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Renata Giraldi*
Repórter da Agência Brasil

Brasília – Pela primeira vez na história, a Coreia do Sul terá uma presidenta. Os coreanos elegeram ontem
(19) a conservadora Park Geun-hye, de 60 anos, na disputa com o liberal Moon Jae-in. Geun-hye é filha do
ex-presidente Park Chung-hee (1963-1979), apontado como ditador por analistas políticos.

Durante a campanha, a presidenta eleita disse que está aberta ao diálogo com o governo da Coreia do Norte.
Mas apelou para que o país vizinho adote medidas concretas para o fim do impasse em torno do programa
nuclear.

Geun-hye teve o apoio, principalmente, do eleitorado conservador e dos idosos. A nova presidenta toma posse
em fevereiro, em substituição ao atual presidente Lee Myung-bak. Na campanha, os eleitores queixaram-se
da situação econômica da Coreia do Sul, da alta dos preços e do custo de vida elevado.

A previsão era que mais de 40 milhões de eleitores fossem às urnas ontem para a escolha do novo presidente
da República. Foram organizados 13.542 colégios eleitorais em todo o país.

*Com informações da agência pública de notícias de Portugal, Lusa.
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Coreia do Sul anuncia embargo à carne bovina processada
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Televisão
TV Brasil

Rádios
Radioagência Nacional Razão Social: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC

Explore a EBC Mais sobre a EBC

Últimas Notícias  Galeria de Imagens  Arquivo de notícias  Reportagens Especiais  The News in English  Ouvidoria  Expediente

Cidadania  Economia  Educação  Justiça  Meio ambiente  Internacional  Política  Saúde  Nacional  Esporte  Cultura  Pesquisa e Inovação

18h24 Nacional

18h05 Economia

17h37 Internacional

17h31 Internacional

16h50 Cultura

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Operação Lei Seca apreende
142 carteiras de motorista no
Rio

Pequenas e médias empresas
foram menos afetadas pela
crise em 2012

Crise espanta imigrante de
Portugal, mas há brasileiros
que optam por ficar no país

Presidente da Itália dissolve
Parlamento

Escola Nacional de Circo
volta ao picadeiro tradicional

NOTÍCIAS DO MESMO DIA

23h35 Saúde

Manifestação de médicos no
centro do Rio cobra
melhores condições de
trabalho na rede pública

23h05 Nacional

Alckmin convoca
concessionárias de energia
para cobrar qualidade nos
serviços em São Paulo

23h05 Meio Ambiente

Mais seis estados aderem
ao Cadastro Ambiental
Rural

22h27 Justiça

http://www.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://tvbrasil.ebc.com.br/
http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/veiculos-da-ebc/radios
javascript:void(0);
http://rss.ebc.com.br/
javascript:Fonte.resize('content',+1);
javascript:Fonte.resize('content',-1);
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=ebc2000
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ouvidoria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://www.lusa.pt/default.aspx?page=home
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/coreia-do-norte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/coreia-do-sul
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/analistas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/campanha
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/conservadora
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/ditador
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/dialogo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/eleitores
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/governo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/liberal
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/mulher
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/presidenta
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto-galeria/programa-nuclear
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-18/coreia-do-sul-anuncia-embargo-carne-bovina-processada
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-12/brasil-condena-coreia-do-norte-por-lancamento-de-missil-de-longo-alcance
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-12/onu-condena-lancamento-de-misseis-pela-coreia-do-norte
http://www.tvbrasil.org.br/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasnoticias
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasimagens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/arquivonoticias/2011
http://agenciabrasil.ebc.com.br/grandes_reportagens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/newsinenglish
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ouvidoria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pagina/expediente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cidadania
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/economia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/educacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/justica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/esporte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cultura
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/pesquisa-e-inovacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/economia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cultura
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/operacao-lei-seca-apreende-142-carteiras-de-motorista-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/operacao-lei-seca-apreende-142-carteiras-de-motorista-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/operacao-lei-seca-apreende-142-carteiras-de-motorista-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/pequenas-e-medias-empresas-foram-menos-afetadas-pela-crise-em-2012
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/pequenas-e-medias-empresas-foram-menos-afetadas-pela-crise-em-2012
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/pequenas-e-medias-empresas-foram-menos-afetadas-pela-crise-em-2012
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/crise-espanta-imigrante-de-portugal-mas-ha-brasileiros-que-optam-por-ficar-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/crise-espanta-imigrante-de-portugal-mas-ha-brasileiros-que-optam-por-ficar-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/crise-espanta-imigrante-de-portugal-mas-ha-brasileiros-que-optam-por-ficar-no-pais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/presidente-da-italia-dissolve-parlamento
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/presidente-da-italia-dissolve-parlamento
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/escola-nacional-de-circo-volta-ao-picadeiro-tradicional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-22/escola-nacional-de-circo-volta-ao-picadeiro-tradicional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/manifestacao-de-medicos-no-centro-do-rio-cobra-melhores-condicoes-de-trabalho-na-rede-publica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/manifestacao-de-medicos-no-centro-do-rio-cobra-melhores-condicoes-de-trabalho-na-rede-publica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/manifestacao-de-medicos-no-centro-do-rio-cobra-melhores-condicoes-de-trabalho-na-rede-publica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/manifestacao-de-medicos-no-centro-do-rio-cobra-melhores-condicoes-de-trabalho-na-rede-publica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/alckmin-convoca-concessionarias-de-energia-para-cobrar-qualidade-nos-servicos-em-sao-paulo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/alckmin-convoca-concessionarias-de-energia-para-cobrar-qualidade-nos-servicos-em-sao-paulo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/alckmin-convoca-concessionarias-de-energia-para-cobrar-qualidade-nos-servicos-em-sao-paulo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/alckmin-convoca-concessionarias-de-energia-para-cobrar-qualidade-nos-servicos-em-sao-paulo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/mais-seis-estados-aderem-ao-cadastro-ambiental-rural
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/mais-seis-estados-aderem-ao-cadastro-ambiental-rural
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-20/mais-seis-estados-aderem-ao-cadastro-ambiental-rural
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/justica
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

	agenciabrasil.ebc.com.br
	Coreia do Sul será governada por uma mulher pela primeira vez | Agência Brasil


	hlci1wZWxhLXByaW1laXJhLXZlegA=: 
	form1: 
	keyword: Pesquisar...
	op: 




