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TRAGÉDIA

A TEPCO japonesa divulgou fotos inéditas de
técnicos reparando o reator 4

JAPONESA

CABOS DE energia estão ligados aos seis
reatores e a luz voltou à sala de controle do
reator número 3, informou a Tepco

IMAGEM divulgada pela Tepco
do complexo de Fukushima

Japão detecta contaminação radioativa no mar
Número de mortos no país já passa de nove mil. Aumenta chance de resfriar os reatores de Fukushima
TÓQUIO. Pela primeira vez,
níveis altos de radioatividade
foram detectados na água do
mar, junto à usina nuclear de
Fukushima. Não se sabe exatamente como a água teria sido
contaminada. Uma possibilidade é que a causa seja o retorno ao mar da água usada
para tentar resfriar os reatores. Outra é que seja resultado
da deposição na água do vapor radioativo que escapou da
usina. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AEIA), a contaminação não
oferece risco grande para a
população japonesa nem para
outros países porque os elementos radioativos se dissiparão na água do mar.
Ontem, técnicos que tentam
controlar o vazamento radioativo relataram avanços e disseram ter reconectado cabos de
força em Fukushima e, com isso, poderão reativar o sistema
de resfriamento dos reatores
nucleares. Essa foi a única boa
notícia do dia, num momento
em que as autoridades japonesas contam em mais de nove
mil os mortos. Os desaparecidos são 12.654.
●

Governo não sabe avaliar
impacto ambiental
A contaminação foi identificada numa amostra coletada a 16
quilômetros da costa, pela empresa operadora da usina de Fukushima, a Tokyo Electric Power
Company (Tepco). A empresa
registrou um nível de iodo radioativo 131 num montante 16,4
vezes superior ao limite considerado tolerável. E em outra
amostra de água a 330 metros
da usina, o nível de contaminação por iodo foi 126,7 vezes
maior; e o césio 134 estava 24,8
vezes acima do permitido; o césio-137, 16,5 vezes.
O governo japonês não sabe
dizer ainda se esse nível de
contaminação radioativa afetará o ecossistema marinho.
Nas duas últimas semanas, os
técnicos usaram água marinha
em grande quantidade, numa
medida desesperada para esfriar os reatores, parte da qual
retornou ao mar.
Depois disso, as autoridades japonesas começaram a
medir a radiação na costa em
oito localidades próximas à
central, e insistem que os níveis detectados, ainda que acima do limite, são seguros,
mesmo que “essa água seja
dessalinizada e bebida durante um ano”, segundo Yukio
Edano, porta-voz do governo.
Também Hideo Morimoto, diretor da Agência de Recursos
Naturais e Energia do Japão,
garantiu que a radiação na
água marinha vai se dissipar e
não há risco para outros países costeiros.
Grupos ambientais como o
Greenpeace, porém, voltaram a
criticar severamente as autoridades japonesas. Ontem, graças
aos esforços dos operários no
reparo da usina, eles consegui-
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Voltar ou
não voltar
para Tóquio

NA PROVÍNCIA de Iwate, no devastado nordeste japonês, um barco desafia a gravidade ao permanecer no topo de um edifício

País sofre com exageros da mídia estrangeira
Pânico coletivo e postura da imprensa japonesa ajudam a dar tom catastrófico à crise
Claudia Sarmento
Correspondente
OSAKA, Japão. “Tóquio está coberta por
uma nuvem radioativa que atravessará o
Pacífico”. “Um novo tremor gigante desencadeará a erupção do Monte Fuji”. “Um
reator nuclear no bairro de Shibuya, coração fashion de Tóquio, está ameaçado”.
“A radiação chegará à França”. Manchetes
sensacionalistas publicadas nos últimos
dias — principalmente na imprensa estrangeira — têm ajudado a espalhar um
pânico mundial em relação à crise no Japão, que é muito grave, mas não apocalíptica como sugeriram alguns veículos
desde o terremoto do dia 11. Acostumados a um tom jornalístico mais moderado
— e, em geral, mais oficialista — os japoneses declararam guerra a exageros de
meios de comunicação que, acreditam, estão incentivando a fuga em massa e destruindo a imagem do país.
Internautas criaram um site — o Mural
da Vergonha Jornalística — onde reúnem
dezenas de reportagens consideradas especulativas ou irresponsáveis, além de erros graves, como o cometido pela Fox
News. A rede americana identificou uma
casa noturna no centro de Tóquio, Shibuya Eggman, como uma usina nuclear.

