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Míssil nuclear ao alcance
Para Pentágono, Coreia do Norte está perto de obter arma, mas ainda enfrenta dificuldade técnica

KIM HONG-JI/REUTERS

Protesto. Em Seul, manifestantes pedem a reabertura do complexo industrial de Kaesong, na fronteira entre as duas Coreias e um dos poucos projetos tocados pelos dois países: governo sul-coreano pediu diálogo com Pyongyang

-WASHINGTON E SEUL- Pela primeira vez, o Pentágono
afirmou que a Coreia do Norte está perto de uma
armanuclear pequena o suficiente para ser instala-
da em seus mísseis balísticos. A informação foi va-
zada por um deputado americano no mesmo dia
em que a Coreia do Sul acenou, pela primeira vez
na atual crise, ao diálogo com a Coreia do Norte,
com o objetivo de atenuar as tensões na região. O
presidente americano, Barack Obama, e o secretá-
rio-geral da ONU, Ban Ki-moon, também vieram a
público para pedir calma aos norte-coreanos —
quepor suavezvoltaramadizerque“aguerrapode
estouraraqualquermomento”.Tudo issodeveráser
assunto para o encontro de hoje, em Seul, entre o
secretáriodeEstadodosEUA, JohnKerry, e o chan-
celer sul-coreano, Yun Byung-se.
Em fevereiro, quando a Coreia do Norte anunci-

ou ter conduzido seu terceiro teste nuclear, a agên-
cia estatal do país informou que havia sido usado
um dispositivo nuclear menor e mais leve, mas a
dúvida se o regime teria capacidade para incluir
umaarmaatômicaemumdeseusmísseis continu-
ava.Segundooqueveioapúblicoontem,aAgência
de InteligênciadeDefesadoPentágono“avaliacom
confiança moderada que o Norte atualmente tem
armas nucleares capazes de serem portadas por
mísseis balísticos; entretanto, a confiabilidade será
baixa”.Oórgão responsável pela avaliação éumdos
quedefenderamde formamais veementequeoex-
ditador iraquiano SaddamHussein tinha armas de
destruição em massa — algo jamais comprovado,
mas o suficiente para levar à invasão do Iraque pe-
los EUA na década passada.
O documento da agência, produzi-

do em março, foi distribuído a inte-
grantes do alto escalão do governo
americano e a parlamentares. A in-
formação sobre a possível evolução
norte-coreana foi feita pelodeputado
republicanoDoug Lamborn nomeio
de uma audiência sobre Orçamento
na Comissão de Forças Armadas da
Câmara americana com a presença
do secretário de Defesa, Chuck Ha-
gel, e do chefe do Estado-Maior con-
junto das Forças Armadas, general
Martin Dempsey. O militar lembrou
a Lamborn que o relatório poderia
ser confidencial. De acordo com a
porta-voz do deputado e fontes do
Pentágono ouvidas pelo jornal “The
New York Times”, entretanto, o trecho divulgado
pelo deputado não era secreto, embora ainda per-
manecesse inédito.
Após o vazamento, o porta-voz do Pentágono,

George Little, disse que “seria inexato sugerir que
o regime norte-coreano já testou, desenvolveu e
demonstrou” o que se diz no relatório.
A revelação parcial da avaliação do Pentágono

não responde seoutrosórgãosde Inteligência ame-
ricanos veemaquestãodamesma forma. Também
não é possível saber se há informações, por exem-
plo, sobre qual dos mísseis balísticos norte-corea-
nos— o demaior alcance supostamente tem con-
dições de atingir o território americano— poderia

ser usado para carregar a arma nuclear.
Até o momento, a Coreia do Norte conduziu

três testes nucleares, entre eles o de fevereiro pas-
sado. Em dezembro, um de seus mísseis balísti-
cos chegou à região das Filipinas, amais de 2.500
quilômetros do país governado pelo ditador Kim
Jong-un. Agências de inteligência dos EUA e da
CoreiadoSul acreditamquedevehaveroutro tes-
te nos próximos dias, desta vez com o lançamen-

to do míssil Musudan, que teria ca-
pacidade de atingir Coreia do Sul,
Japão e chegar a vários alvos ameri-
canos no Oceano Pacífico, como a
ilha de Guam, a quase 4 mil quilô-
metros. O lançamento ocorreria por
ocasião do aniversário do fundador
da Coreia do Norte e avô de Kim
Jong-un, Kim Il-sung, que faria 101
anos na segunda-feira.
Em outra audiência também no

Congressoamericano,odiretorde in-
teligência dos EUA, James Clapper,
tentou mostrar que os norte-corea-
nos dificilmente se arriscarão a dar
início a um conflito armado do qual
teriam chances de vitória quase nu-
las. Para Clapper, o que Kim Jong-un

quer é que seu país seja reconhecido e respeitado
como uma potência nuclear.
— Não acho que ele queira outra saída para isso

tudo a não ser a obtenção de reconhecimento. (...)
Seu objeto primário é consolidar e afirmar seu po-
der— analisou Clapper.
Para alguns analistas, entretanto, os EUA po-

demnão estar tão tranquilos assim.O vazamento
do relatório do Pentágono explicaria, por exem-
plo, o deslocamento de bateria antimísseis para o
Alasca e a Califórnia— ou seja, no litoral do Oce-
anoPacífico—ea correria para colocar em funci-
onamento um sistema domesmo tipo em Guam
cuja ativação estava prevista apenas para 2015.

