
Chineses têm ferramentas
contra ‘muralha virtual’

Após encontro, Obama
reforça pressão sobre Bibi

1.
O que é o Start?
Acordo bilateral assinado
por EUA e União Soviética
para a redução de seus arse-
nais. Assinado em 1991, após
o fim da Guerra Fria, o pacto
entrou em vigor em 1994. Ele
limitou o uso de 6 mil ogivas
para cada lado e reduziu para
1.600 o número de mísseis
balísticos de longo alcance
para os dois países.

2.
Por que a necessidade
de um novo acordo?
O Start expirou em dezem-
bro. Uma das promessas de
campanha de Obama é a de
eliminar os arsenais nuclea-
res do mundo. Para a Rússia,
um novo acordo é interessan-
te para eliminar armamentos
obsoletos. Ambos os países
esperam que o novo tratado
sirva como exemplo para ini-
bir a proliferação nuclear.

3.
O que prevê o texto do
novo tratado?
Ainda não se sabe ao certo os
detalhes do novo acordo –
Obama e Medvedev se reuni-
rão em breve para discutir o
assunto. Até agora, o que foi
divulgado é que russos e ame-
ricanos reduziriam o número
de ogivas nucleares operacio-
nalmente instaladas para al-
go entre 1.500 e 1.675 de cada
lado.

EL SALVADOR
Estado pede perdão por
morte de arcebispo
O presidente de El Salvador,
Mauricio Funes (foto),
pediu perdão ontem,
em nome do Estado,
pelo assassinato do
arcebispo de San
Salvador, monse-
nhor Oscar Romero,
morto em 1980 por
um atirador do Exér-
cito durante
uma
missa.

MÉXICO
EUA ampliarão ajuda
no combate aos cartéis
A secretária de Estado dos

EUA, Hillary Clinton, anun-
ciou ontem, em reunião

no México, que amplia-
rá a Iniciativa Mérida,
para combater o
narcotráfico e os

cartéis de drogas no
México. O plano conta

com um
fundo de

US$ 1,4
bilhão.

ARÁBIA SAUDITA
Operação detém 113
militantes da Al-Qaeda
A Arábia Saudita anunciou ter
prendido 113 militantes da rede
terrorista Al-Qaeda, liderada
por Osama bin Laden, incluin-
do homens-bomba que planeja-
vam ataques contra instalações
de energia, o principal exporta-
dor de petróleo do mundo. En-
tre os detidos na ação, uma das
maiores dos últimos anos, estão
52 iemenitas. Segundo o gover-
no, os militantes estavam orga-
nizados em três células.

ARGENTINA
Cristina ataca de novo
dona do Grupo Clarín
A presidente Cristina Kirchner
ameaçou recorrer a tribunais
internacionais para esclarecer a
identidade de filhos das vítimas
da ditadura (1976-1983). “Que-
ro saber se haverá Justiça após
anos de impunidade pelo forte
poder da mídia”, disse, em refe-
rência à proprietária do Grupo
Clarín, Ernestina Herrera de
Noble. Investiga-se se dois fi-
lhos de Ernestina seriam filhos
de vítimas dos militares.

Cláudia Trevisan
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O Google começou a sofrer on-
tem o impacto da decisão de fe-
char seu site na China. Alguns
dos principais portais do país dei-
xaram de oferecer a seus usuá-
rios a realização de buscas na in-
ternet por meio do google.com,
em inglês, e do google.cn, que
desde segunda-feira é redirecio-
nado para o site da companhia
em Hong Kong. O movimento
foi iniciado pelo portal Tom On-

line, do bilionário Li Ka-shing,
que nasceu na China continen-
tal, mas construiu sua carreira
em Hong Kong. Ontem, o China
Daily, editado pelo Conselho de
Estado, e o Global Times, ligado
ao Partido Comunista, também
deixaram de oferecer em seus si-
tes a pesquisa na internet por
meio do google.com.

Na segunda-feira, o Google
anunciou que deixaria de operar
o google.cn a partir da China, em
razão de sua decisão de não mais
censurar os resultados das bus-
cas. A condição para a empresa
ter um site no país era a prática
da autocensura, com a incorpora-
ção a seu sistema de busca das
restrições impostas pelo gover-
no chinês.

Com a transferência do site pa-
ra Hong Kong, o Google deixou

de praticar a autocensura, mas
as restrições de acesso à informa-
ção se mantêm. O usuário que
está na China continental conti-
nua a encontrar um site idêntico
ao google.cn. A diferença é que
agora a censura não é mais feita
pelo Google, mas pelo governo
chinês.

Apesar de os internautas conti-
nuarem a ter a possibilidade de

acessar diretamente o google.
cn – e ser redirecionados para
o google.com.hk – a retirada
do link direto para o portal de
vários sites importantes deve-
rá ter impacto sobre o núme-
ro de usuários.

A eventual queda no tráfe-
go do portal deverá reduzir a
quantidade de anunciantes
voltados para o público da
China continental.

