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Cenário: William Pesek / Bloomberg
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N a terça-feira, os norte-co-
reanos atacaram a ilha sul-
coreana de Yeonpyeong,
no Mar Amarelo, região

contestada desde o fim da Guerra da
Coreia, em 1953. Esse conflito foi um
dos mais atrozes após a 2.ª Guerra:
deixou 2 milhões de mortos e deu ori-
gem a duas Coreias: a do Norte, po-
bre, comunista e até stalinista, e a do
Sul, rica e aliada dos EUA.

Quatro sul-coreanos foram mor-
tos no ataque a Yeonpyeong e o mun-
do inteiro ficou indignado. O presi-

dente americano, Barack Obama, orde-
nou que um monumental porta-aviões
nuclear, o USS George Washington, dei-
xasse a base de Yokosuka, no Japão, e
rumasse para o Mar Amarelo.

O protesto foi geral. Com uma exce-
ção: a China, que apoiou a Coreia do
Norte durante a guerra, nos anos 50, e é
o único país que mostra indulgência
com o regime delirante presidido pelo
ditador Kim Jong-il. Desta vez, Pequim
contentou-se em informar, com voz
branda, que era preciso “verificar os fa-
tos” e “dar prova de moderação”. Em

março, a Marinha norte-coreana havia
torpedeado a corveta sul-coreana Cheo-
nan e Pequim também protegeu a Co-
reia do Norte.

Sem pretender explicar a curiosa pas-
sividade dos chineses, pode-se obser-
var, antes de tudo, que o ataque injustifi-
cável a Yeonpyeong ocorreu após ou-
tras provocações de Pyongyang contra
os EUA.

Há alguns dias, a Coreia do Norte
mostrou ao cientista americano Sie-
gfried Hecker uma soberba e enorme
instalação de centrífugas, atestando

que os norte-coreanos estão muito per-
to da bomba nuclear.

Quando se considera a China hoje,
percebe-se que a diplomacia de Pequim
está cada vez mais agressiva com rela-
ção aos EUA. Os chineses multiplicam
desafios, denunciando americanos e ja-
poneses e opondo-se às grandes mano-
bras militares conjuntas de Washing-
ton e Seul.

A recente viagem de Obama à região,
que pretendia reforçar a presença ame-
ricana nas principais capitais asiáticas,
cada vez mais irritadas com o ativismo
de Pequim, foi malvista pelos dirigentes
chineses.

Será possível dizer que Pyongyang co-
meteu seu abuso com o aval de Pequim?
É pouco provável. É fato que o regime
norte-coreano desapareceria se a China
não o sustentasse, assegurando 80% de
seu abastecimento.

No entanto, curiosamente, a diploma-
cia da Coreia do Norte não se preocupa
nem um pouco com as reações de seu
protetor chinês. Por ocasião do primei-
ro teste nuclear do país, em 2006, os
chineses só foram prevenidos 20 minu-
tos antes da detonação.

“Americanos e europeus superesti-
mam bastante a capacidade de in-
fluência da China sobre a Coreia do
Norte”, afirma Shi Yinhong, profes-
sor da Universidade do Povo. Na ver-
dade, os norte-coreanos estão con-
vencidos de que a China não os deixa-
rá cair.

Pyongyang se preocupa muito pou-
co, portanto, com eventuais reações
de Pequim. Aliás, a história lhes dá
razão: por estúpidas e perversas que
sejam as iniciativas da Coreia do Nor-
te, a China, até agora, jamais deixou
seus aliados na mão.

