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A crise nuclear no
Japão fez emisso-
ras de tevê na Suí-
ça, Alemanha, Ca-

nadá, Áustria, Austrália e
Japão censurar os episó-
dios da série Simpsons. O
motivo: o principal perso-
nagem do programa, Ho-
mer, trabalha em uma usi-
na nuclear e as piadas so-
bre um eventual desastre
são frequentes.

Diante de um tema tão
polêmico quanto à conve-
niência ou não de se man-
ter usinas nucleares, TVs
em diversas partes do mun-
do começaram a revisar
seus programas e eliminar
episódios que pareçam
“inadequados”.

Ao Estado, a porta-voz
do canal Pro7, da Alema-
nha, Stella Rodger, garan-
tiu que isso não é censura:
“Nenhuma cena será corta-
da”. Segundo ela, os episó-
dios apenas serão adiados
para um momento mais
adequado.

Na Áustria, a rede ORF
tomou a mesma iniciativa
e baniu oito programas em
que piadas sobre um desas-
tre nuclear eram feitos.
Um dos episódios banidos
mostra os cientistas Marie
e Pierre Curie morrendo
diante da radiação. Na Suí-
ça, a TV pública também
suspendeu o programa.

Na história dos Simp-
sons, Homer é encarrega-
do da segurança da usina
de sua cidade. Ironizando a
situação, o programa já
mostrou o lixo atômico
sendo despejado em par-
ques para crianças, o surgi-
mento de elefantes com
três olhos e o despreparo
das autoridades.

Na Europa, pesquisas de
opinião indicaram que a po-
pulação tem tido uma preo-
cupação cada vez maior em
relação às usinas nuclea-
res.

Na Austrália e no Cana-
dá, a situação é parecida.
Outros oito episódios se-
rão banidos. Para o produ-
tor executivo da série, Al
Jean, a decisão de adiar os
episódios é “totalmente
compreensível”.

Japão decide
desativar reator
de Fukushima
Radiação é detectada a 40 quilômetros de usina
nuclear, fora do limite estabelecido pelo governo
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Emissoras tiram do
ar episódios sobre
tragédia nuclear

Homer. Personagem
trabalha em usina

Exame. Médico procura sinais de radiação em paciente
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A empresa que opera a usina
nuclear de Fukushima anun-
ciou ontem que desativará os
quatro reatores danificados
no duplo desastre que atingiu

o Japão no início do mês, após
três semanas de tentativas de
controlar a temperatura na
central.

Especialistas ainda estudam
se devem ou não cobrir os edifí-
cios que abrigam os reatores

com material especial, para evi-
tar a disseminação de substância
radioativa, como foi feito em
Chernobyl, na Ucrânia. A Tokyo
Electric Power (Tepco), respon-
sável pela usina, ainda não deci-
diu o que fazer com os reatores 5

e 6, que estavam desligados no
momento da tragédia.

O presidente da Tepco, Tsu-
nehisa Katsumata, disse que a
companhia compensará os afeta-
dos pelo vazamento de radiação.
Ontem, a Agência Internacional

de Energia Atômica (AIEA) reco-
mendou que a zona de isolamen-
to se estenda além dos 20 quilô-
metros estabelecidos pelo gover-
no japonês. Foram detectados al-
tos níveis de radioatividade em
Iitate, cidade a 40 quilômetros
do complexo nuclear.

A maioria dos 70 mil habitan-
tes da região isolada pelo gover-
no já teria partido. Outras 130
mil estão numa zona de 10 quilô-
metros além do limite e foram
aconselhados a não sair de casa.
A medição em Iitate excede o cri-
tério para a remoção.

Contaminação no mar. O nível
de iodo radioativo encontrado
na água do mar, 300 metros ao
sul de Fukushima é 3.355 vezes
superior ao limite permitido. É o
pior nível já registrado nessa
área. Segundo o porta-voz da
Agência de Segurança Industrial

e Nuclear, Hidehiko Nishiyama,
a radiação não representa um ris-
co para a população, pois ela se
dissipa rapidamente.

O porta-voz reconheceu, pela
primeira vez, que existe a possibi-
lidade de que água radioativa es-
teja vazando dos tanques dos rea-
tores danificados. As barras de
combustível dos reatores 1, 2 e 3
permanecem parcialmente ex-
postas, apesar da grande quanti-
dade de água usada para resfriar
os reatores. Teme-se que a água
contaminada tenha escapado pa-
ra o solo e o oceano, aumentan-
do a possibilidade de um grande
desastre ambiental.

Acredita-se também que o ma-
terial radioativo esteja escapan-
do pelo ar, ainda que em menor
proporção. A água dos reatores
danificados evapora, escapando
por válvulas, canos e ventilado-
res danificados. /REUTERS e AFP
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