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99%
dos americanos acreditam que
o Irã representaria uma amea-
ça ao país caso conseguisse de-
senvolver armas nucleares. O
número foi levantado por uma
pesquisa do instituto Gallup

AMERICANA
CHINA DAILY

Uma casa de leilões em Miami,
nos Estados Unidos colocou à
venda por US$ 500 mil um mural
pintado “contra a exploração ca-
pitalista” em Londres. A obra,
que é atribuída ao renomado gra-
fiteiro Banksy, desapareceu do
lugar onde foi instalada e, subita-

mente, surgiu no catálogo dos lei-
loeiros, que se recusaram a reve-
lar como a obtiveram.
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Felipe Corazza

Um americano foi o primeiro a
tentar vender no site eBay um
suposto pedaço do meteoro que
caiu na Rússia no dia 15. O vende-
dor pede US$ 999 pela “rarida-
de”. Como “garantia”, ele diz ter
um irmão que mora na Rússia e
enviou o fragmento espacial.

Americano tenta vender
‘parte do meteoro russo’

BLOOMBERG
Governo chinês estuda
restringir churrascos

Ladrões roubam cobre
de aeroporto em Seattle

KING 5

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Obra ‘anticapitalismo’ é
leiloada por US$ 500 mil

Jogador morre
em ataque a
estádio na Síria

●✽
RENÉ
OBERMANN
THE NEW YORK TIMES

Mais de 300 metros da fiação de
cobre instalada na pista do prin-
cipal aeroporto de Seattle, nos
Estados Unidos, foram rouba-
dos. Os fios faziam parte do siste-
ma de iluminação que auxilia os
pilotos nos pousos em condi-
ções adversas de visibilidade.

As autoridades chinesas plane-
jam restringir a realização de
churrascos nas grandes cidades
para ajudar a reduzir a poluição
do ar. A medida faria parte de um
pacote que também incluiria
uma redução no uso de fogos de
artifício em celebrações.

LIMASSOL, CHIPRE

Um acusado de planejar atenta-
dos contra alvos israelenses e ju-
daicos na Europa revelou ontem
à Justiça do Chipre supostos de-
talhes sobre as ações do Hezbol-
lah dentro do território euro-
peu. Hossam Taleb Yaacoub, um
sueco-libanês de 24 anos, admi-
tiu ser integrante do grupo xiita
e ter trabalhado na coleta e troca
de informações em países como
França, Holanda e Turquia, além
do Chipre.

Seu advogado de defesa, po-
rém, negou as acusações da pro-

curadoria cipriota de que Yaa-
coub se envolvera diretamente
na preparação de atentados con-
tra turistas israelenses na ilha eu-
ropeia. “Fui treinado para defen-
der o Líbano”, afirmou o réu, na
declaração que leu na corte. Ele
foi preso anotando placas de ôni-
bus de turismo que levavam gru-
pos vindos de Israel.

Duas semanas depois de sua
prisão, um atentado contra um
grupo de turistas israelenses em
um aeroporto da Bulgária dei-
xou seis mortos. Esta semana, o
governo búlgaro acusou formal-
mente o Hezbollah pela ação. O
julgamento no Chipre amplia a
pressão para que a União Euro-
peia coloque o grupo xiita em
sua lista de organizações terro-
ristas.

O acusado, que disse traba-
lhar para o Hezbollah desde
2007, contou como recebia or-

dens de um homem que ele co-
nhecia apenas pelo nome de Ay-
man. Nos encontros, de acordo
com o réu, seu superior estava
sempre com uma máscara e usa-
va códigos para confirmar a iden-
tidade.

Yaacoub é proprietário de
uma companhia de comércio in-
ternacional e visitara o Chipre
em 2008. Ele disse que tentava
importar para o Líbano suco pro-
duzido na ilha. O acusado admi-
tiu ainda que atuou pelo Hezbol-
lah em Antalya, na Turquia, além
de Lion e Amsterdã.

Na França, ele disse ter “reco-
lhido bagagens”. “Na Holanda,
transportei um chip de celular e
alguma coisa que estava enrola-
da em um jornal, mas que eu não
sei o que era.” O destino das en-
comendas era o Líbano.

