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●

Maio de 2009
Pyongyang realiza seu segundo
teste nuclear perto da cidade de
Kilju, a nordeste da capital. O pri-
meiro foi realizado em 2006.

●

Fevereiro de 2013
Coreia do Norte realiza seu tercei-
ro teste nuclear, provocando o
temor de uma escalada arma-
mentista na região.

●

Fevereiro
O líder norte-coreano Kim
Jung-un recebe o astro de
basquete Dennis Rodman e
diz que não quer guerra

O espanhol Ángel Carromero,
condenado em Cuba por provo-
car o acidente automobilístico
que matou o opositor cubano
Oswaldo Payá, em julho, disse
ao Washington Post que outro
veículo causou o acidente, ao
bater no carro que conduzia.
Carromero mudou a versão re-
gistrada pelas autoridades cuba-
nas em depoimento e vídeo, afir-
mando que foi coagido a não
revelar que outro veículo se en-
volveu. A família de Payá denun-
cia assassinato. Outro dissiden-
te cubano que viajava com eles
morreu e um sueco ficou ferido.

QUÊNIA
Espanhol diz que morte
de Payá não foi acidental

Fontes ligadas ao presidente
italiano, Giorgio Napolitano,
disseram ontem que ele
cogita nomear um go-
verno de tecnocratas
que seria liderado
por alguém de fora
da política. Essa
solução deve ser
adotada caso o líder
da coalizão de centro-
esquerda, Pier Luigi
Bersani, o mais votado nas
eleições da semana passada,
não consiga formar um gabine-
te – o que analistas e políticos
consideram pouco provável.

O Exército do Sudão do Sul lan-
çou ontem uma ofensiva militar

contra insurgentes leais ao
líder rebelde David Yau

Yau no Estado de Jon-
glei, no leste do
país, matando 28
militantes. Yau Yau
liderou uma rebe-

lião no ano passado,
com o apoio de seu

grupo étnico Murle,
depois de perder as elei-

ções locais de 2010. “A opera-
ção começou”, disse o porta-
voz militar Philip Aguer. “As
tentativas de acordo falharam.”

Com quase metade dos votos
apurados, o vice-premiê do Quê-
nia, Uhuru Kenyatta (foto), ven-
cia o chefe de governo Raila
Odinga (53,5% a 42%). Mas a van-
tagem não é significativa, já que
a maior parte das urnas abertas
vinham do centro do país, seu
reduto eleitoral. As eleições tive-
ram o comparecimento de mi-
lhões de eleitores, apesar da vio-
lência que deixou 15 mortos. O
atual vice-premiê enfrenta acusa-
ções internacionais de crimes
contra a humanidade ligados à
última eleição. Kenyatta ainda

pode ser ultrapassado na conta-
gem dos votos, numa eleição que
os quenianos esperam restaurar
a imagem do país como um das
democracias mais estáveis da
África após o derramamento de
sangue de cinco anos atrás.

ITÁLIA
Presidente deve formar
governo de tecnocratas

Internacional

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

Disposto a conquistar votos pa-
ra uma versão mais radical de re-
forma da Comissão de Interame-

ricana Direitos Humanos (CI-
DH), o chanceler equatoriano,
Ricardo Patiño, deixou ontem
Brasília sem nenhuma promessa
de que o Brasil vai encampar mu-
danças que possam enfraquecer
o organismo. Em uma longa con-
versa com seu colega brasileiro,
Antonio Patriota, ele ouviu que
Brasília apoia algumas mudan-
ças, mas diverge daquelas tirem
poder da comissão.

Como mostrou o Estado no
sábado, o Brasil aceitou as refor-

mas depois de uma série de reu-
niões e quer evitar o enfraqueci-
mento da CIDH, objetivo de
Equador e Venezuela. Na sexta-
feira, em Guayaquil, no Equa-
dor, os países signatários do Pac-
to de San José – a Convenção In-
teramericana de Direitos Huma-
nos – tentarão fechar propostas
para levar à Assembleia-Geral da
Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA), dia 22, em Wa-
shington. No encontro, o Brasil
deverá fazer o papel de bombei-

ro, tentando controlar os mais
exaltados.

