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30%
dos julgados por tráfico de dro-
gas em Xangai são estrangei-
ros, principalmente do Sudeste
Asiático. O número foi divulga-
dos pelo Judiciário da cidade, a
mais populosa da China

Websfera O melhor da internet

Em 2007, os governos Kirch-
ner e Chávez foram abalados
pelo “escândalo da maleta”.
Cerca de US$ 790 mil foram
enviados da Venezuela para a
Argentina em um avião aluga-
do pela Casa Rosada. Há pis-
tas do envio irregular de pelo
menos US$ 5 milhões de Ca-
racas a Buenos Aires. Vene-
zuelanos detidos pelo FBI
em Miami disseram que o
dinheiro financiaria a campa-
nha presidencial de Cristina.

CHINESA

Cristina lança
sua candidatura
à reeleição

WASHINGTON POST

Desempregado aos 59 anos, Ja-
mes Verone buscou uma saída ra-
dical para conseguir o tratamen-
to médico de uma hérnia de dis-
co. O americano da Carolina do
Norte resolveu roubar um dólar
de um banco e esperar a polícia
chegar para prendê-lo. Na ca-

deia, Verone conseguiu ser ope-
rado e tem direito a remédios
sem pagar nada, exceto a pena.

HUFFINGTON POST

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global
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A Promotoria argentina investi-
ga o suposto financiamento que
as Mães da Praça de Maio teriam
recebido do presidente venezue-
lano, Hugo Chávez. O promotor
federal Raúl Pleé pediu um rela-
tório detalhado de toda a verba
recebida do exterior pela organi-
zação.

A investigação ganhou força
depois das denúncias feitas, na
semana passada, por deputados

da oposição venezuelana, que
suspeitam que Chávez teria en-
viado pelo menos US$ 1 milhão
para a organização. O dinheiro
teria sido utilizado para a cria-
ção da “cátedra de pensamento
bolivariano” da Universidade
das Mães da Praça de Maio.

Nas visitas de Chávez a Bue-
nos Aires, a líder da organização,
Hebe de Bonafini, é presença
constante. Ela ainda visita Cara-
cas com frequência. Os deputa-
dos venezuelanos dizem que He-
be, fundadora da entidade, “é
uma senhora mimada por Chá-
vez”.

Nos últimos anos, as Mães da
Praça de Maio deixaram de lado
a procura por filhos desapareci-
dos durante a ditadura e amplia-
ram suas atividades, transfor-
mando-se em uma empresa com

empreendimentos na área de
educação e construção civil. Elas
também transformaram-se em
uma organização que prepara
manifestações favoráveis à presi-
dente Cristina Kirchner.

Corrupção. As investigações so-
bre o suposto financiamento bo-
livariano coincidem com o escân-
dalo de corrupção que atingiu a
organização, cujo protagonista é
Sergio Schoklender, famoso par-

ricida do início dos anos 80 que,
em meados da década de 90, ao
sair da prisão, transformou-se
em braço direito de Hebe.

Nas últimas semanas, a Justi-
ça levantou suspeitas sobre des-
vio de fundos públicos ao fazer o
levantamento dos bens de
Schoklender. Ele controlava qua-
se US$ 200 milhões que o gover-
no entregava às Mães da Praça
de Maio para a construção de ca-
sas populares.

Schoklender é investigado
por movimentos bancários
milionários. Promotores sus-
peitam que a verba recebida
pelasseus tenha sido usada pa-
ra lavagem de dinheiro.

Hebe afirma que não sabia
de nada. No entanto, o juiz en-
carregado do caso, Norberto
Oyarbide, disse que é preciso
investigar se ela é responsável
pelo uso ilegal dos fundos.

Ontem, deputados do parti-
do de oposição Proposta Re-
publicana, do prefeito porte-
nho Maurício Macri, prepara-
vam-se para formalizar um pe-
dido na Câmara dos Deputa-
dos para que a entidade deta-
lhe o uso das verbas.

Os vínculos entre Chávez,
o ex-presidente Nestor Kirch-
ner e a presidente Cristina
são intensos. Entre 2005 e
2008, o venezuelano foi o úni-
co comprador estrangeiro de
títulos da dívida pública ar-
gentina. No total, adquiriu
US$ 5,5 bilhões em bônus. Em
troca, Chávez recebeu apoio
político dos Kirchners para a
entrada da Venezuela no Mer-
cosul.

Mães da Praça de
Maio teriam recebido
dinheiro de Chávez

Mulher é condenada por
agressão na lua de mel

LOS ANGELES TIMES

PARA LEMBRAR

O governo da Macedônia gasta-
rá € 9 milhões para erguer uma
estátua gigante em homenagem
a Alexandre, o Grande. O monu-
mento ficará no centro da capi-
tal Skopje e terá 23 metros de al-
tura. A inauguração está marca-
da para setembro.