Em outro sintoma da guerra de nervos na região,
a Coreia do Sul decidiu, por meio do ministro da
Reunificação, Ryoo Kihl-jae, convocar a vizinha do
Norte ao diálogo. O pedido, apesar de informal,
veio três dias depois de omesmo Ryoo ter declara-
do que seu país não tinha qualquer intenção de
conversar com o regime comunista.

G8 CONDENA ‘ATOS PROVOCATIVOS’
Para Peter Hayes, diretor-executivo do Instituto
Nautilus para a Segurança e Estabilidade, think
tankamericanoqueestudaaPenínsulaCoreanahá
20 anos, a convocação reflete o compromisso da
presidente sul-coreana, Park Keun-hye, com uma
“políticadeconfiança”comobasedodiálogocoma
Coreia doNorte.
— Na verdade, o sobrevoo de aviões bombar-

deiros americanos sobre a Coreia do Norte (em
março) pode ter levado a Coreia do Sul a acele-
rar o pedido de diálogo — disse Hayes ao GLO-
BO.—Também sugere que a Coreia do Sul con-
fia nas técnicas comuns de dissuasão na zona
desmilitarizada entre as duas Coreias como for-
ma de conter a retórica de ameaças vinda de
Pyongyang — afirmou.
Em Londres, o G-8 (grupo dos sete países mais

industrializados do mundo, mais a Rússia) con-
denou os “atos provocativos” da Coreia do Norte.
EmWashington,BarackObamavoltoua falar que
vai tomar “todas as medidas necessárias” para
defender osEUAe seus aliados, enquantoBanKi-
moon pediu à China, ainda amaior aliada norte-
coreana, que ajude a controlar a situação. Outro
pedido do gênero a Pequim poderá partir do se-
cretário de Estado americano, John Kerry, segun-
do jornalistas americanos que o acompanhavam
ontemnoavião a caminhodeSeul. AChina já de-
monstrou insatisfação com a atual instabilidade
na Península Coreana; resta saber que tipo de
ação Pequim estaria disposta a tomar. (Bernardo
Barbosa, com agências e “New York Times) l
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Apelo. Ban Ki-moon e Barack Obama na Casa Branca: pedidos de calma à Coreia do Norte e pressão sobre a China

PENTÁGONO
Nunca havia admitido a
possibilidade de armas
nucleares emmísseis
norte-coreanos

MÍSSEIS
Regime comunista
estaria prestes a
fazer novo teste

PRESSÃO
EUA e ONU querem
ação da China

U
Pontos-chave
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-PEQUIM- Na última sexta-feira, a Coreia do
Norte alertou diplomatas estrangeiros que
não poderia garantir sua segurança. Na
segunda-feira, suspendeu operações no
complexo industrial conjunto de Kaesong.
Mas basta olhar a internet chinesa para
perceber o quão isolado o país se tornou.
“A família Kim se levou a um beco, cercada

de inimigos. Enquanto a China está fazendo
tudo que pode para promover uma nova
rodada de diálogo, Pyongyang está
ameaçando essa iniciativa com armas
nucleares. Até Xi Jinping (o presidente da
China) perdeu a paciência”, escreveu Ma
Dingsheng, conhecido comentarista de
assuntos militares a seus 375mil seguidores
no Sina Weibo — versão local do Twitter.
Enquanto o governo chinês, único aliado

importante de Pyongyang, parece estar se
afastando da Coreia do Norte, a população
chinesa tambémdá sinais de estar perdendo a
simpatia pelo vizinho. Na SinaWeibo, as
reações ao belicismo de Kim Jong-un vão da
zombaria à raiva. O jovem ditador é
ridicularizado pelos internautas, que o
chamamde “KimGorducho III”, “adolescente
rebelde” e “psicopatamaluco e desequilibrado”.
Até hoje, os sentimentos do público

chinês em relação à Coreia do Norte
costumavam ser uma mistura de
condescendência, desconfiança e
compaixão. À medida que a memória da
Guerra da Coreia, na qual os dois lados
lutaram juntos contra os americanos, se
esvai, alguns chineses ainda simpatizam
com o vizinho, visto como pária no cenário
internacional, e sua atitude beligerante
diante dos EUA. Essa visão, porém, parece
ser minoritária, ao passo que um crescente
número de chineses defende uma posição
mais dura diante da Coreia do Norte.
“A China deveria impor as sanções

necessárias à Coreia do Norte para lembrá-la
da importância da ajuda externa e do apoio
que ela recebe da China”, disse um editorial
do jornal nacionalista “Global Times”.
Um vídeo no qual o humorista americano

Jon Stewart tira sarro da Coreia do Norte, se
tornou viral na China, com 3milhões de
acessos. Os chineses parecem estar
chegando àmesma conclusão dos
americanos, que hámuito tempo veem os
norte-coreanos como demagogos bizarros e
inconsequentes, tão loucos quanto perigosos.

NA CHINA, SINAIS DE
PERDA DE PACIÊNCIA
HELENGAO
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 abr. 2013, Economia, p. 31.