Em meio ao crescente envolvi-
mento do grupo xiita na guerra

civil na Síria, ao lado do regime
de Bashar Assad, os rebeldes que
lutam contra Damasco ameaça-
ram ontem confrontar o Hezbol-
lah dentro do Líbano. Em entre-
vista à TV Al-Arabiya, um dos lí-
deres do Exército Sírio Livre, ge-
neral Salim Idriss, ameaçou:
“Nós vamos atacar o grupo e
suas armas onde quer que eles

estejam”. Ontem, o Hezbol-
lah divulgou mais um aviso de
que um de seus militantes
“morreu fazendo seu dever
de jihadista”, sem revelar on-
de ocorrera a morte. Líderes
do grupo não admitem publi-
camente o envolvimento de
suas forças no país vizinho. /

NYT e REUTERS

União internacional contra ciberataques
É preciso combinar forças para enfrentar as mais recentes ameaças cibernéticas que causam prejuízos para os setores público e privado

Libanês diz ter ajudado Hezbollah
a conduzir operações na Europa
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DAMASCO

Uma granada de morteiro atin-
giu ontem um estádio de futebol
de Damasco, matando um joga-
dor do clube Al-Wathba, da cida-
de de Homs. A informação foi
confirmada tanto pelo governo
quanto por rebeldes sírios.

Imagens da TV estatal síria
mostravam sinais de destruição
no que parecia ser o alojamento
dos atletas. Nas paredes havia
manchas de sangue e pedaços de
vidro estavam sobre as mesas.

Ainda ontem, o Observatório
Sírio de Direitos Humanos, com
base em Londres, afirmou que
pelo menos 20 pessoas morre-
ram em Hamouriva, subúrbio da
capital, depois de a aviação do
regime de Bashar Assad ter bom-
bardeado áreas civis. A crise na
Síria está prestes a completar
dois anos. / REUTERS

Adiscussão sobre amea-
ças cibernéticas final-
mente tornou-se públi-
ca. Durante anos, os go-
vernos trataram os da-
nos causados por cibe-

rataques como informações confi-
denciais, enquanto o setor privado
manteve os prejuízos em segredo pa-
ra não afugentar clientes e investido-
res.

Ciberataques notórios recentes
contra os jornais The New York Times
e The Wall Street Journal e ao Federal
Reserve (Fed, o banco central dos Es-
tados Unidos) são apenas a ponta do
iceberg. Os ciberataques, quer sejam
aleatórios ou dirigidos, bem-sucedi-
dos ou não, cresceram a tal ponto
que estamos diante de uma mudança
paradigmática: nós nos conscientiza-
mos de que a transparência e o conhe-
cimento compartilhado podem au-
mentar a proteção e fortalecer a segu-
rança.

Os danos resultantes de ciberativi-
dades mal-intencionadas, como rou-
bo de dados pessoais ou de proprieda-
de intelectual, são enormes, ainda
que, principalmente econômicos,
por enquanto. No entanto, como
qualquer outro ataque terrorista, os
ciberataques têm o potencial de dani-
ficar infraestruturas cruciais e produ-
zir desastres sem precedentes.

No ano passado, a Deutsche Tele-
kom (na qual exerço o cargo de presi-
dente) começou a revelar informa-
ções sobre ciberataques. Para institu-
cionalizar essa abordagem, organiza-
mos – juntamente com a Conferên-
cia de Segurança de Munique – uma
cúpula de segurança cibernética com
grandes empresas alemãs. A recep-
ção positiva nos animou a preparar
uma continuação em 2013.

Uma “vigilância de vizinhos” é cha-
ve para o sucesso em ciberdefesa. Pre-
cisamos estabelecer “pontos de con-
tato simples” para alertas rápidos e
troca de informações em todos os se-
tores. Um bom modelo para isso é a
Equipe de Resposta de Emergência
da Comunidade (Cert, na sigla em

inglês) no setor de tecnologia da infor-
mação.

Para criar uma conhecimento adicio-
nal, estamos desenvolvendo um “moni-
tor de situação em tempo real” com um
panorama de ciberataques iminentes.
Partilhar informações enquanto um ata-
que está ocorrendo nos permitirá atuali-
zar nossas medidas de segurança em
tempo real.

