leifert já tem data para voltar ao ar. 
Retornará à Globo na próxima semana com a segunda temporada 
do ‘Zero 1’, programa de games e herois que vai ao ar durante as 
madrugadas. Nos novos episódios o apresentador vai disputar 
uma partida de futebol no vídeo game.

AGORA É OFICIAL, A ATRIZ BRUNA MARQUEZINE 
vai se casar com o jogador Neymar o ano que vem. Ela está 
na Espanha com ele passeando mas já estão morando juntos 
e encaram isso como teste de convivência, segundo o casal. 
Fontes bem informadas garantem que tudo está sendo cuidado 
pela assessoria dos dois para a realização de uma grande festa.

COM AUDIÊNCIA ABAIXO DE SUAS ANTECESSORAS 
no horário das 11 da noite, ‘Os Dias Eram Assim’ não passou 
dos 16 pontos e por essa razão passará por mudanças. A Globo 
percebeu que os telespectadores não sabiam que a história se 
tratava de período da ditadura militar. Em decorrência disso 
as cenas começaram a ser reescritas para explicar de maneira 
mais didática o que se passou na época.

FRASE FINAL: A Verdade, ainda que pobre, é mais adorável 
e santa que a mentira disfarçada e suntuosa.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

Redes e boias de pescar, 
capacetes, isqueiros, 
escovas de dentes e 

embalagens de plástico fazem 
parte do acúmulo de resíduos, 
embora a maioria seja de “ob-
jetos sem identifi cação, que só 
medem um milímetro”, disse 
Jennifer Lavers, do Instituto de 
Estudos Marítimos e Antárticos 
da Universidade da Tasmânia.

Lavers participou de estudo 
que a organização não governa-
mental britânica RSPB fez em 
Henderson e que constatou a 
presença de 671 restos de lixo 
por metro quadrado na ilha, o 
maior índice global, segundo 
a revista científica Procee-
dings da National Academy of 
Science. O relatório mostrou, 
além disso, que 3.570 dejetos 
chegam à costa diariamente, 
apesar de suas praias fazerem 
parte da Lista do Patrimônio 
da Humanidade da Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco).

Resíduos do Japão, da China, 
dos Estados Unidos, do Chile, 
Equador, Peru, e de países mais 
afastados, como a Alemanha, 
França, Espanha e o Reino 
Unido, acabam nessa ilha des-
coberta pelo português Pedro 
Fernandes de Queirós em 1606 
e que faz parte do arquipélago 
britânico de Pitcairn. A distân-
cia não é um impedimento para 
a chegada do lixo: o território, 
de 37 km², se encontra a mais de 
5 mil km de distância da massa 
continental mais próxima e só 
recebe visitas com fi ns cientí-
fi cos a cada cinco ou dez anos.

Lavers explicou, por telefo-
ne, que uma possível causa da 
elevada contaminação poderia 
ser sua proximidade do giro 
oceânico do Pacífi co Sul, um 

Ilha remota britânica tem maior concentração de poluição,

com 671 itens de plástico por metro quadrado.

Remota ilha no Pacífi co Sul tem a 
maior densidade de lixo do planeta
As 18 toneladas de lixo que cobrem a desabitada ilha de Henderson transformam esse remoto 
território britânico no Pacífico Sul no de maior densidade de dejetos produzidos pelo ser humano
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sistema de correntes marítimas 
rotativo que transportaria os 
resíduos de outras nações até o 
local. A especialista previu que 
a contaminação em Henderson 
e no planeta se agravará no 
futuro pela mudança climática 
e o aquecimento global. Fará, 
segundo ela, com que “muitas 
das correntes que conhecemos 
mudem de direção, profundida-
de ou velocidade”.

Essas modifi cações causa-
rão mudanças no acúmulo de 
plástico nos próximos anos, “o 
que pode expor aos mesmos 
problemas novas comunidades 
de espécies de outros lugares”, 
detalhou Lavers, que apelou aos 
governos para que gerenciem 
melhor o lixo e compartilhem 
seus conhecimentos com as 
nações menos desenvolvidas.

Os cientistas calculam que 
mais de 300 milhões de to-
neladas de plástico foram 
produzidos em 2014 em todo 
o mundo, enquanto na década 
de 1950 a produção mundial 
não chegava a 2 milhões de 
toneladas. O plástico que não 
é reciclado fl utua e tem um 
período de vida bastante lon-
go, uma situação que põe em 
perigo mais de 200 espécies 
que habitam os oceanos, entre 
elas peixes, invertebrados, 
mamíferos e aves.

Os restos de plástico repre-
sentam um perigo para muitos 
animais que se enroscam neles 
ou os ingerem, além de acabar 
nas margens das praias, for-
mando barreiras que impedem 
a passagem das tartarugas 
marinhas.