●

Especialistas em mídia reconhecem que o
catastrofismo não ajuda ninguém numa
hora como esta, mas lembram que a tradicional falta de independência da imprensa japonesa tampouco permite que a
população se sinta bem informada.
— Houve uma tendência ao exagero na
imprensa estrangeira. Na Europa, por
exemplo, a crise é tratada como se fosse o
fim do mundo. Mas o governo japonês não
sabe se comunicar com o público dentro
ou fora do Japão e acredito que as embaixadas deveriam realizar entrevistas coletivas para manter seus cidadãos a par dos
acontecimentos de uma maneira transparente — diz o presidente do Clube dos
Correspondentes Estrangeiros no Japão, o
suíço George Baumgartner.
Segundo ele, com algumas poucas exceções, os japoneses também não confiam na mídia tradicional de seu país e
acabam recorrendo a informações que
consideram mais independentes na internet. Dividida em grupos setorizados — os
chamados “kisha clubs”, abertos apenas
para funcionários de grandes empresas de
comunicação nacionais — a imprensa japonesa se viu sem credibilidade no meio
de uma crise em que as autoridades são
acusadas de lentidão na divulgação dos
fatos, parecendo muito otimista e ingênua

em comparação aos relatos de repórteres
estrangeiros.
— A imprensa japonesa depende, principalmente, das declarações do Gabinete
e da Tepco (Tokyo Electric Power). É importante evitar o pânico, mas deixar de relatar os fatos também não é a resposta
correta para evitar confusão — avalia Keiko Kanai, professora de jornalismo da Universidade Kinki, em Osaka.
Para ela, com exceção dos veículos que
optaram por coberturas puramente sensacionalistas, a imprensa internacional
tem conseguido ouvir um número maior
de fontes, sem medo de relatar quais poderiam ser as consequências mais graves
do acidente em Fukushima. Essa visão
pessimista pode ter levado a interpretações extremas de governos ocidentais e
residentes de Tóquio, que chegaram a fugir do Japão com a roupa do corpo.
Keiko defende os relatos que não são
escandalosos, mas tampouco subestimam a realidade da crise nuclear:
— Ao admitir que o pior dos cenários
não está descartado, os meios de comunicação ocidentais vêm fornecendo ao público informações suficientes para que trace
planos para o futuro. Acredito que muitos
japoneses estão sentindo falta disso agora
— avaliou a professora e ex-repórter.
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 33.

ram reativar a eletricidade em
parte da usina de Fukushima.
Atualmente, uma das maiores
dificuldades é detectar de onde
está escapando radioatividade.
— Não sabemos se o maior
vazamento vem da contenção
do reator ou das piscinas de
combustível — disse o porta-

voz da AEIA, James Lyons.
O ministro japonês da Indústria, Banri Kaieda, disse que a situação continua sendo “extremamente difícil”. Já o porta-voz
da Agência de Segurança Nuclear, Hidehiko Nishiyama, explicou que se for possível recuperar a eletricidade na central, a si-

tuação será “visível”, o que permitiria saber se as medidas
atuais são suficientes.
Segundo a agência de notícias Kiodo, é pouco provável
que a situação piore e ocorra
uma fusão do núcleo. Mesmo
assim, o aumento da temperatura ao redor do núcleo de um

dos reatores é motivo de preocupação. Nishiyama informou
que o provável aumento das
temperaturas numa piscina de
combustível nuclear, em ponto de ebulição, pode ter causado a liberação de vapor no reator 2, ainda que em pequenas
quantidades. ■

Fidel diz que renunciou à chefia do PC há 5 anos
● HAVANA. A doença que tirou
o ex-presidente cubano Fidel
Castro de cena em 2006 fez o
ex-líder revolucionário renunciar, ainda, ao comando
do Partido Comunista de Cuba. Num artigo publicado ontem, Fidel, de 84 anos, surpreendeu ao revelar que não
está à frente do PCC desde
2006. Embora ele tenha deixado a Presidência de Cuba
em 2008, após 49 anos no po-

