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Donald Trump reforça o discurso de 
ataque à Coreia do Norte

Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente 
dos Estados Unidos fez discurso com tom sério em criti ca aos últi mos 

testes com bomba realizados pelo Ditador norte-coreano

Em sua 72ª edição, a Assembleia Geral das Nações Unidas teve início no dia 18 de 

setembro, em Nova York, e reuniu mais de 160 Chefes de Estado. Um dos discursos 

mais aguardados foi o de Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos. Por conta 

da tensão causada pelos testes com bomba que o ditador norte-coreano, Kim Jong 

Un, tem realizado no Oceano Pacifi co. Trump rechaçou sua ameaça à Coreia do Nor-

te e que irá destruí-la se não tiver escolha, “Os Estados Unidos têm grande força e 

paciência, mas se forem forçados a defender a si ou a seus aliados, não teremos outra 

escolha além de destruir totalmente a Coreia do Norte”, disse. 

Em seu discurso, que durou mais de 40 minutos, Trump disse que o desenvolvi-

mento de mísseis balísticos e armas nucleares por parte da Coreia do Norte ameaça 

o mundo todo. Ele defendeu ainda que a comunidade internacional deve fazer mais 

contra a Coreia do Norte e que “é hora de as nações trabalharem juntas para isolar o 

regime de Kim até que ele cesse seu comportamento hostil”. O Presidente estaduni-

dense fez criticas veladas à China, país que mantém relações comerciais com a Co-

reia do Norte. Trump disse ser um ultraje que algumas nações façam comércio com 

esse regime e também forneçam armas, suprimentos e apoio fi nanceiro a um país que 

põe o mundo em perigo. 

Como prezou durante sua campanha presidencial, Trump enfatizou o que chama de 

American First, conduta que o mesmo segue em sempre colocar os Estados Unidos 

como prioridade. “Sempre colocarei a América primeiro. Assim como vocês, líderes 

de seus países, devem sempre colocar seus países em primeiro lugar”, fi nalizou.
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