
O secretário de Estado america-
no John Kerry prometeu ontem
que os EUA vão defender o Ja-

pão das ameaças nucleares por
parte da Coreia do Norte. “Os
Estados Unidos estão totalmen-
te determinados a defender o Ja-
pão”, enfatizou Kerry, em cole-
tiva de imprensa conjunta com
seu colega japonês, Fumio Kishi-

da, com quem se reuniu.
Kerry chegou ontem ao Ja-

pão para conversar sobre as ten-
sões nucleares na Península Co-
reana depois de conseguir um
apoio crucial da China para bus-
car uma distensão na crise.

O regime norte-coreano amea-
çou na sexta-feira o Japão com
“fogo nuclear” depois que Tó-
quio posicionou mísseis Patriot
em torno da capital, para fazer
frente a um eventual lançamento
de mísseis por parte de Pyon-

gyang. O primeiro-ministro japo-
nês, Shinzo Abe, pediu à comuni-
dade internacional “unidade pa-
ra que a Coreia do Norte se dê
conta de que suas provocações
não ajudam em nada e só agra-
vam a situação”. ■ AFP

O chavista Nicolás Maduro, fa-
vorito nas pesquisas eleitorais
na Venezuela, disse ontem que,
que, se for eleito, não fará “pac-
to com a burguesia” nem mante-
rá diálogo com a “elite” nacio-
nal. Após votar em uma escola
de Cátia, um subúrbio humilde
no oeste da capital, Caracas, Ma-
duro foi ainda evasivo em rela-
ção a uma retomada de relações
com os Estados Unidos, “por-
que eles estão sempre conspi-
rando”. Até o fechamento desta
edição o resultado final da elei-
ção não havia sido divulgado.

O presidente interino tinha
uma vantagem de dois dígitos
na maioria das pesquisas de in-
tenção de voto, em grande par-
te graças ao apoio que Chávez
lhe manifestou antes de morrer
de câncer, no mês passado.

Mas a diferença entre os dois
candidatos diminuiu nos últi-
mos dias de campanha, e uma
das pesquisas aponta vantagem
de apenas 7 pontos porcentuais
para Maduro.

Os venezuelanos foram às ur-
nas em massa para designar o
novo presidente do país. Segun-
do dados do governo, 11,5 mi-
lhões de venezuelanos votaram
dos 19 milhões habilitados a vo-
tar.A votação teve início às 6h e
seguiu até as 18h (19h30, no ho-
rário de Brasília) ou enquanto
houvesse fila nos locais de vota-
ção. “Vamos quebrar recordes
de participação”, comemorou
Maduro, que era o favorito nas
pesquisas, ao votar em um colé-
gio eleitoral no bairro de Catia,
onde chegou ao lado de sua es-
posa, Cilia Flores.

Maduro esperou a apuração
dos votos no “Quartel da Monta-
nha”, o museu onde repousam

os restos mortais de Chávez, e
se mostrou confiante da vitória.
“Serei o presidente da Repúbli-
ca pelos próximos seis anos em
nome de meu comandante Hu-
go Chávez”.

Capriles, por sua vez, votou-
no bairro de Las Mercedes em
Caracas. “Pedi a nosso povo que
o voto fosse em partes e assim
tem sido (...) Agora espero uma
avalanche, todos a votar”, pe-
diu Capriles, vestido com uma
camisa da Seleção de futebol ve-
nezuelana. Ele também instou
os opositores a denunciar qual-
quer “atropelo” que se detecte
e assegurou que “os abusos” se-
rão derrotados com votos, em
alusão as supostas irregularida-
des cometidas pelos oficialistas,
como boca de urna.

A presidente do Conselho Na-
cional Eleitoral (CNE), Tibisay
Lucena, afirmou que a votação
aconteceu dentro da normali-
dade. Ana Guerrero, uma cabe-
leireira de 56 anos, explicou à
AFP que sua mãe passou por
uma cirurgia com a ajuda do go-
verno de Chávez. “Hoje está
em jogo o destino de nosso país
e temos que seguir o nosso lí-
der, fazer o que ele nos pediu”,
votar em Maduro.

As eleições foram marcadas
pelo luto dos chavistas e o culto
ao presidente falecido e conver-
tido quase numa figura religio-
sa. Além da reconciliação nacio-
nal, o próximo presidente, que
governará até 2019, enfrentará
o desafio de uma economia to-
talmente dependente da renda
petroleira e atingida pelo déficit
público, a inflação, queda vio-
lenta da produção, a escassez ge-
neralizada e a seca de divisas, fo-
ra a insegurança que reina no
país, com 16.000 homicídios
em 2012, a maior taxa da Améri-
ca do Sul. ■ Com Reuters
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“Não haverá pacto com a
burguesia na Venezuela”

Regime norte-coreano ameaçou
o Japão com “fogo nuclear”
após Tóquio posicionar mísseis
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Nicolás Maduro, favorito nas eleições presidenciais, disse ainda que não manterá diálogo com a “elite” nacional
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013,  Mundo, p. 30.
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