Acrescenta-se a isso o fato de que,
nesta temporada, a China se distan-
ciou claramente dos EUA e não per-
de uma ocasião para irritá-los. Nessa
perspectiva, as agressões da pequena
Coreia do Norte contra os aliados
asiáticos de Washington, do Japão à
Coreia do Sul, só podem receber a
bênção silenciosa e hipócrita dos diri-
gentes de Pequim. / TRADUÇÃO DE

CELSO M. PACIORNIK
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É CORRESPONDENTE EM PARIS

S e existe algo que conhecemos do regi-
me de Kim Jong-il é que não sabemos
nada sobre o que ocorre dentro dele.
Nem sequer sabemos se ele aprovou

o ataque que matou quatro sul-coreanos na
terça-feira. Alguns observadores dizem que
pode ter sido trabalho de generais sem princí-
pios descontentes com o fato de o caçula de
Kim, Kim Jong-un, substituir o pai doente.
Ninguém sabe ao certo.

O ataque tem três implicações que valem
uma análise.

A primeira é que é um golpe duro para a
próspera economia da Coreia do Sul, que po-
de ter consequências em termos de classifica-
ção de risco de crédito. Em segundo lugar,
põe a China numa situação delicada como
raramente ocorreu antes de ela passar a con-
trolar as autoridades em Pyongyang. E, por
último, é uma lembrança de que os riscos
geopolíticos são abundantes na Ásia.

O Ministério das Finanças da Coreia do Sul
adotou um sistema emergencial de monitora-
mente do mercado financeiro 24 horas por
dia. De acordo com as autoridades, elas estão
acompanhando de perto os índices coreanos
e todas as medidas tomadas por empresas de
classificação de risco e por investidores es-
trangeiros. De fato, quantas nações precisam
gerenciar uma sala de guerra econômica? Is-
so nos sugere a situação em que o presidente
Lee Myung-bak se encontra.

O conceito do presidente sul-coreano esta-
va em alta no inicio do mês após a impressio-
nante organização da reunião de cúpula do
G-20. E agora, pouco depois de Barack Oba-
ma e Hu Jintao deixarem a cidade, Lee se
debate com uma crise que pode ser muito
mais grave do que o afundamento, em março,
de uma corveta sul-coreana que matou 46
marinheiros.

Para Hu, a ocasião não poderia ser pior. A
China está lutando para manter nos trilhos
sua economia superaquecida. As autoridades
chinesas precisam desacelerar o crescimen-
to e, ao mesmo tempo, assegurar que seus
esforços não despertem o antagonismo de
centenas de milhões de chineses querendo
salários mais altos. Você pode achar que o
regime de Hu já tem muita responsabilidade
e está na hora de pôr freios na Coreia do Nor-
te. A China tem uma grande influência finan-
ceira sobre Pyongyang.

E pode apostar que Hu será pressionado
pelos líderes globais, incluindo Obama.

O risco geopolítico na região é uma notícia
terrível para investidores de todas as partes.
Um golpe repentino em Pyongyang, por
exemplo, pode inquietar os investidores. Pôr
um fim à desastrosa dinastia Kim é algo que
seduz muita gente. Mas algum general desco-
nhecido, sem princípios, pode não ser um
avanço.

DAVID GUTTENFELDER/AP

GILLES
LAPOUGE

Tensão. Fotógrafos registram destruição na Ilha Yeonpyeong, atacada pela Coreia do Norte

A passividade chinesa

Uma lembrança de
quanto os riscos são
abundantes na Ásia

SEUL

O bombardeio norte-coreano
à Ilha de Yeonpyeong, na terça-
feira, fez ontem mais uma víti-
ma. O ministro sul-coreano da
Defesa, Kim Tae-young, renun-
ciou após intensos protestos
contra a resposta de Seul ao
ataque. A demissão coincidiu
com a promessa do presiden-
te da Coreia do Sul, Lee
Myung-bak, de aumentar
o número de militares
em Yeonpyeong.

Kim já havia sido bas-
tante criticado pela falta
de ação em março, quan-
do a corveta sul-coreana
Cheonan foi afundada pe-
la Coreia do Norte, na mes-
ma região – 46 marinheiros
sul-coreanos morreram no ata-
que. Segundo fontes do governo,
o presidente Lee aceitou a renún-
cia para melhorar o ambiente en-
tre os militares e nomeou seu as-
sessor de Segurança Nacional,
Lee Hee-won, para o cargo.