Isso deverá ter pouco im-
pacto imediato sobre a recei-
ta do Google, que faturou no
país asiático no ano passado
algo estimado em US$ 300 mi-
lhões, cifra insignificante
quando comparada a seu re-
sultado global de US$ 22 bi-
lhões.

Mas a decisão de transferir
o google.cn para Hong Kong
deverá prejudicar os planos
de expansão da empresa no
país que tem a maior popula-
ção de internautas do mundo,
com 384 milhões de usuários.

Ontem, o acesso aos sites
do Google a partir da China
era irregular.

Google sofre impacto após
fechar site na China

✽

Análise: Glenn Kessler

A pós duas semanas, a disputa entre
Israel e os EUA expôs os limites do
poder americano sobre os israelen-
ses. Esse naufrágio, porém, demons-

tra também que a relação entre os aliados
está mudando – e de uma forma incômoda
para a ala americana pró-Israel.

Para Washington, a questão dos assenta-
mentos não toca mais somente a relação com
Israel, mas também interesses estratégicos
dos EUA. Como sugeriu o general David Pe-
traeus, a incapacidade de resolver o conflito
ameaça agora vidas americanas no Iraque e
no Afeganistão. / THE WASHINGTON POST

PARA ENTENDERMoscou anuncia
acordo nuclear
com os EUA
Tratado para reduzir arsenais substitui o Start, assinado após queda
do Muro de Berlim; Obama e Medvedev firmarão pacto em Praga

Um carro-bomba explodiu on-
tem na cidade portuária colom-
biana de Buenaventura, matan-
do pelo menos 6 pessoas e dei-
xando 34 feridos, em um ataque
atribuído por militares à guerri-
lha Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc).

A explosão atingiu uma área
próxima aos prédios da procura-
doria-geral e da prefeitura da

cidade, a 320 quilômetros de
Bogotá. O secretário de Interior
do Departamento (Estado) de
Valle, Víctor Manuel Salcedo,
afirmou que a maioria das víti-
mas era de civis. O comandante
das Forças Armadas, general
Freddy Padilla de León, qualifi-
cou o ato de “terrorista” e apon-
tou as Farc como principais sus-
peitas do ataque.

● Repercussão
Duas empresas dos EUA que ven-
dem domínios na internet afirma-
ram ontem que pararam de regis-
trar novos endereços na China.
Segundo as companhias, a deci-
são foi tomada após o governo
chinês começar a exigir fotos e
documentos de identificação de
seus clientes para o registro.

COLÔMBIA

Assentamentos
ameaçam interesse
nacional americano

PEQUIM

Alguns milhares de internautas
chineses conseguem furar a bar-
reira da censura e ter acesso a
todas as informações que são ve-
tadas pelo governo chinês. O ca-
minho para isso é a utilização de
serviços que “contornam” a mu-
ralha tecnológica levantada pe-
las autoridades locais.

Até o ano passado, era comum
o uso de “proxies”, que escon-
dem a identidade do usuário e,
no caso da China, “enganam” a
censura. Quando se conecta a
um proxy, o internauta ganha
uma identidade virtual (IP) de
uma localidade fora da China,
que não está submetida à “gran-
de muralha de fogo” aplicada à
internet dentro do país.

Mas, nos últimos meses, o go-
verno intensificou os controles

sobre a informação que circula
na rede de computadores e a efi-
cácia dos “proxies” foi bastante
reduzida.

Diante das restrições, os usuá-
rios se voltaram para as VPNs
(Virtual Private Networks, ou
“redes privadas virtuais”, em tra-
dução livre), que são canais priva-
dos de comunicação, protegidos
dos controles externos. O servi-
ço é oferecido por empresas eu-
ropeias e americanas. Alguns são
gratuitos e outros chegam a cus-
tar US$ 60 por ano.

Não há uma estimativa preci-
sa de quantos internautas utili-
zam proxies e VPNs na China,
mas, seguramente, é uma mino-
ria. De qualquer maneira, a exis-
tência dos serviços indica que há
meios de burlar a “grande mura-
lha de fogo” do governo de Pe-
quim. / C.T.

● Gaza
Dois palesti-
nos ficaram
feridos ontem,
no sexto dia
de bombar-
deios de Israel
à Faixa de Ga-
za, depois de
um ataque
com foguete
que matou
uma pessoa
do lado de
Israel

Ataque com carro-bomba atribuído
às Farc deixa 6 mortos e 34 feridos

WASHINGTON

A Casa Branca buscava ontem es-
clarecimentos do primeiro-mi-
nistro de Israel, Binyamin “Bibi”
Netanyahu, sobre o anúncio de
novos assentamentos em Jerusa-
lém Oriental. A medida israelen-
se teria sido revelada momentos
antes de Bibi encontrar-se com o
presidente Barack Obama, na
terça-feira, em Washington.

O desentendimento seria
mais um capítulo do mal-estar
entre os aliados históricos, que
viram suas desavenças cresce-
rem depois que Israel anunciou
a construção de 1.600 casas em
território palestino. Tomada en-

quanto o vice-presidente ameri-
cano, Joe Biden, visitava Israel, a
medida foi considerada “um in-
sulto” pelo governo Obama.