Uma das propostas defendi-
das pelo Brasil é uma nova regra
para o financiamento da CIDH.
Hoje, a comissão vive de doa-
ções feitas diretamente para as
relatorias, segundo o interesse
do país doador. Isso faz com que
alguns temas, como liberdade de
expressão, tenham mais recur-
sos e mais atenção.

Apesar de não ser diretamen-
te afetado pelas críticas nessa

área, o Brasil gostaria de ver um
tratamento mais equânime en-
tre os diversos temas que a co-
missão deve abordar.

O Brasil não quer ver aprovada
uma medida que tire o poder da
comissão de emitir medidas cau-
telares, passando esse direito pa-
ra a Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos. As medidas cau-
telares são o único instrumento
que a CIDH tem para forçar os
países a adotar suas recomenda-
ções. Outro ponto que divide os
países da região, que será discuti-
do em Guayaquil, é a proposta
que determina que apenas terão
direito a voto e a indicar mem-

bros da CIDH os países signatá-
rios do Pacto de San José. A pro-
posta tem como objetivo atingir,
especificamente, Canadá e Esta-
dos Unidos – apesar de afetar tam-
bém alguns países caribenhos,
que nunca ratificaram o pacto.

É a chamada “universalidade”.
O Brasil ainda não declarou posi-
ção sobre essa proposta, também
encampada por Equador e Vene-
zuela, que gostariam de ver uma
influência menor de americanos
e canadenses na comissão. Ape-
sar de concordar, em tese, com a
ideia, o País ainda avalia se essa é
ou não uma proposta pela qual
vale à pena brigar.

Corte julga crimes
da Operação Condor

Portal. Assista a trechos do discurso do vice
venezuelano, Nicolás Maduro

estadao.com.br/e/trechos

Equador busca acordo para reforma da CIDH

CUBA SUDÃO DO SUL ARGENTINA
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Vice-primeiro-ministro Uhuru Kenyatta
lidera apuração de eleição presidencial
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PONTOS-CHAVE

Ofensiva do Exército
mata 28 insurgentes

A Justiça argentina iniciou on-
tem o julgamento de crimes co-
metidos durante a Operação
Condor, que envolveu a colabo-
ração entre ditaduras da Améri-
ca Latina para perseguir oposi-
tores políticos fora de suas fron-
teiras, nos anos 70. No banco
dos réus estarão 25 ex-militares
argentinos, como Jorge Videla,
Reynaldo Bignone, Omar Rive-
ros e Luciano Menéndez, que
faziam parte da cúpula do po-
der entre 1976 e 1983. Faziam
parte da aliança os governos
militares de Brasil, Argentina,
Uruguai e Chile.

Temor. Manifestantes protestam em Seul contra exercícios que os governos sul-coreano e americano realizam na região

Série de
ameaças
e recuos

Coreia do Norte revoga armistício que
pôs fim à guerra com vizinho do Sul

Chanceler equatoriano
deixa Brasília sem
garantias de que o País
apoiará mudanças que
enfraqueçam organismo

13,6 mil

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

A Coreia do Norte anunciou
ontem que deixará de reconhe-
cer o armistício que colocou
fim à Guerra da Coreia, em
1953, caso Estados Unidos e
Coreia do Sul mantenham
exercícios militares conjun-
tos que começaram na sexta-
feira e deverão durar dois me-
ses. Pyongyang considera as
manobras uma preparação pa-
ra a invasão de seu território e
uma provocação dos adversá-
rios que enfrentou no conflito
encerrado há quase 60 anos.

As ameaças norte-coreanas fo-
ram divulgadas horas antes de o
Conselho de Segurança da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU) se reunir em Nova York
para discutir novas sanções con-
tra o regime de Pyongyang, em
represália ao teste nuclear reali-
zado no dia 12 – o terceiro desde
2006 e o primeiro sob o coman-
do de Kim Jong-un, que chegou
ao comando do isolado país há
pouco mais de um ano.

Com participação de 200 mil
soldados sul-coreanos e 10 mil
americanos, os exercícios milita-
res estão entre os maiores do
mundo e se repetem todos os
anos. Seu principal objetivo é
conter a Coreia do Norte, uma
potência nuclear com a qual am-
bas as nações continuam tecnica-
mente em conflito.

