A20 Internacional
%HermesFileInfo:A-20:20130309:

O ESTADO DE S. PAULO

SÁBADO, 9 DE MARÇO DE 2013

na

is.

Pyongyang anula cessar-fogo com Seul
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Em resposta às novas sanções aprovadas na ONU, Coreia do Norte suspende todos os acordos de não agressão com a Coreia do Sul
Cláudia Trevisan
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RETÓRICA AGRESSIVA
l Coreia do Norte anuncia fim de
armistício com Seul e tensões
entre os dois países aumentam
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Ameaças. Foto divulgada ontem mostra o líder Kim Jong-un, na véspera, observando o Sul em uma base militar fronteiriça
FONTE: MCT

miu o cargo no dia 25 de fevereiro.
JanCanrong,professordaUniversidade do Povo, em Pequim,
dissequeasituaçãoépreocupante e imprevisível. No entanto,
ele ponderou que a Coreia do
Norte não quer a guerra, apesar
de sua retórica bélica, porque sabe que perderá um eventual conflito.
SegundoJin,oprincipalobjetivo do país é negociar diretamente com os americanos. “A real intenção é forçar os Estados Unidos a conversar. Esse é o principal ponto da estratégia da Coreia do Norte”, disse ele ao Estado.
Professor do Centro de Estudos Coreanos da universidade

te

un conseguiu colocar um satélite em órbita com o uso de um
foguete que tem tecnologia semelhante à utilizada em mísseis.
No mês passado, ocorreu o terceiro teste nuclear, com a explosãodeumabomba maisleve,menoremaispotentequeasdetonadas em 2006 e 2009.
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Ação militar. Analistas do Cen-

iliz

tro para Estudos Estratégicos e
Internacionais, dos EUA, consideram elevada a probabilidade
de a Coreia do Norte realizar algum tipo de “provocação militar”embreve.Segundoainstituição, atos desse tipo ocorreram
semanasdepoisdas possesdetodos os presidentes sul-coreanos
desde1992–ParkGeun-hyeassu-
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Horas depois de o Conselho
de Segurança da ONU aprovar
novas sanções contra o país, a
Coreia do Norte anunciou ontem que anularia todos os pactos de não agressão assinados
com a Coreia do Sul e retiraria
seus representantes da zona
desmilitarizada de Panmunjom, principal local de comunicação entre os dois lados da península.
Naquinta-feira,Pyongyanghavia ameaçado realizar “ataques
nucleares preventivos” contra
os Estados Unidos e contra a Coreia do Sul, em um retórica belicosa que ganhou intensidade
desde o início da semana.
Seul também subiu o tom de
suasdeclaraçõesedissequeaCoreia do Norte vai “desaparecer
dafaceda Terra”casoleveadiante a ameaça de agressões nucleares. No cargo há duas semanas, a
presidente sul-coreana, Park
Geun-hye, prometeu “responderduramente”aeventuais“provocações” do Norte.
“A atual situação de nossa segurança é muito grave”, declarouapresidenteduranteuma cerimônia deformatura decadetes
em Seul. Park usava terno cáqui
escuro semelhante a um uniforme militar.
Emvotaçãounânime,oConselho de Segurança da ONU aprovou, na quinta-feira, novas sanções financeiras contra o regime
dePyongyang etornou obrigatória a inspeção de cargas suspeitas 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 continuassecomseuprogramaatômico, que teve avanços importantes desde o ano passado. Em dezembro, o governo de Kim Jong-
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Japão também
está ao alcance
O Japão, a menos de 1 mil quilômetros de distância por
água e um alvo frequente da
retórica norte-coreana, também poderia ser atingido por
mísseis de curto e médio alcances da Coreia do Norte. Em
números, o Exército de Pyongyang parece formidável, muito
maior do que o do Sul, tanto
em pessoal quanto em equipamento. O contingente de 1,2

milhão de soldados do Norte é
quase o dobro dos 640 mil militares 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 empobrecida Coreia do Norte deixou de investir no Exército
convencional para uma eventual batalha e tem se concentrado no desenvolvimento de
armas nucleares e mísseis balísticos. / REUTERS
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chinesa Fudan, Cai Jian, não
acredita que Pyongyang passará
da retórica à ação. “A Coreia do
Norte tenta há anos forçar a comunidade internacional a admitir seu status e garantir sua segurança por meio da assinatura de
um tratado de paz”, observou.
Armistício. A Guerra da Coreia
terminou em 1953 com a assinatura de um armistício, que previa a negociação de um acordo
de paz no prazo de três meses,
algoquenuncaocorreu.Tecnicamente, 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.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A20.

Berlusconi alega problema de
saúde e consegue adiar audiência
REMO CASILLI/REUTERS

Procuradora do caso
‘Rubygate’, que investiga
prostituição de menor, vê
motivação política em
manobra de advogados
ROMA

Juízes italianos decidiram ontem adiar uma audiência do processosobreexploraçãodeprostituição de menores, no qual o exprimeiro-ministro Silvio Berlusconi é réu, depois de o político,
que tenta voltar ao comando da
Itália,tersidointernadoparatratar de um “problema ocular”.
O caso, o mais escandaloso
dos três que envolvem Berlusconi,chegouàretafinalnomomento em que o ex-premiê tenta seu
retornopolítico–ele foio segundo mais votado das eleições gerais.
Noprocesso,Berlusconiéacusado de ter contratado Karima
el-Mahroug, uma prostituta menorde idade,em orgiasorganizadas em sua mansão, conhecidas
popularmentecomobunga-bun-

Problemas. Berlusconi responde a três processos na Itália
● 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

ga, e de ter usado sua influência
para impedir que ela fosse presa
por roubo.
A audiência foi protelada depois de os advogados do ex-premiê pedirem um adiamento do
depoimento. Segundo eles, Berlusconi sofre de “dor, intolerância à luz e visão embaraçada”.
Ele passou o dia em um hospital
de Milão, onde deve ficar em observação até a manhã de hoje.

