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Em Seoul, ativista picha a bandeira da Coreia do Norte ao protestar contra o lançamento do foguete de longo alcance norte-coreano

Apesar das
claras
advertências do
Conselho de
Segurança, a
Coreia do Norte
está
determinada
seguir com seu
programa
balístico de
mísseis, sem
atender às
obrigações
internacionais.”

Susan Rice
Embaixadora dos Estados
Unidos na ONU

Pouco importa o
que digam os
outros,
continuaremos
exercendo nosso
direito de lançar
satélites.”

Comunicado do Ministério
das Relações Exteriores da
Coreia do Norte

» ÁFRICA DO SUL

MANDELA
RESPONDE AO
TRATAMENTO

Médicos do hospital mili-
tar de Preetória, a capital ad-
ministrativa da África do Sul,
comemoraram ontem pro-
gressos no quadro clínico do
ex-presidente Nelson Mande-
la, 94 anos. Símbolo da luta
contra o apartheid, ele foi in-
ternado às pressas no último
sábado e submetido a uma
bateria de exames, que indica-
ram uma infecção pulmonar.
“Os médicos que atendem ao
ex-presidente Mandela assi-
nalaram que ele registrou
progressos durante as últimas
24 horas e que estão satisfei-
tos com a forma como está
respondendo ao tratamento”,
ressaltou um comunicado di-
vulgado pelo governo. 

» REINO UNIDO

JIMMY SAVILE 
ENVOLVIDO EM
31 ESTUPROS

No centro de um grande
escândalo de abusos sexuais
contra menores no Reino Uni-
do, a ex-estrela da BBC Jim-
my Savile, que morreu no ano
passado, é suspeito de envol-
vimento em 199 crimes, in-
clusive 31 estupros, cometi-
dos principalmente nos anos
1970 e 1980. É o que concluiu
a Scotland Yard, a partir do
depoimento de 450 poten-
ciais vítimas do apresentador.
As investigações começaram
em outubro passado, depois
que a rede britânica ITV exi-
biu um documentário com
relatos de supostas vítimas
de Savile. “Nunca tínhamos
registrado um número tão
grande de queixas por abusos
sexuais contra uma só pessoa
no Reino Unido”, indicou a
Scotland Yard. 

» VATICANO

BENTO XVI
ABENÇOA FIÉIS
PELO TWITTER

Com mais de 902 mil se-
guidores, o papa Bento XVI
fez  sua estreia ontem no
Twitter. “Queridos amigos,
eu me uno a vocês com ale-
gria por meio do Twitter.
Agradeço por sua resposta
generosa. Eu os abençoo a
todos de coração”, destacou
o Papa no primeiro dos sete
tuítes feitos em sua conta
@pontifex. Em 40 minutos, a
primeira mensagem do pa-
pa já havia sido retuitada
em sua versão em inglês
15.600 vezes. O tuíte foi di-
vulgado em outros sete idio-
mas: italiano, espanhol, por-
tuguês,  alemão,  francês,
árabe e polonês. Bento XVI
também respondeu a uma
pergunta sobre a melhor
maneira de viver o Ano da
Fé. Foram três recomenda-
ções: “Dialogue com Jesus
na oração, escuta o que Je-
sus fala no evangelho, en-
contra Jesus presente em
quem está na necessidade”.

» ESTADOS UNIDOS

GEORGE W. BUSH
VAI SER AVÔ PELA
PRIMEIRA VEZ

Aos 31 anos, Jenna Bush
Hager, filha do ex-presiden-
te dos Estados Unidos Geor-
ge W. Bush, anunciou on-
tem, durante um programa
de televisão ao vivo, que está
esperando o primeiro filho.
“Estou nervosa e emociona-
da em dizer que Henry e eu
estamos grávidos – ou que
eu estou grávida”, disse Jee-
na no programa Today da
rede NBC, do qual é colabo-
radora desde 2009.  O ex-
presidente, que deixou seu
cargo em janeiro de 2009,
telefonou para o programa e
manifestou seu entusiasmo
com a notícia. 

Em meio ao caos político que
deve se intensificar nos próximos
dias, o governo egípcio decidiu rea-
lizar o polêmico referendo consti-
tucional – inicialmente previsto
apenas para sábado – em duas da-
tas, anunciou ontem a TV estatal.
“A Comissão Eleitoral decidiu que
o referendo no território do Egito
será organizado em duas datas.
Portanto, ocorrerá em 15 de de-
zembro e em 22 de dezembro", in-
formou a emissora, acrescentando
que a medida planeja separar as

zonas eleitorais em duas regiões,
que votarão com uma semana de
diferença, sob o pretexto de super-
visionar melhor a votação.

A decisão de estender o refe-
rendo para dois dias, no entanto,
contraria a exigência da Frente de
Salvação Nacional (FSN). Princi-
pal coalizão opositora, a FSN de-
mandava uma votação em apenas
um dia. O grupo pediu ontem que
a população vote contra a nova
Constituição e exigiu a presença
de um juiz em cada urna ou de um

observador nacional ou interna-
cional. Sem essas condições, a
FSN pedirá a abstenção dos votos.

Depois de anunciar uma reu-
nião entre membros do governo –
incluindo o presidente egípcio,
Mohamed Morsy – e líderes da
oposição, o Exército suspendeu o
chamado à reconciliação, infor-
mou a instituição militar em sua
página na rede social Facebook.
“O convite dirigido às forças na-
cionais e políticas previsto hoje, 12
de dezembro de 2012, foi adiado

para uma data posterior”, escreve-
ram os militares, sem dar indica-
ção de uma nova data. 

