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EEddiittoorr  ////  Vinicius Palermo

“Os norte-
coreanos têm
dado vários
passos para
indicar que
expandirão e
melhorarão
suas
capacidades
nucleares,
além de
fazerem
lançamentos
de mísseis e testes nucleares. Não me
surpreenderia que a Coreia do Norte
ampliasse seu estoque de plutônio.”

»»  JJeeffffrreeyy  LLeewwiiss
Diretor do Programa de Não
Proliferação do Leste da Ásia no Centro
James Martin para Estudos de Não
Proliferação do Instituto Monterey de
Estudos Internacionais 

O tratado ajudará a
reduzir o risco de que
a transferência de
armas convencionais
seja utilizada para
cometer os piores
crimes mundiais.”

John Kerry
Secretário de Estado dos EUA

Eu acho...

Complexo de polêmicas

Principal instalação nuclear
norte-coreana, o complexo de

Yongbyon teria produzido
urânio para os testes com a

bomba atômica feitos em 2006 e
em 2009. O reator foi desativado

em julho de 2007, e a torre de
resfriado acabou implodida no
ano seguinte. Os especialistas

temem que a unidade possa
fabricar sete quilos de plutônio

por ano, o suficiente para a
construção da bomba atômica.

A Coreia do Norte insiste que
Yongbyon esteja voltada a

produzir eletricidade.

» GABRIELA FREIRE VALENTE

A Assembleia Geral das Na-
ções Unidas aprovou ontem o
primeiro tratado que regula-
menta o comércio internacional
de armas convencionais, com
154 votos a favor, inclusive o do
Brasil, entre os 193 países-mem-
bros. Apesar de a resolução ter
sido aceita pela maioria, alguns
dos países responsáveis pela
movimentação de cerca de US$
80 bilhões ao ano no setor – co-
mo os exportadores Rússia e
China e os compradores Egito,
Índia e Indonésia – formaram o
grupo de 23 que se abstiveram.
Síria, Coreia do Norte e Irã, alvos
de sanções por questões que en-
volvem o setor bélico, foram os
únicos a votar contra.

O tratado, discutido por cerca
de sete anos, ainda deve ser assi-
nado por pelo menos 50 países,
a partir de junho, para ser ratifi-
cado. O texto determina que ca-
da país avalie se as armas vendi-
das por sua indústria podem ser
utilizadas para driblar um em-

bargo internacional, cometer
genocídio e outras “violações
graves” dos direitos humanos ou
se pode cair em mãos de terro-
ristas e criminosos. Em caso po-
sitivo, o governo em questão te-
ria poder de vetar a transação.

O armamento descrito pelo
tratado vai de pistolas até aviões
e barcos de guerra. Drones
(aviões não tripulados), veículos
blindados e equipamentos des-
tinados a forças de ordem não
estão inclusos. Graças à pressão
dos Estados Unidos – que lide-
ram o ranking do comércio de
armas, com 30% do mercado –,
as munições também serão tra-
tadas à parte. O texto deixa em
aberto a possibilidade de que fi-
que isento de regulação o forne-
cimento de armas em nome de
ajuda militar bilateral.Ainda não
se sabe se os países que se absti-
veram serão signatários do tra-
tado, mas Antônio Jorge Rama-
lho, professor de relações inter-
nacionais da Universidade de
Brasília (UnB), salienta que a
não participação de nações que

lideram o comércio de armas
poderá influir no impacto práti-
co do tratado. “Se a Rússia não
participar, outros Estados po-
dem ser influenciados a fazer o
mesmo. Além disso, o fato de
um país de primeira grandeza
no comércio de armas não ser
signatário tiraria eficácia”, expli-
ca Ramalho.

Para Heni Ozi Cukier, especia-
lista em conflitos internacionais
da Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM), mesmo
com signatários de peso as defi-
nições relativas das ameaças
previstas e a falta de objetividade
do texto podem servir de justifi-
cativa para o não cumprimento
da resolução. “O Tratado de Não

Proliferação Nuclear foi assinado
por uma série de países e nem
por isso o Irã deixa de avançar
com o seu programa”, exemplifi-
ca Cukier. Vitali Churkin, embai-
xador russo na ONU, indicou
que Moscou vai “analisar cuida-
dosamente o texto antes de deci-
dir quanto a usá-lo ou não”. Ele
apontou lacunas no documento,
entre elas a ausência de controle
para o fornecimento de armas a
rebeliões – como no conflito sírio
–, caso no qual “critérios de ava-
liação de risco não são claros”. Já
o embaixador sírio, Bashar Jaafa-
ri, lamentou que o texto não faça
referência aos “atores não-esta-
tais”, como os rebeldes que se
opõem ao regime do ditador
Bashar Al-Assad. 

Segundo o diplomata aus-
traliano Peter Woolcott, que
presidiu a negociação, o pro-
cesso de ratificação do tratado
poderá levar dois anos. No Bra-
sil, o Congresso Nacional terá
de aprovar o tratado para que o
Executivo o assine e ele passe a
valer para o país.

