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A Embaixada da República Popular Democrática da Coréia, com o mais 

profundo pesar, vem informar que o Grande Dirigente Camarada                 

KIM JONG IL, Secretário Geral do Partido do Trabalho da Coréia, Presidente 

do Comitê da Defesa Nacional da República Popular Democrática da Coréia e 

Comandante Supremo do Exêrcito Popular da Coréia, faleceu às 8 horas e 

meia de 17 de dezembro de Juche 100(2011) por causa de uma enfermidade 

aguda no curso da sua visita de orientação no terreno. 

Mantendo em alto a bandeira da independência antiimperialista, o 

Grande Dirigente Camarada KIM JONG IL, grande defensor do socialismo e 

da justiça, realizou enérgicas atividades exteriores pelo triunfo da causa 

socialista, a paz e a estabilidade do mundo e a amizade e a solidariedade 

entre os povos. Em este curso, elevou extraordinariamente a posição e o 

prestígio do nosso país na arena internacional e fez a contribuição imortal ao 

cumprimento da causa da independência da humanidade. 

O falecimento inesperado do Camarada KIM JONG IL, grande Dirigente 

do nosso partido e povo, nestes tempos históricos em que se abre a 

conjuntura transcedental no cumprimento da causa de construção do Estado 

próspero socialista e a revolução coreana avança vitoriosamente superando 

múltiplos dificuldades e provas, é a máxima perdida para nosso partido e 

revolução e o maior tristeza para nosso povo e toda a nação coreana. 

Hoje em dia, em frente da revolução coreana está Hoy día, al frente de 

la revolución coreana está o Líder máximo do povo coreano Kim Jong Un, 
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grande sucessor da causa revolucionaria de Juche e destacado dirigente do 

nosso partido, exêrcito e povo. 

A direção de Kim Jong Un é a garantia decisiva para levar a feliz término 

a causa revolucionaria de Juche, iniciada pelo Presidente KIM IL SUNG e 

conduzida vitoriosamente pelo Dirigente KIM JONG IL. 

Devemos lutar com maior firmeza pela grande e nova vitória da 

revolução de Juche superando as dificuldades de hoje e convertindo a 

tristeza nas forças e coragem sub a direção do camarada Kim Jong Un. 

Para dar homenagem ao Grande Dirigente Camarada KIM JONG IL, o 

período de luto tem se datado desde 19 a 29 de dezembro de 

Juche100(2011). Neste período, hastearão se as bandeiras de luto.   

A Embaixada da República Popular Democrática da Coréia informa que 

o Livro de Condolências estará aberto, nesta Embaixada, no endereço: SHIS 

QI 25 Conjunto 10 Casa 11, Lago Sul, Brasília-DF, e aceitará as visitas de 

condolências durante o período de 20 a 27 no horário de 10 às 18 horas.  

 

***  ***  *** 
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