“Há muitos problemas, além 
do visível, que é o lixo nas 
praias do mundo, há o impacto 
econômico no turismo e na 
vida selvagem”, comentou 
Lavers. Ele alertou que esses 
mesmos resíduos ameaçam 
os humanos, muitos dos quais 
só se preocupam quando os 
problemas lhes afetam dire-
tamente.

“Cerca de 25% das espécies 
marinhas comem plástico, mas 
o número aumenta cada vez 
mais. Segundo as pesquisas, os 
peixes e as aves ingerem plásti-
cos que liberam toxinas em seus 
tecidos”, afi rmou a especialista. 
“E se comemos um peixe com 
esses tecidos contaminados, 
na realidade estamos comendo 
nosso próprio lixo”, concluiu 
(Agência EFE).

Comemorando 43 anos de criação em 
2017, a Usina Hidrelétrica de Itaipu in-
formou que já repassou mais de US$ 10,5 
bilhões em compensação fi nanceira pelas 
terras que foram ocupadas nas últimas 
décadas pelo seu reservatório. Operando 
no Brasil e no Paraguai, os valores foram 
divididos igualmente entre os dois países e, 
aqui, repassados aos municípios e estados 
atingidos e à União.

De acordo com a empresa, os recursos 
começaram a ser pagos em maio de 1984, 
quando Itaipu começou a operar. Cerca 
de US$ 1,83 bilhão foi dividido entre os 16 
municípios afetados com o reservatório, 
sendo 15 no Paraná e um no Mato Grosso 
do Sul. Os dois estados receberam US$ 1,82 
bilhão. No âmbito federal, os valores são 
repassados a órgãos como os ministérios 
do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnolo-
gia e de Minas e Energia, além do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico.

Segundo a Itaipu, os royalties estão entre 
as principais fontes de receita de municí-
pios como Mercedes (PR), que recebeu 
US$ 1,7 milhão no ano passado e está na 

Foi confi rmado para 2025 o 
primeiro teste experimental 
de fusão nuclear com o reator 
ITER, considerado o maior 
do mundo e fruto de um pro-
jeto envolvendo 35 países. O 
International Thermonuclear 
Experimental Reactor (ITER) 
está sendo construído no centro 
de pesquisas de Cadarache, em 
Saint-Paul-lès-Durance, no sul 
da França. “Quando iniciamos 
o projeto, havia um grande en-
tusiasmo e os 35 países tinham 
colocado um prazo para 2017”, 
contou o diretor da planta, 
Bernard Bigot.

O primeiro equipamento 
magnético daquele que é 
considerado o maior projeto 
experimental de fusão nuclear 
do planeta foi apresentado na 
sexta-feira (19), em uma fábri-
ca da empresa ASG Supercon-
ductors na cidade de La Spezia, 
noroeste da Itália. O ímã tem 
fabricação italiana e é o mais 
sofi sticado do mundo, medindo 
14 metros de altura e nove de 
largura. Com 300 toneladas, a 
peça possui o mesmo peso de 
um Boeing 747 e o formato de 

uma letra D gigante.
O ITER contará com mais 

17 equipamentos magnéticos 
semelhantes, sendo que outros 
oito serão produzidos em La 
Spezia - os nove restantes serão 
fabricados no Japão. “Estamos 
muito orgulhosos, nós e todos 
aqueles que trabalharam para 
construí-lo. Foram necessá-
rios cinco anos para fazer o 
protótipo”, disse o presidente 
da ASG, Davide Malacalza. A 
fusão nuclear é considerada 
uma espécie de “Santo Graal” 
da energia limpa e imita o pro-
cesso que acontece no coração 
das estrelas, onde átomos de 
hidrogênio se comprimem e 
produzem hélio, gerando imen-
sas quantidades de energia.

O projeto ITER nasceu em 
1985, por iniciativa dos Estados 
Unidos e da União Soviética, e 
mais tarde recebeu a adesão 
da União Europeia e de países 
como Índia, China, Japão e Co-
reia do Sul, totalizando 3,5 mil 
pesquisadores. Estima-se que 
a construção do reator custará 
cerca de US$ 14 bilhões (ANSA/
COM ANSA).
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Itaipu repassou mais
de US$ 10,5 bilhões em royalties

13ª posição no ranking do IDH, dentre os 
399 municípios paranaenses, e Marechal 
Cândido Rondon (PR), cujos royalties 
representam 12% das receitas municipais.

