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ONU apela por
mais tréguas
humanitárias
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Unidas para a Ucrânia, Osnat Lubrani, também se manifestou
a favor da repetição da operação organizada no último fim
de semana na cidade devastada de Mariupol.
Na siderúrgica de Azovstal ainda há civis presos, disse Lubrani,
sem especificar o número.
BOMBARDEIOS
Diversas cidades ucranianas foram alvo de mísseis russos ontem, que também atingiram três
centrais elétricas em Lviv, informou o prefeito desta cidades, que
agora está parcialmente sem eletricidade. “Três centrais elétricas
foram danificadas”, disse o prefeito Andrey Sadov.
Segundo a imprensa ucrania-

DESMATAMENTO

Brasil tem
pouca
resposta
aos alertas

Além de Mariupol, civis também foram evacuados
da siderúrgica de Azovstal, na região leste da Ucrânia
secretário-geral da ONU,
Antonio Guterres, expressou ontem seu desejo de que “mais tréguas humanitárias” possam ser organizadas entre Ucrânia e Rússia, seguindo o modelo que permitiu
a evacuação de uma centena de
civis da siderúrgica de Azovstal,
leste da Ucrânia.
“Mais tréguas humanitárias
irão permitir aos civis se afastar com segurança dos combates e que a ajuda chegue às pessoas que mais necessitam”, disse
Guterres em comunicado, sem
revelar a sua localização.
Durante uma videoconferência com jornalistas na sede da
ONU, em Nova York, o coordenador humanitário das Nações
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ONU informou que 101 civis foram retirados de
Mariupol, em trabalho conjunto com a Cruz Vermelha
na, os cortes de eletricidade afetaram vários distritos de Lviv. As
autoridades locais também informaram de bombardeios nas regiões de Vinnytsia (centro), Odessa (sudoeste) e Kirovohrad (centro), mas sem relatos de danos.
PAPA
O papa Francisco está disposto
a viajar para Moscou e se reunir com o presidente russo, Vla-

dimir Putin, na tentativa de parar a guerra, que comparou com
a de Ruanda, na África. “Tenho
que ir a Moscou primeiro, tenho
que me encontrar com Putin. Não
temos recebido resposta e seguimos insistindo, mesmo que Putin
não possa ou nem queira realizar esse encontro no momento”,
disse o papa ao jornal italiano Il
Corriere della Sera em entrevista
publicada ontem. (AFP)

O governo do presidente
Jair Bolsonaro agiu contra
menos de 3% dos alertas de
desmatamento, um sinal de
que “a impunidade reina” na
destruição das florestas brasileiras, destacou um relatório publicado ontem.
O MapBiomas, um consórcio de ONGs, universidades
brasileiras e ‘startups’ que
usa imagens de satélite para
rastrear a destruição da floresta amazônica e em outras
regiões do Brasil, lançou uma
nova plataforma para comparar os alertas de desmatamento com os registros governamentais sobre multas,
Segundo MapBiomas,
o governo federal
respondeu a 2,17%
dos alertas desde
janeiro de 2019
detenções e outras respostas
das autoridades ambientais.
As descobertas “mostram
que a impunidade ainda marca o desmatamento ilegal no
Brasil”, disse Tasso Azevedo,
coordenador do MapBiomas.
Segundo o relatório, o governo federal respondeu a
apenas 2,17% dos alertas de
desmatamento desde janeiro
de 2019, quando Bolsonaro
assumiu a Presidência. “As
ações de fiscalização ainda
estão aquém do necessário
para coibir o desmatamento”, disse Ana Paula Valdiones, do Instituto Centro de Vida (ICV), um dos grupos que
participam da plataforma.
O desmatamento anual médio na Amazônia brasileira
aumentou mais de 75% em
relação à década anterior,
segundo dados oficiais. O
ministério do Meio Ambiente não respondeu de imediato a um pedido da AFP para
comentar o relatório. (AFP)

