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50 mil
bolivianos foram afetados por
inundações que começaram
em janeiro. A chuva causou um
prejuízo de US$ 93 milhões
apenas em La Paz, uma das
cidades mais castigadas

Daniel Steinvorth
DER SPIEGEL

De manhã cedo no dia 3, em Is-
tambul, o jornalista e palestran-
te universitário Ahmet Sik des-
pertou com o som da cam-
painha. Quinze homens usando
coletes à prova de bala e boinas
de lã preta estava parados à por-
ta de seu apartamento – agentes
da unidade antiterror TEM da
Turquia. “Você tem meia hora”,
falou um deles para Sik. “Nada
de telefonemas.” Depois a unida-
de o escoltou para fora passando
por um amontoado compacto
de repórteres.

Outros nove jornalistas rece-
beram visitas da unidade antiter-
ror no mesmo dia. Um deles era
Nedim Sener, jornalista do diá-
rio liberal Milliyet e um dos repór-
teres investigativos mais conhe-
cidos do país. Um crítico do go-
verno turco, havia semanas que

Sener esperava ser preso. Sik e
Sener são hoje as vítimas mais
proeminentes na onda de pri-
sões que começou há quatro se-
manas, quando a TEM apareceu

nos escritórios de Istambul do
portal de internet Oda-TV. Tam-
bém ali elesprenderam funcioná-
rios e fecharam temporariamen-
te o site. A mensagem enviada

era que jornalistas muito afoitos
em confrontar o premiê Recep
Tayyip Erdogan e de seu Partido
da Justiça e Desenvolvimento
(AKP), o partido conservador
com raízes islâmicas atualmente
no poder na Turquia, logo fica-
riam com a vida complicada.

O que está havendo na Tur-
quia, um país que se esforça para
estabelecer um exemplo para o
mundo árabe em termos de de-
mocracia e liberdade de impren-
sa? Por que o país colocou recen-
temente 68 jornalistas atrás das
grades e por que as associações
de imprensa da Turquia descre-
vem uma atmosfera que faz lem-
brar a era de caça às bruxas comu-
nistas de Joseph McCarthy? De
que crimes esses jornalistas es-
tão sendo realmente acusados
pelo governo? No caso de Sik e
Sener, o procurador Zekeriya Öz
comentou sobre o caso. As pri-
sões de jornalistas, segundo Öz,

não tiveram nada a ver com arti-
gos que eles escreveram, mas
com descobertas relacionadas
ao chamado caso Ergenekon. Es-
se caso trata de um suposto gru-
po de conspiradores acusado de
tramar um golpe contra o gover-
no de Erdogan.

O grupo de suspeitos parece
se ampliar inexoravelmente lan-
çando sérias dúvidas sobre a legi-
timidade do caso Ergenekon.
Muitos na Turquia se pergun-
tam se o premiê não estaria usan-
do indevidamente as investiga-
ções para intimidar seus oposito-

res. No caso de Sik e Sener, essas
suspeita parece provável. Sik e
Sener se mostraram ambos ad-
versários do governo do AKP,
que eles acusam de atividades an-
tidemocráticas.

Os críticos de Erdogan não
são os únicos afetados. Jornalis-
tas curdos em particular enfren-
tam problemas frequentes com
o sistema judiciário turco e são
ameaçados de altas penas de pri-
são se espalharem “propagan-
da” sobre o banido Partido dos
Trabalhadores do Curdistão
(PKK). Como Erdogan se posi-
ciona no caso? “Nossa imprensa
é mais livre que nos EUA”, afir-
mou o premiê em 2009. Apenas
um ano depois, a Turquia, que é
candidata a ingressar na União
Europeia, caiu na lista de liberda-
de de imprensa publicada anual-
mente pela organização Repórte-
res sem Fronteiras – para o nú-
mero 138 de 178 países.
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Crucifixos em salas de aula são
um tema controvertido na Euro-
pa. Tanto que a decisão sobre
sua permanência nas escolas ita-
lianas parou no Tribunal Euro-
peu de Direitos Humanos. Os juí-
zes decidiram que elas não impe-
dem pais de educar os filhos con-

forme suas convicções religio-
sas. Alguns países baniram sím-
bolos religiosos das escolas.

BBC
.xxx é o novo domínio
de sites pornográficos

A té o dia 11 de março,
com o 25.º aniversário
do acidente de Cher-
nobyl se aproximando
– e as memórias do de-
sastre cada vez mais

distantes – as preocupações de segu-
rança não eram mais o argumento de-
finitivo contra a energia nuclear que
já foram outrora. Em vez disso, outro
medo, o da mudança climática, pare-
cia ser capaz de promover uma “re-
nascença nuclear” conforme os paí-
ses buscavam fontes energéticas li-
vres do carbono. Mas a crise que se
desenrola atualmente na usina nu-
clear de Fukushima, no Japão, vai tra-
zer a segurança de volta à posição de
destaque no debate nuclear.