Os prefeitos, porém, estão preocupados 
com a continuidade dos repasses. “Em-
bora o pagamento dessa compensação 

tenha sido instituído pelo Tratado de 
Itaipu [assinado em 1973], que não perde 
a validade, o Anexo C [a parte fi nanceira 
do documento e que contém a fórmula de 
cálculo dos royalties] expira em janeiro de 
2023”, informou a empresa, por meio de 
nota (ABr).

Itália apresenta 1º ímã
de reator de fusão nuclear

A Coreia do Norte ameaçou os Estados 
Unidos, na sexta-feira (19), com “conse-
quências catastrófi cas” se o país persistir 
com sua política de sanções e disse que 
vai continuar expandindo seu programa 
de armas nucleares enquanto não houver 
uma mudança de postura em Washington. 

O embaixador adjunto norte-coreano 
na ONU, Kim In Ryong, respondeu assim 
às recomendações do governo americano 
para endurecer as sanções internacionais 
contra a Coreia do Norte em resposta a 
seus últimos testes de mísseis. Segundo 
Kim, a capacidade nuclear norte-coreana 
vai continuar sendo desenvolvida a grande 
velocidade enquanto os EUA insistirem 
com sua política contra o país com “suas 
desprezíveis ameaças nucleares, extorsão, 
sanções e pressão”.

O embaixador norte-coreano disse em 
uma entrevista coletiva que se o governo 
Trump quiser adotar uma nova política 
para seu país, ele deve acabar com as 
relações “hostis”, entre elas a política 
de sanções. E advertiu que se o governo 

Embaixador adjunto norte-coreano na 

ONU, Kim In Ryong.

Quase 3 mil migrantes foram 
salvos em um único dia após 
tentar cruzar o Mar Mediter-
râneo. Eles haviam deixado o 
norte da África e seguiam a 
caminho da Europa. Segundo a 
Organização Internacional para 
Migrações (OIM), parceira das 
Nações Unidas, vários navios 
ajudaram nas operações de 
resgate, realizadas na última 
quinta-feira (18). 

A maioria dos resgatados se-
guiu para a Itália e 500 voltaram 
para a Líbia. O total de mortos 
ainda é desconhecido, mas a OIM 
confi rma que seis corpos foram 
encontrados na costa marítima 
líbia. Uma outra rota bastante 
usada por quem busca refúgio na 
Europa é o trajeto entre a Turquia 
e a Grécia. A agência afi rma que, 
entre janeiro e abril, mais de 5 mil 

migrantes cruzaram o Mar Egeu, 
que separa os dois países, sendo 
a maioria sírios e iraquianos.

Em Genebra, o porta-voz da 
OIM, Joel Millman, explicou 
que a Turquia continua sendo 
uma “válvula de escape” dos 
conflitos sírio e iraquiano, além 
dos corredores na região do 
Curdistão, o que faz bastante 
sentido.

Segundo o porta-voz, cidadãos 
de outros países tentam acessar 
a Turquia para de lá, seguirem 
viagem até a Grécia, incluindo 
haitianos e dominicanos o que 
tem sido motivo de surpresa 
explicou.

No mundo todo, a OIM já 
registrou as mortes de 1,9 mil 
migrantes no mar este ano, sendo 
que dois-terços delas ocorreram 
no Mediterrâneo (ONU News).

Coreia do Norte ameaça EUA
com “consequências catastrófi cas”

Kim In Ryong assegurou que “a guerra 
está muito próxima” e que a tensão é fru-
to unicamente das “políticas hostis” dos 
EUA e de suas “provocadoras” manobras 
militares na região junto com a Coreia do 
Sul. Por isso, o embaixador defendeu como 
necessários os testes com mísseis balísticos 
de seu país, entre eles o realizado no último 
fi m de semana.

O lançamento foi condenado de maneira 
unânime pelo Conselho de Segurança da 
ONU, que proíbe a Coreia do Norte de 
realizar essas ações. Kim atacou também 
o Conselho, ao acusá-lo de utilizar “dois 
pesos e duas medidas” ao denunciar as 
ações norte-coreanas e ignorar as ativida-
des militares americanas.

Além disso, o embaixador qualifi cou de 
“ridículas” as alegações de que seu país tem 
responsabilidade no ciberataque mundial 
da última semana e em outros ataques ci-
bernéticos. Além disso, afi rmou que “cada 
vez que acontece algo estranho”, os EUA se 
aproveitam para infl amar sua “campanha” 
contra a Coreia do Norte (Agência EFE).
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americano mantiver o caminho atual, “terá 
que assumir plena responsabilidade pelas 
consequências catastrófi cas”.

Em apenas um dia, 3 mil migrantes 
são resgatados do Mar Mediterrâneo

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para
netjen@netjen.com.br TEL: 3106-4171