EUA limitam mineração
perto do Grand Canyon

Felipe Corazza

MARCOS BRINDICCI/REUTERS

Estátua de€9 milhões
é erguida na Macedônia

Desempregado rouba
banco para ser operado

Bernadette Catan-Keeler, mora-
dora do Estado da Flórida, foi
condenada por agredir o marido
durante a lua de mel. O agredido,
Mike Keeler, chamou a polícia
quando a mulher o atacou a mor-
didas em um hotel, logo depois
da cerimônia.

O governo americano vetou a
emissão de novas licenças de mi-
neração na área do Parque Nacio-
nal do Grand Canyon, no Estado
do Arizona. As empresas que já
operam na região – cujo subsolo
é rico em urânio – continuarão
os trabalhos normalmente.

BUENOS AIRES

A presidente argentina, Cristina
Kirchner, anunciou ontem, em
rede nacional, que disputará a
reeleição em outubro. “Vamos
no submeter, uma vez mais (às
urnas)”, afirmou Cristina, en-
quanto era ovacionada pelos mi-
nistros e parlamentares na Casa
Rosada.

“Estou bem, não como dizem
por aí”, disse a presidente, em
alusão aos comentários de que
ela estaria deprimida por causa
da morte de seu marido, o ex-pre-
sidente Néstor Kirchner.

Cristina aparece nas pesqui-
sas como a preferida dos eleito-
res argentinos, com uma média
de 30% a 35% das intenções de
voto, enquanto que seu princi-
pal rival, Ricardo Alfonsín, filho
do ex-presidente Raúl Alfonsín,
da União Cívica Radical, tem
14%. / A.P.
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Em defesa do
anonimato na internet
Capacidade de se expressar sob uma identidade diferente permite que muita
gente encontre liberdade para falar sem temer represálias de regimes autoritários

●✽
MELISSA BELL &
ELIZABETH FLOCK
THE WASHINGTON POST

Busca. Argentina carrega
foto de filho desaparecido

Promotoria da Argentina
suspeita que organização
tenha obtido pelo menos
US$ 1 milhão de
presidente da Venezuela

N a semana passada, des-
cobrimos que a autora
do blog A Gay Girl in
Damascus (“Uma lés-
bica em Damasco”)
era, na verdade, um ho-

mem casado que mora na Escócia.
No dia seguinte, outra blogueira gay
também admitiu ser, na verdade, um
aposentado de Ohio. Os dois disse-
ram que escreviam como se fossem
mulheres para, assim, serem levados
mais a sério.

A ilusão começou a se desfazer pa-
ra a fictícia Amina Arraf, que dizia
atualizar seu blog a partir de Damas-
co, quando alguém começou a circu-
lar na internet a notícia de que ela
teria sido presa por forças do gover-
no. Enquanto aqueles que a apoiam
procuraram por ela, algumas pergun-
tas começaram a ser feitas: haveria
alguém que já tivesse encontrado a
blogueira na vida real? Não.

Uma trilha de pistas digitais condu-
zia não a Amina Arraf, mas a um certo
Tom MacMaster, um americano de
40 anos que mora em Edimburgo. De-
pois que MacMaster admitiu ter se
passado por Amina, Bill Graber con-
fessou ter inventado a blogueira lés-
bica Paula Brooks, que seria suposta-
mente a editora do site Lez Get Real.
A revelação devastou o grande públi-
co LGBT que acompanhava a página.

Esses homens estavam mentindo.
Suas grandes ficções desperdiçaram
o tempo do Departamento de Esta-
do, magoaram os amigos na rede que
acreditaram naquelas histórias e po-
dem ter levado à exposição das identi-
dades dos blogueiros anônimos da
Síria. Agora, podem ainda fazer outra
vítima: o anonimato na internet.

Um autor sírio que escreve sob o
pseudônimo de Daniel Nasser disse
que, agora, “os editores de todo o
mundo (terão) de verificar se eu sou

mesmo uma pessoa real ou apenas ou-
tro personagem”. “A relação de confian-
ça entre a mídia estrangeira e esses ati-
vistas, que precisam de todo o apoio
que puderem receber para dar continui-
dade a sua corajosa luta, foi perdida.”

Se a revelação a respeito de Amina
servir para prejudicar ainda mais o ano-
nimato na rede, acabaremos perdendo
boa parte daquilo que faz do debate li-
vre e aberto na internet uma força tão
poderosa. Os eventos dramáticos da pri-
mavera árabe e do tumulto que ainda
acomete a região serviram para ilustrar
a necessidade do anonimato, assim co-
mo o embuste de MacMaster destaca
seu lado negativo.