Até os mais ardentes defensores da
indústria reconhecem agora que a cri-
se envolvendo dois dos reatores da
usina– transmitida ao vivo pela televi-
são para todo o mundo – lançou dúvi-
das sobre o futuro deste ramo.

Independentemente disso, os be-
nefícios da energia nuclear ainda são
convincentes. Todas as formas de ge-
ração de energia trazem riscos. Os
combustíveis fósseis, que (ao menos
por enquanto) são os principais ri-
vais da energia nuclear, trazem o ris-
co de uma catastrófica mudança cli-
mática. E, como estamos vendo no
Japão, não eliminamos os perigos as-
sociados à energia nuclear, apesar de
os acidentes serem raros.

A boa administração pública deve
pesar estes riscos. Entretanto, não se-
rá fácil convencer o público a aceitar
os riscos da energia nuclear.

Para fazê-lo, a indústria nuclear te-
rá de resistir à poderosa tentação de
dizer que o acidente no Japão é sim-
plesmente uma confluência extraor-
dinariamente improvável de eventos
e tudo vai bem. Em vez disso, ela deve
reconhecer e corrigir as deficiências

da abordagem atual para as questões de
segurança.

Em se tratando da segurança, a indús-
tria nuclear enfatiza o conceito de “defe-
sa em profundidade”. Os reatores são
projetados com camadas de sistemas re-
dundantes de segurança. Há o sistema
central de resfriamento, um sistema re-
serva, uma reserva para o reserva, uma
reserva para a reserva do reserva e assim
por diante.

Um acidente de grandes proporções
só poderá ocorrer se todos esses siste-
mas falharem ao mesmo tempo. Ao
acrescentar camadas de redundância, a
probabilidade de um acidente catastró-
fico deste tipo pode – ao menos em tese
– ser considerada desprezível.

A defesa em profundidade é uma boa
ideia. Mas sofre de uma falha fundamen-
tal: a possibilidade de um desastre desa-
tivar todos os sistemas de reserva. Um
reator pode ter tantas camadas de defe-
sa quanto desejarmos, mas se todas elas
puderem ser desativadas por um mes-
mo evento, então a redundância contri-
bui muito menos para a segurança do
que seria de se pensar. Este tipo de pro-
blema ocorreu em Fukushima no dia 11.

Assim que o terremoto foi sentido, os
reatores iniciaram procedimentos de
emergência: as barras de controle, usa-
das para modular a velocidade da rea-
ção nuclear, foram inseridas nos nú-
cleos dos reatores, desativando as rea-
ções nucleares. Até aí, tudo bem. Ainda
assim, os núcleos ainda estavam quen-
tes e precisavam ser resfriados. Isto por
sua vez exigia eletricidade para ativar as
bombas, que injetam água para resfriar
o combustível.

Infelizmente, uma das conexões com
a rede elétrica externa, projetada para
garantir o fornecimento de energia nu-
ma contingência deste tipo, foi afetada
pelo terremoto. Isto não seria proble-
ma, pois havia um sistema reserva. Mas,
de acordo com novas notícias divulga-

das pela operadora da usina, o defeito
em uma das fontes externas de energia
provocou uma perda generalizada no
fornecimento de energia para a usina.

Mais uma vez, isto não seria proble-
ma. Havia um sistema de reserva para o
sistema de reserva, sob a forma de gera-
dores a diesel instalados na usina. E, co-
mo era de se esperar, estes foram ativa-
dos. Mas, 55 minutos mais tarde, os gera-
dores foram atingidos pelo tsunami que
se seguiu ao terremoto. A partir daquele
momento, os funcionários da usina ini-
ciaram uma luta desesperada para evi-
tar o derretimento dos núcleos.

Os reguladores japoneses sem dúvida
estão cientes do perigo representado pe-
los terremotos; eles levam as preocupa-
ções de segurança muito a sério. Como
outros edifícios no Japão, os reatores
nucleares são construídos para resistir
aos tremores. O problema, como sabe-
mos agora, é que existe a possibilidade
de estes se tornarem vítimas de eventos
ainda mais extremos do que os previs-
tos em seus projetos.

Este problema foi destacado pelo ter-
remoto próximo à usina Kashiwazaki-
Kariwa em 2007. O movimento da terra

gerado pelo terremoto excedeu os limi-
tes de resistência do projeto da usina.
Felizmente, um acidente de grandes
proporções não ocorreu; os sistemas de
segurança funcionaram como o espera-
do apesar do impacto físico do terremo-
to. Entretanto, antes que a usina pudes-
se ser reaberta, novas medidas de segu-
rança foram implementadas para garan-
tir que a instalação fosse capaz de resis-
tir a sismos ainda mais poderosos.

