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O Exército de Libertação Nacio-
nal (ELN), segundo maior gru-
po guerrilheiro da Colômbia,
libertou ontem dois alemães
mantidos reféns desde novem-
bro, informou a Cruz Vermelha.
Ambos seriam transferidos da
selva para um aeroporto em
Norte de Santander e entregues
a representantes do governo
alemão. O ELN disse inicialmen-
te que considerava os cativos
agentes de inteligência, pois ne-
nhum deles sabia explicar o que
estava fazendo em Catatumbo,
próximo à fronteira com a Vene-
zuela, onde foram capturados.

O Japão, a menos de 1 mil qui-
lômetros de distância por
água e um alvo frequente da
retórica norte-coreana, tam-
bém poderia ser atingido por
mísseis de curto e médio alcan-
ces da Coreia do Norte. Em
números, o Exército de Pyong-
yang parece formidável, muito
maior do que o do Sul, tanto
em pessoal quanto em equipa-
mento. O contingente de 1,2

milhão de soldados do Norte é
quase o dobro dos 640 mil mili-
tares sul-coreanos, que são
apoiados por 26 mil soldados
americanos instalados no país.
Contudo, as capacidades de
Pyongyang não são o que os
números sugerem. Em razão
da falta de recursos, a empo-
brecida Coreia do Norte dei-
xou de investir no Exército
convencional para uma even-
tual batalha e tem se concen-
trado no desenvolvimento de
armas nucleares e mísseis ba-
lísticos. / REUTERS

Intensos bombardeios das for-
ças do ditador da Síria, Bashar
Assad, impediram que os
21 soldados filipinos
das forças de paz da
ONU capturados
pelos rebeldes sí-
rios na quarta-fei-
ra, nas proximida-
des das Colinas do
Golan, fossem liber-
tados ontem, afirma-
ram os insurgentes. As Na-
ções Unidas pedem um breve
cessar-fogo nos confrontos, pa-
ra que seus homens possam ser
devolvidos em segurança.

ARGENTINA
ELN liberta alemães
reféns desde novembro

O relator especial da ONU para
Direitos Humanos em Mian-

mar, Tomás Ojea Quinta-
na, afirmou ontem que

o país asiático deve
apurar crimes atri-
buídos à junta mili-
tar que controlou o
governo do país por

mais de 40 anos.
Mas, segundo o inves-

tigador das Nações Uni-
das, nem o governo eleito

em 2011 nem a coalizão oposito-
ra liderada por Aung San Suu
Kyi mostram interesse em escla-
recer tais delitos.

O ex-presidente da Argentina
Carlos Menem (foto) foi conde-
nado ontem por contrabando
de armas para o Equador e a
Croácia. O ex-ministro de Defe-
sa de seu governo, Oscar Cami-
lión, também foi condenado
pelo crime. Menem e outros 17
acusados tinham sido inocenta-
dos em um julgamento realiza-
do em setembro de 2011 por
uma instância inferior da Justi-
ça argentina.

Em 1991, durante a Guerra
dos Bálcãs, e em 1995, quando o
Equador enfrentava o Peru em

virtude de um litígio fronteiriço
entre os países, a Argentina ex-
portou 6, 5 mil toneladas de ar-
mamento para o Panamá e Ve-
nezuela, de onde o material foi
enviado para a Croácia e o Equa-
dor.

SÍRIA

Vice-presidente Kenyatta
vence eleição do Quênia

Berlusconi alega problema de
saúde e consegue adiar audiência

Ataques impedem saída
de soldados da ONU

Cidade é alvo de ataque
após visita do presidente

COLÔMBIA MIANMAR NIGÉRIA

PARA ENTENDER

Pyongyang anula cessar-fogo com Seul
Em resposta às novas sanções aprovadas na ONU, Coreia do Norte suspende todos os acordos de não agressão com a Coreia do Sul

REMO CASILLI/REUTERS

Ex-presidente Carlos Menem é
condenado por contrabando de armas

KCNA VIA KNS/AP

NAIRÓBI

Uhuru Kenyatta, processado por
crimes contra a humanidade pe-
lo Tribunal Penal Internacional
(TPI), foi eleito presidente do
Quênia no primeiro turno – reali-
zado na segunda-feira – com
50,03% dos votos, anunciou on-
tem à noite a Comissão Eleitoral.

Kenyatta, acusado de envolvi-
mento na organização da violên-
cia ocorrida após as eleições de
2007, que deixou mais de mil
mortos, obteve 6.173.433 votos
de um total de 12.338.667 cédu-
las, pouco mais do que a maioria
necessária, informou a Comis-
são Eleitoral, que só anunciará
os resultados oficiais hoje às 11
horas locais.

