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TENSÃO "Realizaríamos rapidamente o que se chama de 'dissuasão ativa'”, afirma ministro sul-coreano

Coreia do Sul ameaça com represália
no caso de provocação do Norte
Lee Hae-ryong Yonhap / AP Photo

FRANCE PRESSE
Seul e Washington

A presidente da Coreia do Sul,
Park Geun-hye, ameaçou com
uma “enérgica” represália a
qualquer provocação da Coreia do Norte, com o respaldo
dos Estados Unidos, que enviou caças F-22 à península
em um momento de grande
tensão com o regime norte-coreano.
No sábado, Pyongyang
anunciou que se encontrava
em “estado de guerra” com a
Coreia do Sul. As duas Coreias
estão tecnicamente em guerra, pois a Guerra da Coreia de
1950-53 terminou com um armistício, e não com um tratado de paz.
A presidente sul-coreana,
líder dos conservadores e falcões do país, se reuniu com
altos oficiais das Forças Armadas e com o ministro da
Defesa, Kim Kwan-jin. Park
disse que leva a sério as ameaças diárias do Norte.
"Acredito que devemos executar uma represália enérgica
e imediata, sem nenhuma outra consideração política se (a
Coreia do Norte) protagonizar
qualquer provocação contra
nosso povo”, disse.
O ministro da Defesa afirmou que Seul executará, em
caso de necessidade, ataques
preventivos contra as instalações nucleares e militares norte-coreanas. "Realizaríamos

Tanques do Exército sul-coreano participam de manobra em área próxima da fronteira

GUERRA NÃO ACABOU
As duas Coreias estão
tecnicamente em guerra,
pois a Guerra da Coreia
(1950 a 1953) terminou com
um armistício, e não com
um tratado de paz.
Governo comunista já
cancelou o armistício

rapidamente o que se chama
de 'dissuasão ativa' para neutralizar as ameaças nucleares
e balísticas”, advertiu.

Estopim da crise

A tensão na Península Coreana é grande desde dezembro,
quando o Norte executou
com sucesso um lançamento
de foguete, considerado pelos

EUA e a Coreia do Sul como
um disparo míssil balístico.
Depois, Pyongyang executou em fevereiro o terceiro teste,oqueprovocouaadoção,no
início de março, de novas sanções pelo Conselho de Segurança da ONU. A escalada não
cessou desde então.
Park, uma política conservadora que defendeu uma re-

lação de compromisso cauteloso com o Norte durante a
campanha eleitoral, passou a
adotar uma linha mais dura
desde que assumiu o poder
em fevereiro, pouco depois da
Coreia do Norte executar seu
terceiro teste nuclear.
As tensões militares entre
as duas nações aumentaram
de maneira dramática nas últimas semanas, quando a Coreia do Norte intensificou a
retórica belicista contra a Coreia do Sul e os EUA.
Em protesto contra as manobras militares conjuntas
realizadas por Coreia do Sul e
EUA, o governo do Norte declarou nulo o armistício que
interrompeu a guerra da Coreia em 1953 e ameaçou com
um “ataque nuclear preventivo” contra alvos sul-coreanos e americanos.
Os governos da Coreia do
Sul e EUA já alertaram Pyongyang sobre as severas repercussões de qualquer agressão.
Washington enviou à região
bombardeiros B-52 e B-2, com
capacidade de cargas nucleares, assim como caças F-22.
No domingo, o líder norte-coreano Kim Jong-un presidiu uma reunião do comitê
centraldopartidoúnico,oPartido do Trabalho. O comitê decidiu que o direito de possuir
armas nucleares “deverá estar
inscrito na lei” e que seu arsenal será melhorado “em
qualidade e em quantidade”.