OSAKA, Japão. O consulado do Brasil em Tóquio informou que as consultas
para renovação de passaporte quintuplicaram nos
últimos dias, um indício
de que — embora progressos venham sendo relatados na luta para evitar
uma catástrofe em Fukushima — ainda é melhor garantir a saída do
país, em caso de emergência. Os residentes da capital japonesa vêm tentando
retomar sua rotina, mas
enquanto houver fumaça
saindo dos reatores nucleares, a cerca de 270 quilômetros dali, é difícil falar
em normalidade.
Escolas internacionais
estão fechadas, o abastecimento de combustível
não está regularizado e
muitas empresas pediram
que seus funcionários trabalhem de casa ou de outras cidades próximas para onde fugiram.
— A vida está normal.
Já está tudo voltando ao
que era antes — garantiu,
por telefone, o brasileiro
Marcos Kawao, gerente de
um concorrido restaurante de comida italiana, no
shopping Roppongi Hills,
no centro de Tóquio.
O otimismo não é compartilhado por todos. A
notícia de que o racionamento de energia, interrompido durante o último
fim de semana prolongado, voltaria a atrapalhar a
vida da capital, com possíveis blackouts, adiou a
decisão de empresas multinacionais de anunciarem
a retomada normal de
suas atividades. Famílias
de estrangeiros, em troca
de emails com as escolas,
vêm informando que não
têm intenção de voltar tão
cedo à cidade, que parecia
ter sido feita para resistir
a qualquer desastre. A
maioria já nem fala mais
no trauma do terremoto. É
o inimigo invisível — a radiação e a contaminação
de alimentos e da água —
o maior temor.
— O estresse é grande
demais e não tenho como
acreditar que meus filhos
estarão seguros. Vou buscar um professor particular para que não fiquem
atrasados demais nos estudos — disse uma dona
de casa americana, que
fugiu para os EUA e pediu
para não ser identificada.
(Claudia Sarmento)

●

der, acreditava-se que ele
continuava ativo na cúpula
do partido — que chefiava
desde a fundação, em 1965.
No texto publicado pelo
diário estatal “Granma”, Fidel
afirma que “renunciou sem
hesitação a suas posições políticas e estatais, incluindo a
de primeiro-secretário do partido” quando adoeceu. Ele garante, ainda que não tentará
retomar os cargos mas que

será “um soldado de ideias”
enquanto estiver vivo.
— É inacreditável, sempre
achei que ele ainda estivesse
no poder. Jamais imaginaria
que tinha renunciado — disse, estupefata, Magaly Delgado, de 72 anos, moradora de
Havana, diante de uma cópia
do jornal comunista.
A poucos dias do congresso do Partido Comunista, a
revelação reacendeu o deba-

te sobre a influência — oficial e extraoficial — de Fidel
nos bastidores da política
cubana e o real poder de seu
i r m ã o , o h o j e p re s i d e n t e
Raúl Castro, que vem provendo lentas, mas radicais
mudanças econômicas na
ilha, com o aumento da iniciativa privada e o fim dos
empregos estatais.
O artigo de Fidel sela, ainda o fim de uma era — e põe

em xeque o próprio futuro do
PC cubano. Em meio a dúvidas sobre o surgimento de lideranças jovens, para analistas, será possível identificar
os planos de transição dos irmãos Castro a partir da nomeação do segundo-secretário do partido, uma vez que
Raúl deve assumir oficialmente a posição de Fidel no
congresso da legenda, marcado para o fim de abril. ■
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NOTA
●

IMPERIALISMO EM MARTE

Depois de criticar os ataques do Ocidente contra
a Líbia, o presidente da
Venezuela, Hugo Chávez,
disse ontem que o capitalismo pode ter sido o culpado pela falta de vida
em Marte. Num discurso
marcando o Dia Mundial
da Água, ele firmou que
“talvez o imperialismo tenha chegado lá e acabado com o planeta”.