O principal adversário de Ken-
yatta, o primeiro-ministro Raila

O d i n g a , o b t e v e 4 3 , 2 8 %
(5.340.546 votos).

A anterior derrota de Odinga
nas eleições de 2007 – para o
atual presidente Mwai Kibaki –
provocou várias semanas de vio-
lência sem precedentes no país
desde a independência, em 1963.
Além de mil mortos, os confron-
tos sectários levaram mais de
600 mil pessoas a deixar suas ca-
sas. Kenyatta pertence à tribo
majoritária kikuyo e Odinga é
membro da tribo luo.

A vitória de Kenyatta – vice-
premiê e filho do ex-presidente
que é considerado o herói da in-
dependência queniana – consti-
tuirá um dilema para os grandes
doadores ocidentais ao governo
do Quênia, pelo fato de ele ter
sido processado pelo TPI.

Problemas técnicos atrasa-
ram a apuração, que tinha sido
questionada por ambos os candi-
datos, mas, segundo observado-
res internacionais, ela foi confiá-
vel. As eleições são consideradas
um teste para o Quênia, a maior
economia do leste da África, de-
pois do derramamento de san-
gue ocorrido em 2007. / REUTERS

e EFE

ONU pede apuração de
crimes da junta militar

Sete fortes explosões ocorre-
ram na cidade de Maiduguri, no
noroeste da Nigéria, horas após
a visita do presidente Goodluck
Jonathan, que tenta obter apoio
para sua luta contra os insurgen-
tes islâmicos. Testemunhas dis-
seram que as explosões ocorre-
ram com poucos minutos de
diferença, sugerindo o tipo de
ataque coordenado geralmente
lançado pelo grupo islâmico Bo-
ko Haram. Jonathan tinha passa-
do a noite em Maiduguri, epicen-
tro da insurgência, em sua pri-
meira visita à região desde que
assumiu o poder, em 2010.
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Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

Horas depois de o Conselho
de Segurança da ONU aprovar
novas sanções contra o país, a
Coreia do Norte anunciou on-
tem que anularia todos os pac-
tos de não agressão assinados
com a Coreia do Sul e retiraria
seus representantes da zona
desmilitarizada de Panmun-
jom, principal local de comuni-
cação entre os dois lados da pe-
nínsula.

Na quinta-feira, Pyongyang ha-
via ameaçado realizar “ataques
nucleares preventivos” contra
os Estados Unidos e contra a Co-
reia do Sul, em um retórica beli-
cosa que ganhou intensidade
desde o início da semana.

Seul também subiu o tom de
suas declarações e disse que a Co-
reia do Norte vai “desaparecer
da face da Terra” caso leve adian-
te a ameaça de agressões nuclea-
res. No cargo há duas semanas, a
presidente sul-coreana, Park
Geun-hye, prometeu “respon-
derduramente” a eventuais “pro-
vocações” do Norte.

“A atual situação de nossa se-
gurança é muito grave”, decla-
rou a presidente durante uma ce-
rimônia de formatura de cadetes
em Seul. Park usava terno cáqui
escuro semelhante a um unifor-
me militar.

Em votação unânime, o Conse-
lho de Segurança da ONU apro-
vou, na quinta-feira, novas san-
ções financeiras contra o regime
de Pyongyang e tornou obrigató-
ria a inspeção de cargas suspei-
tas destinadas ou originadas no
país. A resolução é a quinta do
gênero adotada contra a Coreia
do Norte desde 2006, quando o
país realizou o primeiro de seus
três testes nucleares.

As sanções não impediram
que o regime totalitário conti-
nuasse com seu programa atômi-
co, que teve avanços importan-
tes desde o ano passado. Em de-
zembro, o governo de Kim Jong-

un conseguiu colocar um satéli-
te em órbita com o uso de um
foguete que tem tecnologia se-
melhante à utilizada em mísseis.
No mês passado, ocorreu o ter-
ceiro teste nuclear, com a explo-
são de uma bomba mais leve, me-
nor e mais potente que as detona-
das em 2006 e 2009.

Ação militar. Analistas do Cen-
tro para Estudos Estratégicos e
Internacionais, dos EUA, consi-
deram elevada a probabilidade
de a Coreia do Norte realizar al-
gum tipo de “provocação mili-
tar” em breve. Segundo a institui-
ção, atos desse tipo ocorreram
semanas depois das posses de to-
dos os presidentes sul-coreanos
desde 1992 – Park Geun-hye assu-

miu o cargo no dia 25 de feverei-
ro.