Casa Branca não
vê mobilização
militar em
grande escala
A Casa Branca declarou que,
apesar do tom beligerante, a
Coreia do Norte ainda precisa
comprovar suas ameaças com
movimentos de tropas.
Com a escalada de tensão na
península coreana, Washington confirmou que está levando muito a sério a retórica de
guerra, mas lembrou que os
alertas por parte de Pyongyang não são novidade.
“Apesar da dura retórica
que estamos ouvindo de
Pyongyang, não estamos vendo mudanças na posição militar norte-coreana, como
mobilizações em larga escala
e posicionamento de forças”,
afirmou o porta-voz da Casa
Branca, Jay Carney. "Não vimos ação que apoie a retórica”, completou
Washington já alertou que
não poupará esforços para defender aliados na Ásia. Repetidamente, os EUA vêm dizendo ao governo de Pyongyang
queparaliseseuprogramanuclear e que sua “improdutiva”
retórica é autodestrutiva.
Mais cedo, o Exército americano anunciou ter enviado
aviões não tripulados para a
Coreia do Sul, como parte de
um exercício militar conjunto em andamento, e que levou
às ameaças de retaliação armada por parte do Norte.
Coreia do Sul e os Estados
Unidos têm enfrentado
ameaças quase diárias de
Pyongyang,
alimentando
preocupações na comunidade internacional de que a situação saia do controle.
Kim Ludbrook / Arquivo / EFE

RECUPERAÇÃO

Mandela recebe visita da família
REUTERS
Joanesburgo

O herói sul-africano da luta
contra o apartheid Nelson
Mandela, que está hospitalizado por causa de uma pneumonia, recebeu a visita de familiares ontem, depois que
médicos relataram uma melhora em sua condição de saúde no fim de semana.
Um comunicado da Presidência da África do Sul disse
que “não há mudança significativa” na condição do
ex-presidente, de 94 anos,
que está no hospital desde

quarta-feira devido a uma recorrente infecção pulmonar.
“O ex-presidente Mandela
ainda está no hospital, onde

Nelson Mandela
se tornou o
primeiro
presidente
negro da África
do Sul, em 1994

está recebendo tratamento...
Ele passou parte do Dia da
Família, hoje (ontem), com alguns membros de sua família”, informou o comunicado
do gabinete do presidente Jacob Zuma.
Na África do Sul, a segunda-feira de Páscoa é um feriado celebrado como Dia da
Família. Em seu boletim anterior, na noite de domingo, a
equipe médica que cuida de
Mandela disse que ele teve um
“dia de descanso” e tinha mostrado melhora ainda maior
após um procedimento para
drenar o excesso de líquido

em torno de seus pulmões.
Os médicos já haviam dito
que ele estava respirando sem
dificuldade. O mais recente
tratamento de Mandela é a
terceira internação em quatro meses, gerando preocupação mundial sobre a saúde
do reverenciado estadista e
ganhador do Nobel da Paz.
Mandela é admirado em casa e no exterior por ter liderado a luta contra o domínio da minoria branca na
África do Sul, e por promover
ativamente a causa da reconciliação racial quando assumiu o poder.

Ex-presidente, de 94 anos, está internado desde quarta-feira

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55 - AVISO AOS DEBENTURISTAS
DA 1ª SÉRIE da 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES - Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária da Suzano Papel e Celulose S.A. Ficam os titulares de debêntures da 1ª Série da 3ª
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da
Suzano Papel e Celulose S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), nos termos da cláusula
4.12.3.2 da Escritura de Emissão das Debêntures (“Escritura”), informados que a Companhia exercerá o
seu direito de resgate e consequente liquidação da totalidade das Debêntures. O pagamento dos valores
devidos aos Senhores Debenturistas será realizado no dia 09 de abril de 2013, adotando-se o procedimento usual estabelecido na Escritura. Mediante o resgate e liquidação das Debêntures, fica prejudicada
a realização da Assembleia de Debenturistas desta emissão e série, convocada pelo Agente Fiduciário
para o dia 17 de abril de 2013, às 11:00 horas na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 04, Sala 514,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro. São Paulo, 02 de abril de 2013. Suzano Papel e Celulose S.A.
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O Bel. RUY EDUARDO ALMEIDA BRITTO, Juiz de Direito Titular da 6ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, na forma da Lei, etc.