A transparência sobre ciberataques
apenas começou e precisamos acelerar
nossos esforços. Aqueles que atacam
usam as vantagens da combinação de
forças. Eles enfeixam o poder de cente-
nas de milhares de sistemas de compu-
tador em botnets (redes interligadas pa-
ra o roubo de dados) para realizar ata-
ques em larga escala.

Por que não adotamos a mesma abor-
dagem com respeito à cibersegurança?
O compartilhamento voluntário de in-
formações é um elemento desse esfor-
ço cooperativo. O outro poderia com-
partilhar os recursos já existentes, in-
cluindo o know-how especializado, pa-
ra tornar mais poderosos e eficientes
nossos esforços defensivos.

Desafios. A indústria está, em boa me-
dida, disposta a fazer o que for preciso
para tornar o ciberespaço seguro. Ou-
tras partes interessadas precisam fazer
sua lição de casa também. Uma preocu-
pação da indústria é que as regras preci-
sam acompanhar os desenvolvimentos
tecnológicos – tanto no ataque quanto
na defesa.

Um conjunto de normas básicas e
aceitas protege nossos tráfegos e estra-
das físicos – e temos normas similares
internacionalmente reconhecidas para
a informação rodoviária. Precisamos de-
finir padrões e funcionalidades para ga-
rantir uma arquitetura digital segura e
coerente. Um bom exemplo é a norma
de segurança alemã para “medidores in-
teligentes” que monitoram e definem o
custo do consumo de eletricidade.

Isso não será fácil para o setor de tec-
nologia da informação. Na Europa, o nú-
mero de provedores de internet dificul-
ta encontrar uma posição comum. De
novo, transparência e compartilhamen-

to de informação são essenciais: cada
esforço sólido para implementar essas
regras e normas depende de feedback
sobre vulnerabilidades, assim como de
dados sobre a quantidade, qualidade e
origem dos ataques. Não se conseguirá
lidar com um problema enquanto ele

não puder ser medido.
Todas as partes interessadas no ecos-

sistema da internet deveriam se unir
nessa “aliança de cibersegurança coleti-
va”. Os fornecedores de hardware e soft-
ware têm a mesma responsabilidade pe-
la cibersegurança que os provedores de

infraestrutura e precisam agir de
acordo com isso. Uma vez fornecido
um produto vulnerável, é quase im-
possível alcançar um nível de segu-
rança apropriado. O setor de TI preci-
sa repensar isso. A cibersegurança se
tornará um fator muito considerado
pelos consumidores.

No entanto, o usuário final – o elo
mais fraco em cibersegurança – tam-
bém precisa agir de maneira respon-
sável. Os proprietários de casas prote-
gem sua propriedade quando saem.
Os usuários de internet precisam ser
igualmente diligentes na proteção de
seus ativos digitais. Se todos os usuá-
rios mantivessem seus sistemas de
TI atualizados, a maioria dos ataques
não teria sucesso.

Avanço. Finalmente, precisamos
acelerar a inovação em ciberseguran-
ça. Quando a internet foi planejada, a
segurança não era uma prioridade.
Hoje, vemos novas tecnologias em
constante evolução – como redes mó-
veis, redes elétricas inteligentes ou
computação na nuvem – e uma inter-
conexão crescente. Isso abre portas
para ameaças avançadas. Por isso,
nossas capacidades de defesa preci-
sam ser dinâmicas e flexíveis.

Com muita frequência, são as ágeis
e criativas companhias iniciantes de
tecnologia que se mostram mais capa-
zes de lidar com os novos ciberata-
ques. Precisamos trabalhar com elas
e equipá-las com capital de risco apro-
priado.

No longo prazo, simplesmente
não podemos nos dar o luxo de ficar
atrás dos bandidos. Evidentemente,
não extinguiremos os ciberataques,
assim como somos incapazes de ex-
tinguir o crime. No entanto, precisa-
mos, pelo menos, tentar controlá-los
e contê-los para não nos vermos no
lado perdedor da batalha que ameaça
nossa prosperidade, proteção públi-
ca e, no limite, a segurança nacional. /
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Apoio. Palestino em Ramallah leva bandeira do Hezbollah

Detido no Chipre, Hossam
Yaacoub admite à Justiça
que trabalhou para grupo
xiita e diz ter agido na
França, Holanda e Turquia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




