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Decisão ❙ O fundador do Wiki-
Leaks, Julian Assange, pode
ser extraditado da Grã-Breta-
nha para a Suécia por conta
da alegação de crimes se-
xuais, decidiu a Alta Corte de
Londres na quarta-feira, 2,
rejeitando o recurso de As-
sange contra a ação.

Autoridades suecas que-
rem interrogar o homem de
40 anos sobre acusações de
estupro e violência sexual
contra duas ex-voluntárias

do WikiLeaks. O advogado de
Assange disse que considera-
va fazer uma apelação. Ele
tem duas semanas para re-
correr em relação a isso. Um
juiz britânico havia aprovado
o primeiro pedido da Suécia
para a extradição de Assan-
ge, perito em informática,
em fevereiro. Os advogados
do acusado afirmam que o
pedido da Suécia é legalmen-
te falho e que o ato sexual ha-
via sido consensual.

Tribunal decide extraditar Assange
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A partir do primeiro dia de
2012, a IBM passa a ter como
CEO Virginia Rometti, apeli-
dada de Ginni no próprio site
da empresa. Hoje, Ginni é vi-
ce-presidente sênior do gru-
po de vendas, marketing e es-

tratégia. Ela assume a vaga de
Sam Palmisano, que vira presi-
dente da empresa.

A IBM está entre as empre-
sas pioneiras no reconheci-
mento de funcionárias. Con-
tratou as suas primeiras pro-
fissionais em 1935. Em 1943,
nomeou uma mulher ao cargo
de vice-presidente e instituiu
a licença-maternidade de três
meses em 1956 – 37 anos antes
de ser transformada em lei
nos Estados Unidos.

Ginni. Ela
assume o
cargo em
janeiro

“A conferência concordou que
medidaspara melhoraraseguran-
ça no ciberespaço não devem ser
tomadas às custas de direitos hu-
manos”. Foi com essa mensagem
que o ministrodas Relações Exte-
riores do Reino Unido, William

Hague, tentou sintetizar o que foi
discutido durante a Conferência
de Londres sobre Ciberespaço,
que reuniu, na semana passada,
líderes de mais 6o países, repre-
sentantes de empresas e de orga-
nizações da sociedade civil para
discutir “riscos e oportunidades
do espaço cibernético”.

Apesar da síntese feita por Ha-
gue, o evento ocorrido na última
semana deixou claro que exis-

tem duas posições sobre como
lidar com a rede: os Estados que
acreditam na necessidade de au-
mentar o controle sobre ela e os
que rejeitam tal controle.

Se Reino Unido e Estados Uni-
dos defenderam que as ameaças
– mesmo sendo reais – de crimes
e terrorismo virtuais não podem
ser usadas como pretexto para a
repressão online, China e Rússia
mantiveram sua defesa por um

cenário de maior controle gover-
namental na internet.

Os dois países deixaram claro
que gostariam de pensar em um
tratado ou um código de condu-
ta internacional para o ciberespa-
ço pensado pelos governos e defi-
nido pela Organização das Na-
ções Unidas.

“Minha mensagem para os go-
vernos é que esforços de longo
prazo para resistir ao fluxo mais
livre de informação, à maré que
flui em direção a uma era de mais
transparência e responsabilida-
de, vão falhar”, disse Hague na
palestra de encerramento, sem
citar nomes de países.

A conferência foi a primeira
reunião oficial para discutir as
mudanças causadas pelo mundo
conectado e teve o objetivo de
criar a “Agenda de Londres”. O
documento tem a missão de aju-
dar a definir as futuras discus-
sões internacionais sobre o te-
ma. As próximas edições das con-
ferência ocorrem em Budapeste
(Hungria) no ano que vem e em
Seul (Coreia do Sul) em 2013.

Pormensagens enviadas via re-
des sociais, Hague foi questiona-

do sobre o fato de a Inglaterra ter
cogitado bloquear e restringir re-
des sociais e serviços de comuni-
cação como o BBM, chat do
BlackBerry, durante as manifes-
tações que resultaram em uma
onda de violência na capital do
país em agosto.

Sobre isso, John Kampfner,
CEO da Index on Censorship,
que defende a liberdade de ex-

pressão, fez uma crítica: “É mui-
to fácil defender esse caso de di-
reitos humanos no preto e no
branco contra as ditaduras ao re-
dor do mundo, mas assim que
nossa estabilidade de Estado ao
estilo ocidental é questionada,
então a liberdade de expressão é
dispensável. Deveria haver uma
regra para todos, incluindo para
governos ocidentais”.

“São 100 milhões de downloads
do Angry Birds na China este
ano”, disse Peter Vesterbacka,
CEO da finlandesa Rovio, desen-
volvedora do jogo. “A procura
por produtos físicos é imensa. É
claro que queremos vender pro-
dutos oficialmente licenciados.
Mas, ao mesmo tempo, ficamos
felizes com o fato de a marca ser
tão amada. Hoje, é a marca mais
copiada na China.”

Falando ao site TechCrunch,
Vestebacka disse que há planos
de lojas próprias, serviços, brin-
quedos, curtas e longas de anima-
ção. Muitas ideias para estes pro-
dutos poderão vir das criações
piratas. Para o executivo, boa
parte desses lançamentos deve
acontecer na China primeiro.
“Queremos ser mais chineses
que as empresas chinesas.” Já
há, na China, um parque temáti-
co pirata Angry Birds (foto).

A NOVA CEO DA IBM

● Conferência em Londres sobre ciberespaço expõe discordância
em relação ao controle que governos querem ter sobre a rede

Joinha. William Hague com participantes de conferência paralela
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2011, Link, p. L5.