Os envolvidos na Guerra da Co-
reia nunca chegaram a assinar um
acordo de paz e colocaram fim ao
conflito apenas com a assinatura
de um armistício, que a Coreia do
Norte ameaça rejeitar a partir do
dia 11, caso as manobras militares
conduzidas por Seul e Washing-
ton não sejam suspensas.

Nessa hipótese, Pyongyang
afirmou que deixará de atuar nos
termos do acordo e poderá reali-
zar ataques militares contra al-
vos específicos para concretizar
a reunificação com o Sul – a Penín-
sula Coreana foi divida em áreas
de influência da ex-União Soviéti-
ca e dos EUA no fim da 2.ª Guerra.

O regime norte-coreano afir-
mou ainda que poderá suspen-
der a linha direta de comunica-
ção com Washington na zona
desmilitarizada de Panmunjom,
o único canal institucional de
diálogo entre os dois países.

Insatisfação. Shi Yonhang, da
universidade chinesa Fudan, e
Paik Hak-soon, do sul-coreano
Sejong Institute, afirmaram que
a retórica da Coreia do Norte
não pode ser interpretada como
uma real declaração de guerra.

“A intenção é despertar a aten-
ção internacional, mostrar uma
posição de força em relação aos
EUA e à Coreia do Sul e forçar os
EUA a negociar e a admitir a Co-
reia do Norte no palco interna-
cional”, disse Shi ao Estado.

Na opinião de Paik, Pyong-
yang quis demonstrar sua extre-

ma insatisfação com os exercí-
cios militares, vistos pelo país co-
mo um ato de provocação. Se-
gundo ele, é pouco provável que
o regime de Kim Jong-un adote

medidas concretas que levem à
retomada do conflito, especial-
mente no momento em que as
forças militares da Coreia do Sul
e dos EUA estão em estado de
alerta máximo na região.

“Todas as vezes que a Coreia
do Norte enfrenta sanções ou
pressões da comunidade interna-
cional, reage dessa maneira, ble-
fando”, observou Shi. Em sua
opinião, a intenção de Pyong-
yang não é provocar a guerra,
mas a evitar. “É a maneira de o
país se proteger.”

A retórica e as ações da Coreia

do Norte tornaram-se cada vez
mais belicosas a partir de abril de
2009, quando o Conselho de Se-
gurança da ONU censurou o fra-
cassado lançamento de um fo-
guete que, segundo Pyongyang,
tinha o objetivo de colocar um
satélite em órbita. Para os ameri-
canos e seus aliados no organis-
mo, o disparo foi um teste disfar-
çado de míssil balístico.

Em resposta à censura, a Co-
reia do Norte abandonou em 14
de abril de 2009 as negociações
sobre o desmantelamento de
seu programa nuclear que eram
mantidas com EUA, Coreia do
Sul, Japão e Rússia, sob o coman-
do da China.

Dias depois, o país expulsou
inspetores estrangeiros de seu
território e informou à Agência
Internacional de Energia Atômi-
ca (AIEA), braço da ONU que cui-
da de fiscalizar o setor nuclear,
que retomaria sua atividade na
área.

No mês seguinte, realizou seu
segundo teste nuclear. O Conse-
lho de Segurança respondeu
com uma nova leva de sanções
econômicas contra o país, am-
pliando as que já haviam sido
adotadas por ocasião do primei-
ro teste nuclear, em 2006.

A Coreia do Norte ampliou
sua capacidade militar em de-
zembro, com o bem-sucedido
lançamento de um foguete para
colocação de um satélite em órbi-
ta, depois de uma tentativa fra-
cassada em abril.

Os americanos e seus aliados
sustentaram mais uma vez que
se tratava de um teste de míssil
balístico, já que a tecnologia de
foguetes destinados ao lança-
mento de armas nucleares é se-
melhante à dos destinados ao
transporte de satélites.
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MILITARES OS
EUA PRECISAM NO

AFEGANISTÃO,
DIZ GENERAL

● Blefe

‘Provocação’. Decisão de não respeitar mais a trégua de 1953 foi anunciada em retaliação aos exercícios militares que as forças
sul-coreanas e dos EUA realizam e Pyongyang considera como sendo preparativos para um ataque contra seu território

SHI YONHANG
UNIVERSIDADE CHINESA FUDAN
“Sempre que a Coreia do Norte
enfrenta sanções ou pressões da
comunidade internacional, reage
dessa maneira, blefando”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