O projeto israelense, revelado
na terça-feira, envolveria cons-
truções na região do Monte Sco-
pus, em Jerusalém, além da de-
molição do chamado Hotel She-
pherd, local histórico construí-
do pelo mufti (líder muçulma-
no) da cidade, cerca de dez anos
antes da criação de Israel.

Pouco após sua eleição, há um
ano, Netanyahu comprometeu-
se a congelar assentamentos na
Cisjordânia por um ano. O gelo,
entretanto, não vale para Jerusa-
lém Oriental – cidade reivindica-

da pela Autoridade Palestina co-
mo capital de seu futuro Estado.

Desencontros. A recepção a
Netanyahu na Casa Branca teria
transparecido o descontenta-
mento mútuo entre israelenses
e americanos. O governo ameri-
cano impôs um raro cerco à im-
prensa em torno do encontro e
não foram divulgadas fotos de
Obama com Bibi.

Segundo relatos, os dois líde-
res conversaram por 90 minu-
tos. Em seguida, porém, Ne-
tanyahu reuniu-se com sua equi-
pe no Salão Roosevelt da Casa
Branca por 80 minutos – atitude
pouco usual, de acordo com o
protocolo. Ao final, ele pediu no-
vamente para ser recebido por
Obama, com quem falou por
mais 30 minutos.

O porta-voz da presidência
dos EUA, Robert Gibbs, tentou
ontem conter especulações so-

bre a reunião da noite de terça.
Ele garantiu que os dois aliados
mantiveram um diálogo “hones-
to e direto”. “Há áreas em que há
acordo e áreas em que há desa-
cordo”, disse.

Fontes israelenses e america-
nas dizem que Bibi ofereceu con-
cessões aos palestinos ao se reu-
nir com Obama. Entre as pro-
messas estaria a retirada de bar-
reiras em estradas e tropas israe-
lenses da Cisjordânia e até mes-
mo uma pausa, extraoficial, nas
construções de assentamentos.

O projeto israelense no Mon-
te Scopus, oficializado anteon-
tem, sofria resistência america-
na desde o governo George W.
Bush. Os planos incluem a cons-
trução de cerca de 20 unidades
residenciais. Colonos israelen-
ses pressionam agora pela apro-
vação de 200 casas no bairro vizi-
nho, conhecido como Sheikh Jar-
rah. / THE GUARDIAN

Alguns dos principais
portais do país deixam de
oferecer buscas na
internet por meio de
ferramenta da empresa
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Diálogo. Hillary, durante encontro com Lavrov, em Moscou
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A Rússia e os EUA chegaram a
um acordo definitivo para redu-
zir seus arsenais nucleares e
substituir o Tratado de Redução
de Armas Estratégicas (Start, na
sigla em inglês). A informação
foi anunciada ontem pelo Krem-
lin. O presidente americano, Ba-
rack Obama, e seu colega russo,
Dimitri Medvedev, deverão assi-
nar o novo pacto em maio, duran-
te um encontro em Praga.

“Todos os documentos relati-
vos ao novo tratado já foram
acertados”, afirmou Alexei Pa-
vlov, porta-voz do governo rus-
so. De acordo com ele, os dois
presidentes pretendem discutir
os detalhes “em um futuro próxi-
mo”.

O desfecho das conversações
em curso em Genebra, na Suíça,
surgiu após quase um ano de bar-

ganhas intensas entre as duas po-
tências. Juntos, americanos e
russos possuem mais de 90% de
todas as armas nucleares do
mundo.

Números incertos. O governo
Obama está se preparando para
receber uma grande cúpula so-
bre segurança nuclear em Wa-
shington, no próximo mês. Há
cerca de um ano, o presidente
americano disse em uma confe-
rência da Otan em Praga que bus-
caria eliminar todas as armas nu-
cleares do mundo.

Pavlov não quis discutir os de-
talhes do novo tratado, mas os
negociadores haviam previa-
mente acertado reduzir o núme-
ro de ogivas nucleares do teto
atual de 2.200 para entre 1.500 e
1.675. Novos limites sobre os nú-
meros de bombardeiros e dos
mísseis capazes de carregar as ar-
mas nucleares também são espe-
rados.

Em Washington, autoridades
americanas diziam apenas que
os dois lados estavam perto de
um acordo, mas não confirma-
vam a informação revelada pelo
Kremlin.

“Eu disse, em diversas oca-
siões, que estamos fazendo gran-
des progressos para obter um
acordo. Nós estamos, eu penso,
muito perto de obter um acordo
sobre um tratado Start, mas não
teremos um até que o presidente
Obama e seu colega Medvedev
tenham a chance de conversar
novamente”, disse o secretário
de imprensa da Casa Branca, Ro-
bert Gibbs. “Acho que eles con-
versarão nos próximos dias.”

Assinado pelos líderes Geor-
ge H. W. Bush e Mikhail Gorba-
chev, no início dos anos 90, o
Start expirou em dezembro e de-
savenças entre Washington e
Moscou impediram a conclusão
de um tratado a tempo de substi-
tuí-lo.
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