Preocupação. É claro que as questões
levantadas pelos terremotos de 2007 e
2011 são relevantes para todo o mundo,
e não apenas para o Japão.

O que precisamos agora é de uma ava-
liação sóbria e cuidadosa daquilo que os
engenheiros chamam de “bases de pro-
jeto” para todas as usinas nucleares do
mundo – as que já estão em funciona-
mento, as que estão em construção e as
que se encontram em fase de planeja-
mento.

Especificamente, precisamos deter-
minar se elas são de fato capazes de su-
portar toda a gama de desastres – sejam
naturais ou provocados pelo homem –
que podem afetá-las, de enchentes e ter-

remotos até o terrorismo.
Mesmo após o desastre atual do Ja-

pão, é improvável que a indústria nu-
clear se mostre receptiva a um exercí-
cio deste tipo. É quase certo que ela
defenda que uma reavaliação genera-
lizada não se justificaria por causa da
adequação dos padrões existentes.
Mas depois que dois terremotos em
menos de quatro anos abalaram os
reatores japoneses para além dos li-

mites de seu projeto, este argu-
mentoperdeu acredibi-
lidade.

Trata-se de um racio-
cínio que revela as pró-

prias inconsistências.
Para que haja uma expansão da

energia nuclear, o público precisa
confiar na indústria nuclear. As pes-
soas precisam acreditar que as opera-
doras dos reatores nucleares os usem
de maneira segura. Precisam confiar
na capacidade dos reguladores de
proporcionar supervisão adequada.
E talvez o mais importante: precisam

confiar na capacidade dos engenhei-
ros de criar reatores que superem

as vulnerabilidades dos modelos
mais antigos.

Este último ponto é fundamental.
Novos reatores, dotados de mecanis-
mos aprimorados de segurança, cer-
tamente não teriam sofrido o mesmo
destino daqueles na usina de Fukushi-
ma, que têm mais de quatro décadas.
Mas convencer o público disso será
agora muito difícil.

Depois de Chernobyl, a indústria
nuclear afirmou que – em se tratando
da segurança – os reatores soviéticos
do tipo RBMK, como o envolvido no
acidente de 1986, eram tão semelhan-
tes a reatores ocidentais modernos
quanto um bote inflável se parece
com um transatlântico. E eles esta-
vam certos. Mas este argumento teve
pouco impacto, pois a indústria nu-
clear tinha perdido a confiança do pú-
blico.

É vital que a indústria nuclear não
cometa agora o mesmo erro. Ela não
deve tentar empurrar as questões de
segurança para baixo do tapete ao di-
zer às pessoas que tudo está bem e
não há motivo para preocupação.

Esta estratégia simplesmente não
vai funcionar. Mas reconhecer a exis-
tência de um problema e trabalhar na
sua solução pode ser mais convincen-
te. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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POLÍTICAS NUCLEARES DO CARNEGIE

ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE

Animais darão emprego a
500 policiais na Holanda

AMER HILABI/AFP

Crise após terremoto e tsunami no Japão traz segurança
de volta à posição de destaque no debate nuclear

Tribunal garante cruzes
em escolas italianas

O casamento gay tem a aprova-
ção de 53% dos americanos. É a
primeira vez em quase uma déca-
da de pesquisa que a maioria é a
favor a união de pessoas do mes-
mo sexo. Houve uma redução de
18 pontos entre os contrários em
relação ao estudo anterior.

Policiais demitidos em um corte
de orçamento na Holanda volta-
rão a patrulhar as ruas nos próxi-
mos meses. Em vez de gente, os
500 policiais protegerão ani-
mais. Será a primeira força poli-
cial do mundo para combater ca-
sos de crueldade contra animais.

Energia nuclear
vale o risco

estadão.com.br

O governo Bush lutou contra,
mas a administração Obama,
não. Sem protestos, o órgão regu-
lador de endereços na internet
autorizou na sexta-feira o uso do
domínio .xxx por sites de conteú-
do pornográfico. A liberação de
outros sufixos está em estudo.

Liberdade de imprensa é cerceada na Turquia
Prisões de jornalistas críticos ao governo levantam questões sobre se Erdogan estaria usando o Estado para intimidar seus opositores

● ‘Ergenekon’
O caso criminal mais espetacular
na história recente da Turquia já
resultou na prisão de mais de
200 suspeitos, incluindo oficiais
do Exército, políticos e professo-
res.
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Interferência. Erdogan: para premiê, ‘imprensa é livre’

FONTE: AFP
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