
MANOBRASDEPYONGYANGCoreiadiz
estarperto
deenriquecer
urânio
Pyongyang afirma que está pronto
para o diálogo ou para sanções

●Por que aCoreia doNortemu-
dou inesperadamente de tom?
Oanúncio dePyongyang não signi-
fica o fimde seu atual ciclo de
aproximação,mas serve como
lembrança de que o regimepode
rapidamente voltar às provoca-
ções se sentir que suas aberturas
foram rejeitadas. ACoreia doNor-
te quer pressionar a comunidade
internacional a reverter as puni-
ções.

●Por quePyongyangestá buscan-
doumaaproximação comaCo-
reia doSul?
A razãomais óbvia é dinheiro. A
economia do empobrecido país,
estimada emUS$ 17 bilhões ao
ano, foi arruinada por anos demá
administração, sanções econômi-
cas, as fortes chuvas deste ano

que afetaramo setor agrícola, e a
perda de ajuda deSeul, que che-
gou a totalizar US$ 1 bilhão ao
ano. ACoreia doNorte poderá
obter dezenas demilhões de dóla-
res até o fimdo ano se retomar o
turismo e os projetos econômicos
comoSul.

●Por queo governo norte-corea-
no tenta se aproximar dos EUA?
ACoreia doNorte esperamanter
conversações diretas comos EUA
sobre seu programanuclear e re-
duzir a pressão deWashington
para a adoção de novas sanções
naONU.O governo deBarack
Obama indicou que não cederá
emnenhumdesses pontos,mas
permitirá conversações bilaterais
paralelamente às negociações
entre seis partes. ● REUTERS
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PRESSÃO–KimJong-il indicaquequernegociaçãodiretacomosEUA
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A Coreia do Norte anunciou
ontemque está no estágio fi-
nal do programade enrique-
cimento de urânio, um pro-
cessoquedaráaopaíscomu-
nistaumsegundomeiode fa-
bricararmasnucleares.“Te-
mos realizado com êxito os
testes para enriquecer urâ-
nio e agora começamos a fa-
se final”, informou a agência
oficial norte-coreanaKCNA,
citada pela agência sul-co-
reanaYonhap.

O regime de Kim Jong-il
também revelou que está le-
vandoadianteoprocessopa-
ralelo de extração de plutô-
nio das barras de combustí-
vel nuclear de seu reator em
Yongbyan. “O plutônio ex-
traído está sendo transfor-
mado em armas”, disse a de-
legação norte-coreana na
ONUemumacartaaoConse-
lho de Segurança, segundo a
KCNA.

A Coreia do Norte desta-
couqueestápreparada“tan-
to para o diálogo quanto pa-
rasanções”,masdissequese
o Conselho de Segurança
apostar na segunda opção,
responderá impulsionando
sua capacidade nuclear.

Durante anos o regime de
Pyongyangnegouterumpro-
gramadeenriquecimentode
urânio,masem junhoconfir-
mou oficialmente que havia
iniciado o processo, em res-
postaàssançõesdaONUpe-
lo teste nuclear de maio.
Diante das constantes sus-
peitas dos EUA sobre seu
programa de enriquecimen-
todeurânio,Pyongyangsem-
pre admitiu avanços na ex-
tração de plutônio, um pro-
cesso fácil e barato, com o
qual realizou dois testes nu-
cleares em 2006 e este ano.

Oanúncioocorreapósore-
gime comunista indicar que
estaria disposto a um diálo-
go direto com os EUA sobre
seu programa nuclear e ter
reduzido as tensões com a
Coreia do Sul, por meio da
reabertura da fronteira en-
tre os dois países. O governo
sul-coreanoqualificoude“in-
tolerável”oanúnciodePyon-
gyangedisse “lamentarpro-
fundamente” a atitude do
país vizinho.

NEGOCIAÇÕES
Estáprevistaparahojeache-
gada aSeul do enviado espe-
cial dos EUA para a Coreia
do Norte, Stephen Boswor-
th,quenaquarta-feiraviajou
à China para avaliar os
meiosderetomarasnegocia-
ções com Pyongyang sobre
seu programa nuclear.

Os EUA dizem que estão
dispostos a conversar com a
CoreiadoNorte,massomen-
tenomarcodasnegociações
entre seis partes – das quais
participam, além das duas
Coreias,Japão,RússiaeChi-
na –, paralisadas em dezem-
bro. Sobre as conversações,
Pyongyang voltou ontem a
expressar sua oposição ao
processo que, segundo ele,
foi utilizado contra a Coreia
doNorte. No entanto, desta-
cou que nunca se opôs à des-
nuclearização da Península
Coreana nemdomundo.

“Se o Conselho de Segu-
rança da ONU continuar
comesse impasse, sem fazer
um julgamento apropriado
sobre qual caminho é omais
adequadoparaadesnucleari-
zaçãodapenínsulaedomun-
do, a Coreia doNorte não te-
ráoutraopçãoanãoser ado-
tar medidas mais fortes de
autodefesa, como já adver-
tiu”, disse a carta enviada à
ONU. ●REUTERS,APEEFE
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