Ontem, a Coreia do Norte aler-
tou para mais bombardeios caso
o Sul faça “qualquer provocação
militar imprudente”. “Se os pro-
vocadores sul-coreanos não vol-
tarem à razão e cometerem outra
provocação militar precipitada,
nosso Exército realizará uma se-
gunda e terceira séries de podero-
sos ataques retaliatórios sem he-
sitação”, disse um representante
do Exército norte-coreano, que
não teve o nome divulgado.

A Coreia do Norte acusa o país
vizinho de ter provocado o ata-
que. Seul reconheceu que realiza-
va disparos de artilharia na oca-
sião, mas negou que qualquer pe-
ça tenha caído em território nor-
te-coreano.

Para Pyongyang, os EUA tam-
bém são responsáveis pela ten-
são e pelos disparos que mata-
ram quatro sul-coreanos na ter-
ça-feira. A Coreia do Norte acu-
so os americanos de terem traça-
do uma “fronteira marítima ile-
gal” entre os dois países após a
Guerra da Coreia (1950-53).

“O Mar da Coreia Ocidental
(Mar Amarelo) tornou-se um lu-
gar perigoso, onde o risco de con-
frontação e combates entre o
Norte e o Sul é persistente, ape-
nas porque os EUA traçaram uni-
lateralmente a ilegal Linha do Li-
mite ao Norte”, reclamou o mes-
mo militar norte-coreano. “Por-
tanto, os EUA não podem fugir
da responsabilidade pela recen-
te troca de tiros.”

O confronto entre as duas Co-
reias, nos anos 50, o primeiro
grande conflito armado da Guer-
ra Fria, terminou com um armis-
tício e sem um acordo de paz for-

mal – o que deixa os dois países,
tecnicamente, ainda em guerra.
A Coreia do Norte, no entanto,
nunca reconheceu a fronteira
marítima traçada unilateralmen-
te pela ONU.

O governo da Coreia do Sul
anunciou ontem que aumentará
seu contingente militar em
Yeonpyeong e outras quatro
ilhas do Mar Amarelo. “Nunca
baixaremos a guarda e estamos
nos preparando para a possibili-

dade de qualquer provocação fei-
ta pela Coreia do Norte”, decla-
rou o presidente sul-coreano.

Após o anúncio de Seul de que
reforçaria a segurança no Mar
Amarelo, Pyongyang rejeitou no-
vamente a oferta de diálogo da
ONU, que pretendia diminuir a
tensãonaregiãoefacilitaracomu-
nicação entre os países vizinhos.

A China manifestou ontem
preocupação com as manobras
militares conjuntas de EUA e Co-

reia do Sul no Mar Amarelo. O
exercício, que começa no domin-
go, terá a participação do porta-
aviões nuclear USS George Wa-
shington e, segundo o Pentágo-
no, estava programado antes do
ataque de terça-feira. “A China
se opõe a qualquer ação que mi-
ne a paz e a estabilidade na re-
gião e expressa sua preocupação
com essas manobras”, declarou
o porta-voz da chancelaria chine-
sa, Hong Lei. / AP, REUTERS e NYT

Ministro sul-coreano da Defesa deixa o
cargo e cresce tensão no Mar Amarelo

● Gafe
Principal repre-
sentante do
conservadoris-
mo americano,
Sarah Palin,
cometeu on-
tem mais uma
gafe ao confun-
dir as duas Co-
reias. “Temos
de ficar ao la-
do de nossos
aliados norte-
coreanos”, dis-
se Sarah.

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr

estadão.com.br

Críticas e ameaças. Acusado de não responder com firmeza ao bombardeio norte-coreano de terça-feira, governo da Coreia do Sul
anuncia aumento do contingente militar em cinco ilhas da região; Pyongyang promete novos ataques caso Seul mantenha ‘provocações’

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




