
Papa envia mensagem aos argentinos
Milhares de fieis se reuniram ontem ante o Santuário de São Caetano,

nacapital argentina, onde foi difundida umamensagem do papa

Francisco, que sempre homenageou o santo padroeiro do trabalho.

“Como todos os anos, falo com vocês.Estou um pouquinho longe. Não

posso compartilhar esse momento tão lindo,no qual estão caminhando

até a imagem de São Caetano”, afirmou oPapa em sua mensagem. AFP

A CoreiadoNorteanunciouareaber-
tura da zona industrial de Kaesong,
operada em conjunto com a Coreia
doSul,minutosdepoisdeSeulsina-
lizar a intenção de desativar o com-
plexo permanentemente. O Comitê
para a Reunificação Pacífica da Co-
reia, um órgão norte-coreano, pro-
pôsnegociaçõescomSeulparanor-
malizaro projeto edissequeasegu-
rança dos sul-coreanos em visita às
instalações será garantida.

Adotando um tom excepcional-
mente conciliador, o comitê disse
em nota divulgada pela agencia
de notícias KCNA que seu objetivo
é “promover uma nova fase de re-
conciliação, cooperação, paz, reu-
nificação e prosperidade, ao nor-
malizar a operação na zona de Kae-
song”A declaração circulou cerca
de 90 minutos depois de a Coreia
do Sul anunciar medidas para in-
denizar os prejuízos de empresas
que operam em Kaesong, o que foi
amplamente visto com um passo
no sentido de desativar definitiva-
mente um projeto que é visto co-
mo o último símbolo de coopera-
ção entre os dois países rivais.

Kaesong é uma das poucas fon-
tes de divisas internacionais para

o regime comunista norte-corea-
no. As duas Coreias ainda estão
tecnicamente em guerra, pois seu
conflito de 1950 a 53 terminou ape-
nas com uma trégua, não com um
tratado de paz.

A decisão de acionar um fundo
securitário governamental para
indenizar 109 pequenas e médias
empresas sul-coreanas presentes
em Kaesong surgiu após dez dias
de silêncio norte-coreano a respei-
to de uma “oferta final” de Seul pa-
ra reabrir o parque industrial.

Seul elogiou a mudança de pos-
tura da Coreia do Norte e aceitou a
proposta para uma negociação no
dia 14 em Kaesong, que fica no ter-
ritório norte-coreano, a poucos
quilômetros da fronteira.

“Esperamos que uma solução
racional seja encontrada (...) para
a normalização da zona industrial
de Kaesong”, disse um porta-voz
do ministério sul-coreano da Uni-
ficação. A Coreia do Norte fechou
em abril as fábricas do local, reti-
rando todos os seus 53 mil operá-
rios e proibindo a entrada de maté-
rias-primas vindas do Sul, no au-
ge da tensão nuclear entre os dois
países. Jack Kim, Reuters

O presidente do Uruguai, José
Mujica, considera que o Merco-
sul deve dar mais liberdade a
seus membros para negociar
com terceiros, e defendeu a
aproximação com a Aliança do
Pacífico.‘OMercosuléumproje-
to que trata de envolver o máxi-
mo que se possa reunir da Amé-
rica Latina, mas épreciso modi-
ficar algumas disposições que
háno bloco”, integradoporBra-
sil, Argentina, Uruguai, Vene-
zuelaeParaguai(suspenso),dis-
se Mujica em entrevista à AFP.

“Acredito que a lei do con-
senso hoje nos prejudica. Se va-
mos crescer, se queremos ser
grandes, temos que ser flexí-
veis. Da mesma maneira que se
um país não quer (se associar)
a outro, também não devemos
obrigá-lo”.

Mujica defendeu a necessi-
dade de que o bloco dê “mais li-
berdade para se negociar com
outros, especialmente quando
há relações assimétricas”, co-
mo é o caso de países menores,
como Uruguai e Paraguai.

O Uruguai pediu este ano para
se somar como observador à Alian-
ça do Pacífico, formada por Chile,
Peru, Colômbia e México, bloco
que avança para uma área de livre
comércio visando à Ásia, e que
tem sido duramente questionado
pelos países da Alba, liderados pe-
la Venezuela.

Mujica citou, inclusive, a decla-
ração do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva de que a Aliança
do Pacífico esconde o interesse
geopolítico de debilitar a Unasul e
a Celac, para afirmar que tem
“uma visão tática distinta”.

“Se não quero que partam te-
nho que estar perto para guiá-los.
Não vou mudar o mundo com de-
clarações, digo isto ao Brasil. O
Uruguai pode importar pouco,
mas o Brasil pesa muito. Se o Bra-
sil se afasta vamos para outro la-
do”. “Penso que isto é parte da
geopolítica para isolar a China,
que é uma luta entre gigantes,
mas não podemos nos isolar da
China. A cultura e a história nos
unem à Europa, mas os negócios
nos unem à China”, explicou o
presidente uruguaio, acrescentan-
do que o Mercosul é a última gran-
de reserva agrícola que resta à hu-
manidade e a Ásia precisa da Amé-
rica do Sul. Ana Inés Cibils e Rafael

Noboa Aldecoa, AFP
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Coreia do Norte reabre
Kaesong e volta a
negociar com o Sul

José Mujica também
prega maior liberdade
aos países do bloco para
negociar com terceiros
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Complexo industrial com 109 empresas sul-coreanas fica em território do
Norte e é visto como o último símbolo de cooperação entre os dois países
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Empresáriosetrabalhadoresdasindústriassul-coreanasprotestamnocomplexodeKaesong

Seul elogiou a mudança
de postura da Coreia
do Norte e aceitou
a proposta para
uma negociação
no dia 14 em Kaesong,
que fica no território
norte-coreano,
a poucos quilômetros
da fronteira JoséMujica:“Sequeremossergrandes,temosqueserflexíveis”

Presidente uruguaio defende
aproximação do Mercosul
com a Aliança do Pacífico

SÃO CAETANO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2013, Mundo, p. 29.




