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O militante marxista Ilich Ramí-
rez Sánchez, ou “Carlos, o Cha-
cal”, pediu extradição a seu país
de origem, a Venezuela, em
uma entrevista à rádio estatal
da França, onde foi condenado
a uma segunda pena de prisão
perpétua na semana passada,
por atentados ocorridos na dé-
cada de 80. “Há um acordo en-
tre o presidente (Hugo) Chávez
e (o ex-presidente francês) Jac-
ques Chirac de janeiro de 1999,
confirmado pelo presidente (Ni-
colas) Sarkozy, de que quando
terminasse o julgamento eu re-
gressaria à Venezuela”, disse.

EUA

A Assembleia-Geral da ONU
aprovou uma resolução ontem
denunciando as sérias violações
dos direitos humanos no Irã,
que vão de chibatas a amputa-
ções e tortura, além de um “dra-
mático aumento” de execuções.
O embaixador do Irã na ONU,
Mohammad Khazaee, tentou
impedir a votação da resolução
não vinculativa, mas não conse-
guiu. A medida recebeu 89 vo-
tos a favor, 30 contra e 64 abs-
tenções. A resolução contra o
país persa foi apresentada pelo
Canadá com o copatrocínio de
42 outros países.

Chacal pede extradição
para a Venezuela

Pyongyang
faz dois testes
com mísseis

O príncipe saudita Walid bin
Talal (foto), bilionário conheci-
do por investir nas principais
companhias do mundo, adqui-
riu uma participação de US$
300 milhões no microblog Twit-
ter, conquistando mais espaço
no mercado da mídia global.
Sobrinho do rei Abdullah, Bin
Talal já possui 7% do conglome-
rado News Corp. e planeja fun-
dar um canal de TV a cabo. Sua
fortuna foi estimada pela revis-
ta Forbes em mais de US$ 19 bi-
lhões. O investimento no Twit-
ter – que possui mais de 100 mi-

lhões de usuários – representa
3% do capital do site e dá conti-
nuidade à expansão dos negó-
cios do príncipe nos Estados
Unidos, onde o saudita já inves-
te no Citigroup, na General Mo-
tors e na Apple.

IRÃ
ONU denuncia violações
dos direitos humanos

TERRORISMO

Cauteloso, Obama
suspende negociações
À espera de um sinal mais claro sobre que rumo Pyongyang deve
tomar, EUA reforçam aliança com Seul e prometem monitorar sucessão

Príncipe saudita compra participação de
US$ 300 milhões nos negócios do Twitter

TRANSIÇÃO DINÁSTICA

Roberto Godoy

Horas depois do anúncio da mor-
te de Kim Jong-il a Coreia do Nor-
te realizou um teste de precisão
com dois mísseis da classe Silk-
worm. O significado é político. A
arma é conhecida, funciona bem
no limite de 120 km carregada
com ogivas de até 400 quilos de
explosivo.

O arsenal estratégico da Co-
reia do Norte é seguro e segue os
padrões internacionais – é o que
garante o regime de Pyongyang
desde o primeiro teste nuclear,
feito em 2006.

As agências internacionais de
controle não têm acesso ao siste-
ma desde 1999.

Embora tenha cerca de 1.000
mísseis estocados, 200 deles do
tipo Taepodong 2, com alcance
entre 2 mil e, talvez, 3,5 mil quilô-
metros, a maior preocupação do
ocidente é com as forças conven-
cionas. São 1,6 milhão de comba-
tentes, homens e mulheres. As
reservas especiais, prontas para
ação 72 horas após a mobilização
somam 4,7 milhões.

O país destina para a Defesa
40% do PIB estimado em US$ 40
bilhões. Modernizou toda a fro-
ta de 3.500 tanques pesados, ar-
mados com canhões de 125 mm.
Em 2009 recebeu um lote suple-
mentar de 1,5 mil unidades forne-
cidas pela China. Ano passado a
aviação anunciou negociações
para a compra de 150 caças Su-30
russos.

A Coreia do Norte faz dinhei-
ro com a sua própria indústria
militar. Ao longo dos anos 80 e
90, vendeu a 400 mísseis, capa-
zes de atingir alvos entre 75 e 450
quilômetros, para o Iraque, o Irã,
a Síria, a Líbia, o Paquistão, o Su-
dão, o Iêmen e o Egito.

Faturou com isso US$ 650 mi-
lhões. Aplicou tudo no progra-
ma de desenvolvimento de ar-
mas de tecnologia avançada. O
modelo mais antigo, Nodong-1,
tem raio de ação de 1.500 km, ar-
mado com uma ogiva de 250 kg.