Com o fim das esperanças de
uma negociação rápida com os
adversários, o governo Morsy de-
ve enfrentar uma oposição ainda
maior. Determinados a bloquear
uma ascensão islamista, os es-
querdistas e os liberais da FSN de-
mandam que a votação seja adia-
da em 2 ou 3 meses, até a assina-
tura de um acordo entre todas as
partes sobre a Constituição. Além

disso, o Clube dos Juízes do Egito,
a mais importante associação de
magistrados do país, indicou que
90% de seu corpo jurídico plane-
java boicotar a supervisão do pro-
cesso eleitoral. Protestos à parte, o
primeiro dos quatro dias de vota-
ção para os egípcios que residem
fora do país começou ontem. Os
cidadão expatriados totalizam
cerca de 600 mil inscritos nas lis-
tas eleitorais e poderão votar nas
150 representações diplomáticas
pelo mundo. 

Jong-un desafia a ONU
Ditador lança foguete e provoca a reação da comunidade internacional. Conselho de Segurança estuda represália

COREIA DO NORTE

Referendo será realizado em duas etapas
EGITO

» GABRIELA WALKER

A
Coreia no Norte voltou a
desafiar as ameaças in-
ternacionais de aumen-
tar as sanções contra o

país e lançou ontem (hora local)
um foguete de longo alcance.
Em resposta, o Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas reu-
niu-se às pressas, depois de di-
versos países criticarem a deci-
são do ditador Kim Jong-un e
exigirem uma retaliação. “Os
membros do Conselho de Segu-
rança condenaram este lança-
mento, que é uma clara violação
das resoluções nº 1.718 e nº
1.874 do Conselho”, afirmou o
embaixador do Marrocos na
ONU, Mohamed Lulichki, atual
presidente do Conselho.

O lançamento surpreendeu a
muitos países. Na véspera, Pyon-
gyang tinha anunciado “proble-
mas técnicos” no foguete e o adia-
mento da missão em uma sema-
na. Autoridades norte-coreanas
declararam que o objeto lançado
na órbita terrestre trata-se apenas
de um satélite meteorológico.
Não foi o bastante para acalmar o
Ocidente: os Estados Unidos, o Ja-
pão e a Coreia do Sul alertaram
para as consequências do avanço
tecnológico no país comunista. 

Para o brasileiro Heni Ozi
Cukier, analista político e espe-
cialista em conflitos internacio-
nais da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM), o
lançamento do foguete eviden-
cia o crescimento do poderio mi-
litar da Coreia do Norte e sua ca-
pacidade para disparar mísseis.
“O lançamento de um satélite
tem o mesmo mecanismo de um
míssil de longo alcance. Conse-
guir enviar um satélite mostra,
então, que o país pode lançar es-
se tipo de armamento”, explica.

A Coreia do Norte sofre diver-
sas sanções financeiras, de tec-
nologia e de fluxo de pessoas e
pode, agora, ficar ainda mais
isolada. O Conselho de Seguran-
ça prometeu estudar uma “res-
posta apropriada” ao lançamen-
to e lembrou que, em abril, ha-
via advertido a Pyongyang que
agiria com determinação, em
caso de novos lançamentos. Por
meio de um comunicado, a Casa
Branca classificou o incidente
de “ato altamente provocativo,
que ameaça a segurança nacio-
nal, viola diretamente as resolu-
ções do Conselho de Segurança
e contraria as obrigações inter-
nacionais da Coreia do Norte”.
“Apesar das claras advertências
do Conselho de Segurança, a
Coreia do Norte está determina-
da seguir com seu programa ba-
lístico de mísseis, sem atender
às obrigações internacionais”,
alertou Susan Rice, embaixado-
ra de Washington na ONU. 

As Forças Armadas do Japão
ficaram em alerta, preparados
para derrubar o foguete, caso
identificassem algum perigo ao
seu território. “O míssil que a Co-
reia do Norte chama de ‘satélite’
passou sobre Okinawa às 10h01
(de ontem, no horário de Brasí-
lia)”, anunciou o gabinete do pri-

meiro-ministro japonês, Yoshihi-
ko Noda. A primeira e a segunda
partes do foguete caíram no mar
na costa da Península Coreana; a
terceira, no leste das Filipinas.

Em constante tensão com o
vizinho, a Coreia do Sul fez coro
às críticas internacionais, ape-
sar de não ser diretamente afe-
tada pela tecnologia de longo al-
cance. “Nosso governo condena
energicamente a Coreia do Nor-
te por ter seguido adiante com a
provocação, ignorando as repe-
tidas advertências e apelos”,
pontuou o chanceler Kim Sung-
hwan. Um dos poucos parceiros
norte-coreanos na Ásia, a China
usou pela primeira vez um tom
mais duro para mencionar uma
ação do vizinho em público.
“Expressamos pesar pelo lança-
mento da Coreia do Norte”, dis-
se o chanceler chinês, Hong Lei. 

Festa em Pyongyang

“Pouco importa o que digam
os outros, continuaremos exer-
cendo nosso direito de lançar
satélites”, disse ontem um por-
ta-voz do Ministério das Rela-
ções Exteriores da Coreia do
Norte. Foi em clima de festa
que a população da capital nor-
te-coreana, Pyongyang, rece-
beu a notícia de que o lança-
mento do foguete fora bem-su-
cedido. O país foi parabenizado
pelo Irã, um dos poucos parcei-
ros comerciais, que, acredita-
se, importa tecnologia da Co-
reia do Norte.  Especialistas
creem que Kim Jong-un conse-
guiu mandar uma mensagem
importante de que continuará
a política de enfrentamento. “É
muito difícil ele se comportar
de outra forma”, explica Heni
Ozi Cukier. Jong-un assumiu o
poder após a morte do pai, Kim
Jong-il, em 17 de dezembro do
ano passado. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A-16.