Em Amina, os leitores e jornalistas
do Ocidente pensaram ter encontrado
uma voz capaz de explicar os complica-
dos eventos que se desenrolam na Sí-
ria. A mentira de MacMaster só aumen-
tou a confusão em relação àquilo que
de fato ocorre no país – onde jornalis-
tas estrangeiros mal podem entrar, um
lugar onde tanto blogueiros quanto
agentes do governo usaram a tecnolo-
gia e os pseudônimos para controlar e
manipular as notícias durante a prima-
vera árabe.

A falsidade na rede pode de fato ser
perigosa. Judith Timson, colunista de
Toronto que escreve nos jornais Globe
& Mail, viu em MacMaster traços que a
lembraram de um recente crime no Ca-
nadá, no qual um homem assumiu uma
identidade falsa numa sala de bate-pa-
po e encorajou uma jovem a tirar a pró-
pria vida – coisa que ela fez.

“Sob a máscara do anonimato, pes-
soas doentes, perversas ou simplesmen-
te travessas, que não conseguem avan-
çar na vida, podem fazer de tudo na re-
de”, escreveu Judith. “O que pode ter
consequências relativamente meno-
res, como no caso do site A Gay Girl in
Damascus, ou resultar no incitamento
ao suicídio ou ao assassinato.”

Perfis falsos também têm sido usa-
dos por governos autocráticos como
forma de disseminar sua propaganda.
Na Síria, as autoridades têm espalhado
nas redes sociais mensagens suposta-
mente escritas por cidadãos comuns
apoiando o presidente Bashar Assad.

Apesar dos casos de uso equivocado
do anonimato na rede, a capacidade de
se expressar sob uma identidade dife-
rente – o que possibilita, em certos ca-
sos, falar a um público mais amplo –
permite que incontáveis pessoas encon-
trem liberdade para experimentar sem
temer represálias.

Digamos, por um instante, que o úni-
co crime de MacMaster e Graber tives-
se sido o de fingirem ser mulheres escre-
vendo blogs fictícios. Os pseudônimos
serviram como um poderoso disfarce
sob o qual as mulheres fingiram ser ho-

mens durante gerações.
Os autores – e todos os demais – de-

vem poder explorar na rede identida-
des e crenças, sem que isso seja para
sempre associado ao seu histórico no
Google. “Não acredito que a sociedade
compreenda o que ocorre quando tudo
se torna disponível, conhecível e regis-
trável por todo mundo o tempo todo”,
disse Eric Schmidt, ex-diretor executi-
vo do Google. Ele sugeriu que a única
forma de as gerações futuras escapa-
rem de seu passado digital será alterar o
seu nome quando chegarem à idade
adulta. Nesse futuro, todas as indiscri-
ções da juventude ou todas as opiniões
emitidas anteriormente seriam para
sempre registradas.

Os comentários anônimos, que po-
dem ser um miasma de delírios profa-
nos, imprecisos e controvertidos, são,

muitas vezes, usados como o princi-
pal exemplo do motivo pelo qual pre-
cisamos de mais autenticidade na re-
de. Além das preocupações levanta-
das pelos embustes desmascarados
na última semana, a própria rede já
representa um perigo para o anoni-
mato. Embora a internet ofereça mui-
tas maneiras de ocultar a identidade,
ela também torna mais fácil a tarefa
de rastrear as pessoas.

Em outros casos, as provas digi-
tais levaram governos repressivos a
fechar o cerco contra os escritores.
Hossein Derakhshan, fundador do
movimento dos blogueiros no Irã, es-
creveu muito sobre seu país. No jul-
gamento dele, realizado no ano pas-

sado, esses textos postados
em seu blog foram

usados para
condená-

l o p o r
c r i a r
propa-
g a n d a
destina-

da a atacar o regime islâmico. Ele foi
sentenciado a 20 anos.

O anonimato permitiu que os blo-
gueiros do Oriente Médio contas-
sem ao restante do mundo aquilo
que está ocorrendo em seus países
durante a primavera árabe. O anoni-
mato confere a todos na rede uma
liberdade de expressão, uma criativi-
dade e uma amplitude de debate que
poderia não existir se houvesse a ne-
cessidade de apresentar um nome
real. Os perigos do anonimato não
superam seus benefícios. Temos de
dar espaço para as verdadeiras lésbi-
cas de Damasco, sejam elas quem fo-
rem. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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AS AUTORAS ESCREVEM

PARA O BLOGPOST

FONTE: CHINA DAILY
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




