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Coreia do Norte volta a ameaçar
os EUA com armas nucleares
PYONGYANG O governo norte-coreano voltou ontem a
fazer ameaças aos Estados
Unidos, depois que o país pediu sanções mais duras contra a nação asiática, durante a
reunião de emergência do
Conselho de Segurança da
Organização da Nações Unidas, realizada anteontem. O
embaixador da Coreia do
Norte na representação da
ONU em Genebra, Han Tae
Song, disse que o teste com a
suposta bomba de hidrogênio
no último domingo foi bemsucedido, mas “foi só uma
amostra” do poder de fogo do
país. Ainda segundo o embaixador, os testes seriam um
“pacote de presente endereçado aos EUA”. A escalada de
tensões entre a Coreia do
Norte e o governo norte-americano, além de preocupar outros países membros
da ONU, também começa a
expor diferenças de opinião
na condução da resolução do
conflito. Entre os que defendem a pressão estão os próprios EUA e seus aliados Coreia do Sul e Japão. Para o ministro das Relações Exteriores
da Alemanha, Sigmar Gabriel, o mundo está diante de
uma grande ameaça. O ministro afirma que se a Coreia
do Norte prevalecer, outros
países também vão começar
a adquirir armas nucleares.
Na opinião dele, é preciso negociar meios de desarmar o
país, mesmo que “alguma

Angela Merkel
recebe chuva de
tomates em comício
ALEMANHA Desconhecidos
lançaram ontem uma chuva
de tomates contra a chanceler
alemã, Angela Merkel, durante um ato organizado pelo
seu partido, a União Democrata-Cristã (CDU) na cidade
de Heidelberg, no oeste do
país, dentro da campanha
para as eleições presidenciais
de 24 de setembro. Segundo
relata o site Heidelberg24, um
dos tomates resvalou em
Merkel quando ela já tinha
acabado seu discurso, mas a
chanceler reagiu com tranquilidade, limpando com um
lenço a jaqueta vermelha que
tinha escolhido para vestir no
ato. Outros tomates lançados
da área de espectadores não
chegaram a tocá-la. Na praça
da Universidade de Heidelberg, onde o ato foi realizado,
tinham se reunido cerca de
três mil pessoas e também alguns manifestantes que tentaram boicotar o evento com
gritos e vaias contra a chanceler, que tenta a reeleição
pela quarta vez. Hoje, Angela
Merkel deve protagonizar
outro ato no estado da Saxônia (leste do país), bastião da
ultradireita, onde também se
esperam protestos. Ela disputa a eleição com o social-democrata Martin Schulz.

pressão precise ser feita”. O
chanceler da França,
Jean-Yves Le Drian, por sua
vez, afirma que os países integrantes do Conselho de Segurança não acreditam que a
Coreia do Norte já consiga
lançar um míssil que alcance
a Europa ou os EUA. “Mas
eles já podem atingir os vizinhos, como o Japão e a China,
o que é preocupante”, alertou. Vladmir Putin, presidente da Rússia, continua
convicto de que “pressionar
Pyongang é um grande erro”
e voltou ontem a defender o
diálogo para resolução do
conflito. Até agora, a pressão
do Conselho de Segurança
não fez com que o líder norte-coreano Kim Jong Un retrocedesse. Ao contrário, este
ano ele já realizou 14 testes de
mísseis balísticos e um deles
caiu no mar do Japão.

A força
militar nunca é
opção e as
sanções por si
não oferecem
uma saída
Geng Shuang
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que a China defende
que sejam retomadas as negociações diplomáticas com o governo norte-coreano.

Familiares de imigrantes e contrários ao governo Trump protestaram contra a extinção do Daca

Trump encerra programa de
proteção a filhos de imigrantes
ESTADOS UNIDOS O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, extinguiu o
programa de Ação Diferida
para os Chegados na Infância
(Daca), criado pelo ex-presidente Barack Obama, e que
protegia da deportação 800
mil jovens, todos filhos de
imigrantes. O procurador-geral do país, Jeff Sessions, foi quem fez o anúncio
do fim do programa sancionado em 2012. O Congresso
agora terá de regularizar a situação dos jovens - conhecidos como “dreamers” (sonhadores) -, dentro de um
prazo de seis meses. Na última sexta-feira (1º), o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, o republicano Paul Ryan, pediu a

Trump que mantivesse o Daca, alegando que os jovens
chegaram ao país ainda
crianças, trazidos pelos pais
imigrantes, e que eles não conheciam outra realidade que
não a norte-americana e por
isso não deveriam ser deportados para os países de origem de seus familiares. A decisão de Trump em extinguir
o Daca gerou comoção e protestos no país. O fim do programa também foi criticado
por empresas de tecnologia
norte-americanas como Facebook, Apple, Google e Microsoft. Várias vozes do mundo empresarial já tinham pedido, na semana passada, por
meio de uma carta conjunta,
que os ‘dreamers’ não fossem
deportados. Depois da deci-

são de Trump, vários empresários foram às redes sociais
para criticar a medida. “É um
dia triste para o nosso país. A
decisão de encerrar o Daca
não é só equivocada. É particularmente cruel oferecer o
‘sonho americano’ aos jovens, animá-los a deixar as
sombras e confiar no nosso
governo e, depois, puni-los
por isso”, escreveu o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Já o diretor-executivo da Apple, Tim Cook,
afirmou em carta enviada aos
trabalhadores da empresa estar profundamente consternado com o fato de que 800
mil americanos, incluindo
250 funcionários da própria
Apple, possam estar prestes a
ser expulsos do país.
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