TENSÃO NA ÁSIA

Desafio ao Ocidente
Coreia do Norte ignora advertências e anuncia a reativação do reator de cinco megawatts da central nuclear de Yongbyon. O
secretário de Estado norte-americano, John Kerry, destacou o compromisso com a segurança de Seul, capital da Coreia do Sul

ONU regula comércio de armas

» RODRIGO CRAVEIRO

A
resposta da Coreia do
Norte às manobras mi-
litares do Sul e dos Es-
tados Unidos afastou

ainda mais a possibilidade de
retomada do diálogo para o fim
do programa nuclear. Pyon-
gyang começou ontem a colo-
car em prática a ameaça de am-
pliar o arsenal atômico, ao
anunciar a reativação do reator
de cinco megawatts do com-
plexo de Yongbyon, 90
quilômetros a norte da capital.
Além de significar um retorno
ao status quo anterior a 2007,
quando o reator foi desligado, a
decisão reforça as suspeitas de
que o regime comunista estaria
interessado em ter nas mãos
uma arma de dissuasão, em
um momento de tensão cres-
cente na Península Coreana. 

“Todas as instalações nu-
cleares em Yongbyon, incluin-
do a usina de enriquecimento
de urânio e o reator, serão re-
formadas, como parte da con-
tinuação das operações”, disse
um porta-voz do Departamen-
to Geral de Energia Atômica ci-
tado pela agência de notícias
KCNA. Segundo ele, o fortaleci-
mento da indústria nuclear re-
solverá o problema da eletrici-
dade no país e permitirá o uso
da capacidade de produção de
armas atômicas como forma
de “desempenhar um papel
nos esforços globais pela des-
nuclearização”. 

Ban Ki-moon, secretário-
geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), conside-
rou que a crise já foi “longe de-
mais”. “É meu dever impedir a
guerra e buscar a paz. As coisas
têm que começar a se acalmar,

não há necessidade de a Co-
reia do Norte estar em uma ro-
ta de tensão com a comunida-
de internacional. Ameaças nu-
cleares não são um jogo”, de-
clarou Ban. Por meio de um
comunicado oficial, a Agência
Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA) considerou “pro-
fundamente lamentável” a in-
tenção do regime do ditador
norte-coreano, Kim Jong-un,
de alimentar o programa nu-
clear e defendeu a aplicação
“completa” de “todas as resolu-
ções” do Conselho de Seguran-
ça da ONU e da Junta de Dire-
tores da AIEA. 

Após um encontro com o
chanceler sul-coreano, Yun
Byung-se, em Washington, o

secretário de Estado norte-
americano, John Kerry, desta-
cou o compromisso com a se-
gurança de Seul. “Os EUA não
aceitarão que a Coreia do Nor-
te seja uma potência nuclear e,
repito, os EUA farão todo o pos-
sível para se defender e defen-
der seus aliados Coreia do Sul e
Japão. Estamos totalmente
prontos para fazer isso e somos
capazes de fazê-lo. E acredito
que a Coreia do Norte sabe dis-
so”, declarou. Kerry também
alertou Pyongyang de que a re-
tomada das atividades em Yon-
gbyon será interpretada como
violação das obrigações inter-
nacionais. O chefe da diploma-
cia americana denunciou “a re-
tórica inaceitável desenvolvida

pelo governo norte-coreano
nos últimos dias”. 

Além de enviar o destróier
USS Fitzgerald e um radar de
detecção de mísseis à costa
da península coreana, a Casa
Branca também direcionou o
navio de guerra USS Decatur
para a região. A Coreia do Sul,
por sua vez, prosseguiu on-
tem com seus testes militares
– uma mensagem a Kim de
que Seul se prepara ante uma
possível guerra. Soldados com
máscaras de gás e obuseiros
K-55 fizeram manobras em
um campo de treinamentos
da cidade de Paju, próxima à
fronteira com a Coreia do Nor-
te. “Esta é uma crise grave e
ampla”, reconhece o norte-

americano Jeffrey Lewis, dire-
tor do Programa de Não Proli-
feração do Leste da Ásia do
Instituto Monterey de Estu-
dos Internacionais (Califór-
nia),  em entrevista,  por e-
mail. “Eu permaneço preocu-
pado com o fato de que a Co-
reia do Norte empurrará o sul
para mais adiante, com outra
preocupação. E Seul poderá
surpreender Pyongyang com
uma resposta bastante con-
tundente, agravando a situa-
ção”, afirma.

Hiroshima 

Lewis acredita que os cien-
tistas de Kim fabricaram uma
arma nuclear miniaturizada,

ainda que seja incerto o uso de
plutônio, de urânio ou de am-
bos. “Essa ogiva poderia ter o
potencial destrutivo de uma
bomba de Hiroshima ou de Na-
gasaki”, comentou o especialis-
ta. Apesar de reconhecer um
esforço dos EUA e da Coreia do
Sul por uma saída diplomática,
Lewis não alimenta falsas ex-
pectativas em relação ao pro-
grama nuclear norte-coreano.
“Precisamos ser realistas com o
fato de que Pyongyang não
abandonará seus programas
nuclear e de mísseis balísticos,
a curto prazo”, disse. De acordo
com ele, a comunidade inter-
nacional precisa focar a aten-
ção no gerenciamento de crise
e na redução das tensões. 

Caças na base aérea norte-americana, em Osan, na Coreia do Sul
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O plenário da conferência que aprovou o tratado de armas

ARQUIVO PESSOAL

US$ 80
BILHÕES

Total aproximado que o
comércio de armas movimenta

anualmente
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