Jan Canrong, professor da Uni-
versidade do Povo, em Pequim,
disse que a situação é preocupan-
te e imprevisível. No entanto,
ele ponderou que a Coreia do
Norte não quer a guerra, apesar
de sua retórica bélica, porque sa-
be que perderá um eventual con-
flito.

Segundo Jin, o principal objeti-
vo do país é negociar diretamen-
te com os americanos. “A real in-
tenção é forçar os Estados Uni-
dos a conversar. Esse é o princi-
pal ponto da estratégia da Co-
reia do Norte”, disse ele ao Esta-
do.

Professor do Centro de Estu-
dos Coreanos da universidade

chinesa Fudan, Cai Jian, não
acredita que Pyongyang passará
da retórica à ação. “A Coreia do
Norte tenta há anos forçar a co-
munidade internacional a admi-
tir seu status e garantir sua segu-
rança por meio da assinatura de
um tratado de paz”, observou.

Armistício. A Guerra da Coreia
terminou em 1953 com a assina-
tura de um armistício, que pre-
via a negociação de um acordo
de paz no prazo de três meses,
algo que nunca ocorreu. Tecnica-
mente, o Norte continua em
guerra com a Coreia do Sul e
com os Estados Unidos, que têm
28 mil soldados estacionados
abaixo do paralelo 38, que divide
a península.

ROMA

Juízes italianos decidiram on-
tem adiar uma audiência do pro-
cesso sobre exploração de prosti-
tuição de menores, no qual o ex-
primeiro-ministro Silvio Berlus-
coni é réu, depois de o político,
que tenta voltar ao comando da
Itália, ter sido internado para tra-
tar de um “problema ocular”.

O caso, o mais escandaloso
dos três que envolvem Berlusco-
ni, chegou à reta final no momen-
to em que o ex-premiê tenta seu
retorno político – ele foi o segun-
do mais votado das eleições ge-
rais.

No processo, Berlusconi é acu-
sado de ter contratado Karima
el-Mahroug, uma prostituta me-
nor de idade, em orgias organiza-
das em sua mansão, conhecidas
popularmente como bunga-bun-

ga, e de ter usado sua influência
para impedir que ela fosse presa
por roubo.

A audiência foi protelada de-
pois de os advogados do ex-pre-
miê pedirem um adiamento do
depoimento. Segundo eles, Ber-
lusconi sofre de “dor, intolerân-
cia à luz e visão embaraçada”.
Ele passou o dia em um hospital
de Milão, onde deve ficar em ob-
servação até a manhã de hoje.

A procuradora Ilda Bocassi-
ni acredita que a internação é
uma tática da defesa para atra-
sar o processo, já que a Itália
passa por negociações para a
formação de um governo e no-
vas eleições podem ser convo-
cadas pelo presidente Gior-
gio Napolitano. A juíza Giulia
Turri, no entanto, aceitou o
recurso. Por lei, Berlusconi
tem direito a estar presente às
audiência.

A sentença final do caso es-
tá prevista para o dia 18 de mar-
ço, mas, até a noite de ontem,
ainda não estava claro se o
adiamento do depoimento in-
fluiria na data. Berlusconi diz
ser inocente e perseguido pe-
lo Ministério Público italiano.

Os advogados do ex-pre-
miê também pediram para
adiar uma audiência em outro
caso de corrupção do ex-pre-
miê, que envolve irregularida-
des fiscais na compra do gru-
po Mediaset.

Impasse. O presidente da
Itália, Giorgio Napolitano, pe-
diu ontem que um novo gover-
no seja formado rapidamente
no país. Ele também defen-
deu a união entre os grupos
políticos. O Partido Democrá-
tico (PD), primeiro nas elei-
ções, falhou em obter uma
coalizão. / REUTERS

Japão também
está ao alcance

Procuradora do caso
‘Rubygate’, que investiga
prostituição de menor, vê
motivação política em
manobra de advogados
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Ameaças. Foto divulgada ontem mostra o líder Kim Jong-un, na véspera, observando o Sul em uma base militar fronteiriça

Problemas. Berlusconi responde a três processos na Itália

PESSOAS
MORRERAM NO
IRAQUE EM UM

ATENTADO
SUICIDA

● Resignação

MUSALIA MUDAVADI
TERCEIRO NA DISPUTA ELEITORAL
“Em cada competição tem de
haver um ganhador. Mas não sou
esse ganhador”

● Bilionário

US$ 5,9 bi
é a fortuna de Silvio Berlusconi
estimada pela revista ‘Forbes’
em 2012. O império do
ex-premiê italiano, basicamente
composto por empresas de
mídia, o coloca como o 169º
homem mais rico do mundo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A20.




