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Pyongyang começou a desmontar base nuclear
Imagens recolhidas por satélite, publicadas ontem pelo portal especializado 38 North,
indicam que a Coreia do Norte já está a desmantelar o centro de testes nucleares, uma
promessa feita na cimeira inter-coreana, a 27 de Abril. Segundo analistas do portal, as
imagens recolhidas a 7 de Maio constituem a primeira “prova indiscutível” de que o
desmantelamento já se encontra num nível “muito avançado”. Vários “edifícios-chave”
já foram “demolidos desde a análise anterior”, a 20 de Abril, afirmaram os mesmos
responsáveis, cujas informações foram entretanto confirmadas por fontes de Seul. Segundo
a agência noticiosa norte-coreana KCNA, os trabalhos de desativação das instalações vão
decorrer, entre 23 e 25 de Maio, perante observadores e jornalistas estrangeiros.

MP pede prisão para

Sulu Sou e Scott Chiang
FOTO ARQUIVO

Nas alegações finais do julgamento de Sulu Sou e Scott Chiang, o Ministério Público considerou que uma multa não terá “efeitos
dissuasores” e pediu a condenação dos dois arguidos a pena de prisão, por entender que ficou provado o crime de desobediência
qualificada. Este pedido é determinante para Sulu Sou, que corre o risco de perder o lugar na Assembleia Legislativa caso seja sentenciado
a mais de 30 dias de prisão e a deliberação do Plenário assim o entender. Não obstante, ainda há espaço para recorrer. Por sua vez, a
defesa insistiu que os dois arguidos devem ser ilibados pois não contrariaram as ordens policiais. Para os causídicos, que criticaram a
postura da polícia, não ocorreu qualquer reunião ilegal, apenas um “ajuntamento” de polícias à paisana e jornalistas.
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