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CRISE DIPLOMÁTICA A presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados dos Estados Unidos,
Nancy Pelosi, chegou ontem
a Taipé, capital de Taiwan,
em uma visita que aumentou
as tensões com a China. Em
resposta à visita, o governo
chinês enviou caças ao Es-
treito de Taiwan e prometeu
responder à provocação “no
campo militar”.

Pelosi deve se encontrar
com a presidente Tsai
Ing-wen hoje, segundo a
imprensa local. A visita é o
pivô de uma crise diplomáti-
ca que se arrasta por sema-
nas e levou o presidente Xi
Jinping, da China, a pedir
que o americano Joe Biden
não brinque com fogo com a
questão taiwanesa.

A China vê Taiwan como
uma província separatista
que um dia voltará a estar
sob o controle de Pequim.
Situada 180km a sudeste da
costa, a ilha foi refúgio dos
nacionalistas chineses der-
rotados pelos comunistas na
guerra civil de 1949, que ele-
vou Mao Tse-tung ao poder
na China continental - o
modelo permanece até hoje.
Taiwan se vê como um país
independente, com sua pró-
pria Constituição e líderes
democraticamente eleitos.
Com isso, é um aliado estra-
tégico dos EUA na região.

Em um artigo assinado
para o jornal Washington
Post - e publicado após o de-

sembarque em Taipé -, Pelo-
si justificou a viagem a
Taiwan como um sinal do
compromisso dos EUA com a
preservação da democracia e
da soberania do território
frente às agressões de Pe-
quim e do Partido Comunis-
ta Chinês - ao qual citou no-
minalmente.

“Em face das aceleração
das agressões pelo Partido
Comunista Chinês, a visita
da nossa delegação parla-
mentar deve ser vista como
uma inequívoca declaração
de que a América está do la-
do de Taiwan, nosso parceiro
democrático, enquanto se
defende a si mesmo e sua li-
berdade”, escreveu Pelosi,

Nancy Pelosi chega a Taiwan; China responde com jatos

afirmando que a viagem ofi-
cial não contradiz a política
externa americana para
Taiwan, prevista em acordos
bilaterais com a China.

Pequim prometeu medi-
das duras antes mesmo de
Pelosi embarcar rumo à Ásia
no domingo - ela já esteve
em Singapura e Malásia e
ainda deve passar por Coreia
do Sul e Japão. O tema foi
tratado em uma reunião de
cúpula entre Joe Biden e Xi
Jinping na semana passada.

O tom pareceu subir ainda
mais ontem, enquanto Pelosi
se dirigia à ilha. A porta-voz
da diplomacia chinesa, Hua
Chunying, afirmou que os
EUA carregariam a respon-

sabilidade e pagariam o pre-
ço por “minar a soberania e
a segurança da China” caso a
parlamentar pisasse em solo
taiwanês. Mais tarde, a Chi-
na convocou o embaixador
dos EUA, Nicholas Burns,
para protestar contra a visi-
ta. “A decisão é extrema-
mente indigna e as conse-
quências são extremamente
graves. A China não ficará de
braços cruzados”, disse o vi-
ce-chanceler, Xie Feng.

Em paralelo, forças mili-
tares chinesas realizaram
novos exercícios militares
nos arredores da ilha, com
aviões de guerra, e seguirão
nos próximos dias com as
forças navais e o Exército.

Segundo o porta-voz do
Ministério da Defesa chinês,
Wu Qian, o Exército “está
em alerta máximo e lançará
uma série de ações militares
direcionadas para combater
isso, defender a soberania
nacional e a integridade ter-
ritorial e impedir a interfe-
rência externa e as tentativas
separatistas de ‘indepen-
dência de Taiwan’”, disse
em um comunicado.

Em Taiwan, autoridades
militares disseram à im-
prensa local que as forças de
defesa da ilha reforçaram
seus preparativos e que per-
manecem em “estado de
prontidão reforçado” até o
meio-dia de amanhã.

Os americanos também
reforçaram a presença mili-
tar na região durante a pas-
sagem de Pelosi. Em condi-
ção de anonimato, autorida-
des dos EUA confirmaram à
agência de notícias Associa-
ted Press que navios de guer-
ra foram deslocados para o
Mar das Filipinas, a leste.

O governo americano está
cada vez mais preocupado
com o risco de uma crise to-
tal no Estreito de Taiwan. As
relações EUA-China estão
em um ponto baixo: as duas
superpotências colidem so-
bre tudo, desde poder eco-
nômico até direitos huma-
nos e influência militar, e
um conflito entre China e
Taiwan pode atrair outras
potências, incluindo o Japão.

CRATERA DE 32 METROS SURGE ‘DO NADA’ NO DESERTO DO ATACAMA

CHILE Autoridades do Chile
se esforçam para explicar
como uma cratera circular,
de aproximadamente 32 me-
tros de diâmetro, apareceu
repentinamente no norte do
país, na região do deserto do
Atacama.

A cratera surgiu no sába-
do, a aproximadamente 600
metros de uma região po-
voada e de um centro de
saúde da cidade de Tierra

Amarilla, localizada a 800
km de Santiago. Segundo
autoridades locais, o diâme-
tro inicial do buraco foi de 25
metros, mas continuou au-
mentando nos dias seguintes
- o que causou um nível de
preocupação adicional.

O prefeito de Tierra Ama-
rilla, Cristóbal Zúñiga, afir-
mou que os deslizamentos
de terra que alargam a crate-
ra podem ser ouvidos de

perto do local. Ele pediu
apoio federal.

A região é cercada por
áreas de mineração, e a cra-
tera surgiu nas imediações
da mina de Alcaparrosa, que
pertence à mineradora Can-
delaria. Representantes da
empresa declararam que
desconhecem as causas do
surgimento e que colaboram
com as autoridades para en-
contrar uma explicação.

INVASOR DO
CAPITÓLIO PEGA SETE
ANOS DE PRISÃO

EUA Um homem que partici-
pou da invasão do Capitólio
(a sede do Congresso dos Es-
tados Unidos), em janeiro de
2021, quando apoiadores do
ex-presidente Donald Trump
tentaram interromper a con-
firmação da vitória de Joe Bi-
den nas eleições presiden-
ciais, foi condenado a sete
anos e três meses de prisão.

Guy Reffitt havia sido
condenado por um júri em
cinco acusações, em março,
e a sentença saiu na última
segunda-feira. Até agora, as
punições mais pesadas asso-
ciadas à invasão tinham sido
de 5 anos e 3 meses, mas os
dois réus que receberam es-
sas penas aceitaram fazer
acordos com a Justiça.

MUNDO

ACERVO PESSOAL

Nancy Pelosi, de rosa, é presidente da Câmara dos Deputados dos EUA e chega a Taiwan em uma visita tensa
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