AprocuradoraIldaBocassini acredita que a internação é
umatáticadadefesaparaatrasar o processo, já que a Itália
passa por negociações para a
formaçãodeumgoverno enovaseleições podemserconvocadas pelo presidente Giorgio 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 estáprevistaparaodia18demarço, mas, até a noite de ontem,
ainda não estava claro se o
adiamentododepoimento influiria na data. Berlusconi diz
ser inocente e perseguido pelo Ministério Público italiano.
Os advogados do ex-premiê também pediram para
adiar uma audiência em outro
caso de corrupção do ex-premiê,queenvolve irregularidades fiscais na compra do grupo Mediaset.

Vice-presidente Kenyatta
vence eleição do Quênia
NAIRÓBI

Uhuru Kenyatta, processado por
crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional
(TPI), foi eleito presidente do
Quênianoprimeiroturno –realizado na segunda-feira – com
50,03% dos votos, anunciou ontem à noite a Comissão Eleitoral.
Kenyatta, acusado de envolvimento na organização da violência ocorrida após as eleições de
2007, que deixou mais de mil
mortos, obteve 6.173.433 votos
de um total de 12.338.667 cédulas, pouco mais do que a maioria
necessária, informou a Comissão Eleitoral, que só anunciará
os resultados oficiais hoje às 11
horas locais.
OprincipaladversáriodeKenyatta, o primeiro-ministro Raila

Impasse. O presidente da

Itália,GiorgioNapolitano, pediuontemqueumnovogoverno seja formado rapidamente
no país. Ele também defendeu a união entre os grupos
políticos.OPartidoDemocrático (PD), primeiro nas eleições, falhou em obter uma
coalizão. / REUTERS

● Resignação

MUSALIA MUDAVADI
TERCEIRO NA DISPUTA ELEITORAL

“Em cada competição tem de
haver um ganhador. Mas não sou
esse ganhador”

Odinga, obteve 43,28%
(5.340.546 votos).
A anterior derrota de Odinga
nas eleições de 2007 – para o
atual presidente Mwai Kibaki –
provocou várias semanas de violência sem precedentes no país
desde a independência, em 1963.
Além de mil mortos, os confrontos sectários levaram mais de
600 mil pessoas a deixar suas casas. Kenyatta pertence à tribo
majoritária kikuyo e Odinga é
membro da tribo luo.
A vitória de Kenyatta – vicepremiê e filho do ex-presidente
que é considerado o herói da independência queniana – constituirá um dilema para os grandes
doadores ocidentais ao governo
do Quênia, pelo fato de ele ter
sido processado pelo TPI.
Problemas técnicos atrasaram a apuração, que tinha sido
questionadaporambososcandidatos, mas, segundo observadores internacionais, ela foi confiável. As eleições são consideradas
um teste para o Quênia, a maior
economia do leste da África, depois do derramamento de sangue ocorrido em 2007. / REUTERS
e EFE
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Ex-presidente Carlos Menem é
condenado por contrabando de armas

ELN liberta alemães
reféns desde novembro

Ataques impedem saída
de soldados da ONU

ONU pede apuração de
crimes da junta militar

Cidade é alvo de ataque
após visita do presidente

O Exército de Libertação Nacional (ELN), segundo maior grupo guerrilheiro da Colômbia,
libertou ontem dois alemães
mantidos reféns desde novembro, 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 inicialmente que considerava os cativos
agentes de inteligência, pois nenhum deles sabia explicar o que
estava fazendo em Catatumbo,
próximo à fronteira com a Venezuela, onde foram capturados.

Intensos bombardeios das forO relator especial da ONU para
ças do ditador da Síria, Bashar
Direitos Humanos em MianAssad, impediram que os
mar, Tomás Ojea Quinta21 soldados filipinos
na, afirmou ontem que
das forças de paz da
o país asiático deve
ONU capturados
apurar crimes atriPESSOAS
pelos rebeldes síbuídos à junta miliMORRERAM NO
rios na quarta-feitar que controlou o
IRAQUE EM UM
ra, nas proximidagoverno do país por
ATENTADO
des das Colinas do
mais de 40 anos.
SUICIDA
Golan, fossem liberMas, segundo o investados ontem, afirmatigador das Nações Uniram os insurgentes. As Nadas, nem o governo eleito
ções Unidas pedem um breve
em 2011 nem a coalizão opositocessar-fogo nos confrontos, pa- ra liderada por Aung San Suu
ra que seus homens possam ser Kyi mostram interesse em escladevolvidos em segurança.
recer tais delitos.

O ex-presidente da Argentina
Carlos Menem (foto) foi condenado ontem por contrabando
de armas para o Equador e a
Croácia. O ex-ministro de Defesa de seu governo, Oscar Camilión, também foi condenado
pelo crime. Menem e outros 17
acusados tinham sido inocentados em um julgamento realizado em setembro de 2011 por
uma instância inferior da Justiça 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 exportou 6, 5 mil toneladas de armamento para o Panamá e Venezuela, de onde o material foi
enviado para a Croácia e o Equador.
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Sete fortes explosões ocorreram 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 insurgentes islâmicos. Testemunhas disseram que as explosões ocorreram com poucos minutos de
diferença, sugerindo o tipo de
ataque coordenado geralmente
lançado pelo grupo islâmico Boko Haram. Jonathan tinha passado a noite em Maiduguri, epicentro da insurgência, em sua primeira visita à região desde que
assumiu o poder, em 2010.