O mais recente, ainda em tes-
te, é pouco conhecido. Poderia e
chegar ao Alasca e ao Havaí. O
Taepodong-3 mede 35,5 metros,
tem três estágios, pesa 64 tonela-
das. O peso estimado das ogivas
é de 800 quilos a 1 tonelada.

Toda quinta
no Estadão.Saiba todos os segredos e dicas

de comobeber e comer bem.

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Os Estados Unidos colocaram
de molho as negociações com a
Coreia do Norte sobre a suspen-
são de seu programa de enrique-
cimento de urânio e o envio de
ajuda alimentar enquanto espe-
ra um sinal mais claro sobre o
rumo do país sob a nova lideran-
ça de Kim Jong-un. Os resulta-
dos dessas conversações seriam
divulgados na próxima semana e
serviriam como base para a reto-

mada do processo de negociação
entre seis partes, que envolvem
também a Coreia do Sul, o Japão,
a China, os EUA e a Rússia.

Com a morte do líder norte-co-
reano, Kim Jong-il, no sábado, os
EUA reforçaram, cautelosos,
seu compromisso com a seguran-
ça da Coreia do Sul e do Japão e
somaram-se ao coro de aliados
ansiosos por uma transição pací-
fica do regime de Pyongyang.

Menos de duas horas depois
do anúncio oficial da morte do
ditador, o presidente dos Esta-

dos Unidos, Barack Obama, con-
versou por telefone com seu co-
lega sul-coreano, Lee Myung-
bak, e tratou da maior coopera-
ção entre ambas as equipes de
segurança nacional.

O compromisso dos EUA com
seus aliados e vizinhos da Coreia
do Norte foi sublinhado pela se-
cretária de Estado, Hillary Clin-
ton, ao final de um encontro
com o ministro de Relações Exte-
riores do Japão, Koichiro Gem-
ba. “Compartilhamos o interes-
se comum em uma transição pa-

cífica e estável na Coreia do Nor-
te, assim como na garantia de
paz e de estabilidade regional.
Reiteramos nossa esperança em
melhorar as relações com o povo
da Coreia doNorte”, afirmou Hil-
lary.

Obama não se manifestou di-
retamente sobre a questão. Seu
porta-voz, Jay Carney, insistiu
que ainda é “muito cedo” para se
julgar o novo governo norte-co-
reano, mas disse esperar que o
novo líder cumpra o compromis-
so nuclear e dê passos rumo à
paz. Durante o dia de ontem, o
governo Obama resistiu à emis-
são de um comunicado oficial so-
bre a morte de Kim Jong-il – a
manifestação de condolências,
como fez a China, seria uma infâ-
mia, até mesmo a de desejo de
mudanças no regime pareceria
inoportuna.

“Julgaremos a Coreia do Nor-
te e seu governo conforme seus
compromissos de desnucleariza-
ção”, disse Carney.

O programa de ajuda à Coreia

do Norte envolveria o envio de
240 mil toneladas de alimentos
ricos em proteína e vitaminas
por 12 meses. Significaria a reto-
mada dessa assistência dos EUA
ao país, suspensa quando a Co-
reia do Norte testou mísseis ca-
pazes de atingir territórios ame-
ricanos no Oceano Pacífico, em
2009.

A contrapartida seria o aban-
dono, por Pyongyang, de seus
testes nucleares e de mísseis ba-
lísticos, a autorização para no-
vas visitas dos inspetores da
Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (AIEA) e a retoma-
da das conversações com a Co-
reia do Sul.

Em princípio, a declaração for-
mal do fim da Guerra da Coreia
(1950-1953) continuaria a ser
apenas uma demanda de Pyong-
yang não atendida. Os EUA man-
têm 28,5 mil militares em bases
sul-coreanas, sempre em pronti-
dão, e mais 38 mil no Japão.

Especialistas do Conselho pa-
ra Relações Exteriores, centro

de estudos influente no governo
americano, consideram este um
“período de riscos”. Segundo
Scott Snyder, diretor do Progra-
ma de Política EUA-Coreia, há
muito pouco conhecimento so-
bre as ideias e projetos de Kim
Jong-un, o sucessor do ditador
morto. Além disso, o poder mos-
tra-se dividido com outros pa-
rentes e a cúpula militar. O fato
de o herdeiro de Kim Jong-il ter
estudado na Suíça não o habilita-
ria a uma posição mais branda
ou à mudança no regime.

“Ele deverá ser cooptado pelo
sistema em vez de seguir uma no-
va direção”, afirmou Snyder.
“Provocações, como o lança-
mento de mísseis logo depois do
anúncio da morte de Kim Jong-
il, devem continuar enquanto
seu filho não se consolidar como
líder. Mas a Coreia do Norte está
ciente do risco de uma escalada
de violência e de retaliações in-
ternacionais”, explicou Paul Sta-
res, diretor do Centro para Ação
Preventiva.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