ASSOCIAÇÃO DOS BANCOS DO ESTADO DA BAHIA
(CNPJ 15.115.728/0001-36)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DOS BANCOS DO ESTADO DA BAHIA, por seu Presidente abaixo assinado, nos termos dos arts. 10, 12 e 13, do
seu Estatuto convoca os seus associados para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 26 de abril do corrente ano, às
16:30 em sua sede social, situada na Rua da Grécia, n. 8, edifício Serra da Raiz, 2º andar, Comércio, nesta cidade, a fim de
apreciar a e decidir sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 1 – Prestação de contas da diretoria relativamente ao exercício findo;
2) O que ocorrer. As deliberações, nos termos do art. 13 dos estatutos sindicais, serão tomadas em primeira convocação, com
o “quorum” de metade mais um dos associados quites. Não havendo número legal em 1ª convocação será realizada outra, às
17:30, tomando-se as deliberações de acordo com qualquer número de presentes, por deliberação de, no mínimo, 2/3 dos
associados presentes.
Salvador BA, 02 de abril de 2013.
FERNANDO ANTÔNIO TENÓRIO
Presidente

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA. LAURO DE FREITAS. 1ª V DOS FEITOS
DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS. EDITAL DE CITAÇÃO. A Belª. CRISTIANE
CUNHA FERNANDES Juíza de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro
de Freitas-BA, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, especialmente DA VIPE PERFUMARIAS IND. E COM.
LTDA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, endereço ignorado, que por este
Juízo e Cartório da Escrivã que adiante subscreve, que tramita uma ação de BUSCA
E APREENSÃO, tombada sob nº0006415-83.2004.805.0150, requerida pelo BANCO
BRADESCO S.A., nos termos da inicial. Pelo presente Edital, fica a VIPE PERFUMARIAS IND. E COM. LTDA,ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, firma comercial, CNPJ nº 04.243.174/0001-36, CITADA para todos os termos da presente, podendo
contestá-la, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de que, não
fazendo, sejam admitidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial pelo autor. E
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não se possa alegar ignorância,
mandou a MM. Juíza expedir o presente Edital que será afixado no local de costume,
publicado no Diário Oficial da justiça e por cópia junto aos autos respectivos. Dado e
passado, nesta cidade e Comarca de Lauro de Freitas-BA, aos 05 de julho de 2012. Eu,
Escrivã, que o subscreve. CRISTIANE CUNHA FERNANDES.Juíza de Direito Auxiliar

FAZ SABER, a todos quantos virem e interesse tenham que por este Juízo e
Cartório tramitam os autos da Ação acima mencionados, tendo como Expropriante
a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA –
CONDER e Expropriado JOSÉ WALTER MENDES CHARMITE,
de um
imóvel/apartamento de número de porta 101, integrante do Edifício Santo Antonio
de Pádua, situado na Rua Professor Artur Macedo, nº 1A, subdistrito de Santo
Antonio, Caixa D'Água, zona urbana desta Capital, inscrição municipal 356.040,
matriculado no Cartório do 2º Ofício do registro de Imóveis sob o nº 74.682 de
19/07/1999, com área total de 265,31m², tida como de propriedade do
Expropriado, para fins de implantação e pavimentação da Via Expressa de acesso
ao Porto de Salvador, de acordo Decreto Estadual nº 10.999, de 07 de abril de
2008, pela qual a Expropriante oferece o valor de R$ 157.899,89, correspondente
ao valor constante da inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém no futuro alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital, com prazo
de 10(dez) dias, que será publicado no Diário do Poder Judiciário Eletrônico, e em
jornal de grande circulação, e afixado no local de costume na forma da Lei. Dado e
passado nesta cidade de Salvador e Cartório da 6ª Vara da Fazenda Pública, aos 15
de março de 2013.
Escrivão/Diretor de Secretaria: Valterson Daltro Ferraro
Juiz de Direito: Ruy Eduardo Almeida Britto

