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Para analista é praticamente
impossível estimar os
próximos acontecimentos

Barbara Ladeia
bladeia@brasileconomico.com.br

Para Heni Ozi Cukier, cientista
político, especialista em confli-
tos internacionais e professor da
ESPM, o conflito entre as duas
Coreias pode facilmente se tor-
nar uma guerra. “A região é uma
das zonas mais militarizadas do
planeta. Ambos os países já têm
contingente mobilizado, pronto
para o ataque a qualquer mo-
mento”, afirma.

A tentativa do líder norte-
coreano, Kim Jong-il, é coagir
o governo sul-coreano, que
tem respondido aos ataques da
Coreia do Norte de forma bas-
tante cautelosa. “Eles têm sido
bastante responsáveis em suas
ações e a resposta da Coreia do
Sul não tem sido de confron-
to”, afirma Cukier.

No entanto, para Cukier, o
posicionamento do país é de
difícil sustentação. “É compli-
cado encontrar essa linha tê-
nue entre a resposta cautelosa e
a negligência com a segurança
pública. A qualquer momento a
opinião pública pode exigir do
governo sul-coreano uma res-
posta mais enérgica.”

Bastaria uma resposta agressiva
para o início de um conflito ar-
mado que poderia tomar gran-
des proporções. “Uma guerra
entre a Coreia do Norte e a Co-
reia do Sul viraria um tabuleiro
global, pois envolveria China,
como aliada do Norte, e Estados
Unidos, como aliados do Sul”,
sinaliza o especialista.

Existem poucas saídas para
a suspensão desse conflito.
Uma das possibilidades seria a
China exercer sua influência
sobre a Coreia do Norte no
sentido de desarmar o país. No
entanto, o analista considera
essa hipótese muito pouco
provável. “Nenhum organis-
mo internacional é capaz de
articular essa situação.”

O país serve como um peão
no tabuleiro da China, lembra
ele. “A China faz o jogo duplo.
Não há nenhum tipo de pressão
que o Ocidente possa fazer con-
tra a China que resulte no de-
sarmamento nuclear da Coreia
do Norte.” ■

sul-coreana
despertam revide do lado da Coreia do Sul

Grã-Bretanha reduz cota para imigrantes
A Grã-Bretanha irá reduzir em um quinto o número de imigrantes de fora
da União Europeia autorizados a trabalhar no país, anunciou o governo.
O limite adotado pela coalizão conservadora-liberal, no poder desde maio,
não valerá para trabalhadores que recebam mais de 40 mil libras
(US$ 63,5 mil dólares) por ano, e que sejam transferidos por uma empresa
de outros países para a Grã-Bretanha. O desemprego está em 7,7%, e cortes
nos gastos públicos ameaçam os postos de meio milhão de servidores.

Chris Ratcliffe/Bloomberg
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Tensão pode provocar
guerra na Ásia

REPERCUSSÃO

Presidente Lula e Estados Unidos condenam
ataque; Obama conversará com líder sul-coreano
O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva condenou o ataque da Coreia
do Norte à Coreia do Sul, ocorrido
ontem. Segundo ele, a posição
brasileira é condenar qualquer
forma de desrespeito à soberania
de um país. “Por enquanto,
minha palavra é de condenação
a qualquer tentativa de ataque da
Coreia do Norte à Coreia do Sul”,
afirmou Lula, após participar
de cerimônia em Ribeirão Preto
(SP). O presidente reforçou
a necessidade de que os países
respeitem suas respectivas
soberanias. “O Brasil é contra
qualquer ataque a outro país.

Não permitiremos, em hipótese
alguma, qualquer tentativa de
transgredir a soberania de outro
país.” A Casa Branca também
condenou fortemente o ataque e
exigiu o fim das ações. “Os Estados
Unidos condenam fortemente
um ataque de artilharia feito pela
Coreia do Norte contra uma ilha
da Coreia do Sul e pedem à Coreia
do Norte que interrompa suas
ações beligerantes”, disse a
Casa Branca em um comunicado.
O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, conversará
com o presidente sul-coreano,
Lee Myung-bak.

der que o governo sul-coreano
está respondendo de modo co-
medido para evitar que a situa-
ção saia de controle.

A Coreia do Norte tem uma for-
ça enorme de artilharia apontada
para Seul e poderia dizimar uma
área urbana onde vivem cerca de
25 milhões de habitantes, causan-
do também prejuízos enormes à
economia trilionária sul-coreana.

As duas Coreias ainda estão
tecnicamente em guerra - a
Guerra da Coreia terminou ape-
nas com um cessar-fogo, sem a
assinatura de um acordo de paz -
e as tensões cresceram muito este
ano depois de o Sul acusar o Nor-
te de torpedear um dos navios de
sua marinha, matando 46 mari-
nheiros. A Coreia do Norte decla-
rou que a troca de tiros desta ter-
ça-feira foi iniciada pelo Sul. ■

STR/AFP

Ataques da Coreia do Norte gera reação
comedida da Coreia do Sul e é condenada

pela comunidade internacional

“As negociações
(do governo norte-
coreano) não são
sinceras e nesse
ponto são muito
semelhantes às
negociações com o
Irã. Não há confiança.
É uma perda de
tempo. A Coreia do
Norte não pretende
se desarmar

Heni Cukier,
especialista em conflitos

internacionais e professor da ESPM
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