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CRUZEIROS DISNEY: 
ONDE A MAGIA NAVEGA!

Registro dos navios: Bahamas | Referente ao trabalho artístico/propriedades Disney: ©Disney.

SOMENTE PARTE MARÍTIMA, preços por pessoa em cabine dupla, em reais convertidos ao câmbio de R$ 2,07 do dia 20/2/2013, sujeito a variação na data do pagamento. Não 
inclui taxas de serviço, governamentais, portuárias, transporte até o porto de embarque, suplementos de combustível, despesas pessoais. Preços promocionais nas datas de saídas 
mencionadas, sujeitos a alterações sem prévio aviso. Lugares limitados sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. Parcelamento em 5x iguais no cheque ou cartão de crédito. 

DISNEY DREAM > BAHAMAS > 4 NOITES

>  Saídas semanais de PORTO CANAVERAL
> Visitando Nassau e Castaway Cay

Saída 16 JUN, Cabine dupla, cat. 5D varanda deluxe 

A partir de R$ 3.000 ou 5x R$ 600

Com Disney Cruise Line, você pode escolher cruzeiros de 3 a 11 noites para o Caribe, 
México ou até mesmo Alaska, tanto faz. Mudam as paisagens maravilhosas mas a magia está 
sempre lá. Toda a alegria do mundo Disney viaja com você e sua família: cabines espaçosas 
e confortáveis • restaurantes temáticos • entretenimento espetacular, personagens 
• áreas exclusivas com atividades para crianças, adolescentes, adultos e famílias 
• portos exóticos • ilha privativa. Um mundo mágico que navega, num cruzeiro muito 
diferente, como você nunca viu. Parece mesmo mágica, mas, acredite, é mágica... e é mágico!

DISNEY FANTASY > CARIBE OESTE > 7 NOITES

>  Saídas semanais de PORTO CANAVERAL
> Visitando Grand Cayman, Costa Maya, Cozumel e Castaway Cay

Saída 20 JUL, Cabine dupla, cat. 5D varanda deluxe 

A partir de R$ 5.030 ou 5x R$ 1.006

> Pagamento e parcelamento em reais com câmbio fixo. 
> Garantia de sua viagem com tranquilidade e vouchers já aqui no Brasil.

TAM VIAGENS
11 3274.1313 

tamviagens.com.br

TRADE TOURS
11 3257.9788 

tradetours.com.br

AGAXTUR
11 3067.0900 

agaxtur.com.br

CVC
11 2191.8410 

cvc.com.br

RCA
11 3017.8700 

rcaturismo.com.br/disney
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Websfera O melhor da internet Felipe Corazza

‘Bombardeio de ratos’
será usado contra cobras

NPRMETRO

A polícia de San Diego, nos EUA,
divulgou imagens das câmeras
de segurança de um bar mostran-
do ladrões que invadiram o local
à noite e roubaram a juke-box.
Autoridadesacreditamqueos cri-
minosos se confundiram na hora
de roubar a caixa registradora.

Ladrões levam juke-box
de um bar por engano

Relatório revela deslizes
de funcionários do FBI

●✽
DAVID E.
SANGER
THE NEW YORK TIMES

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Com o conflito na Síria em foco,
o secretário de Estado dos EUA,
John Kerry, iniciou ontem uma
viagem por nove países. Trata-se
de sua primeira missão interna-
cional desde que assumiu o De-
partamento de Estado, em janei-
ro. Em Londres, o ex-senador de-
mocrata conseguiu convencer a
oposição síria a desistir do boico-
te à reunião de chanceleres dos
países amigos da Síria, marcada
para a quinta-feira em Roma.

Em paralelo, chanceler da Rús-
sia, Sergei Lavrov, reuniu-se on-
tem com o chanceler sírio, Walid
Mualem, em Moscou. Mualem
disse a Lavrov que Bashar Assad
está preparado para negociar
com a oposição, mas não deixará
de combater o “terrorismo”.

A Coalizão Nacional Síria,
principal grupo de oposição ao
regime, avisou que só se sentará
à mesa com representantes de
Assad se houver um cessar-fogo.
Kerry e Lavrov terão uma reu-

nião hoje, em Berlim, para discu-
tir o impasse. “Não permitire-
mos que a voz da oposição síria
não seja ouvida no processo”,
disse Kerry, após reunião com o
premiê britânico, David Came-
ron, e com o chanceler, William
Hague. “Diante da mortandade e
da ameaça de instabilidade, nos-
sa política não pode se manter
estática. Temos de aumentar
nosso apoio à oposição síria. Es-
tamos nos preparando para fa-
zer isso”, afirmou Hague.

Os opositores sírios recla-
mam das promessas não cumpri-
das pelos EUA de amenizar o so-
frimento da população e solucio-

nar o conflito. Como o próprio
Kerry lembrou, a guerra já dei-
xou 70 mil mortos. A coalizão
opositora havia anunciado o boi-
cote para obter apoio dos países
amigos da Síria em Roma. Kerry
conversou por telefone com o lí-
der do grupo. Moaz al-Khatib, e a
estratégia deu certo.

A conversa de hoje entre
Kerry e Lavrov terá especial im-
portância pelo fato de a Rússia
ter uma relação especial com As-
sad. Além de Grã-Bretanha, Ale-
manha, Itália e França, Kerry
também visitará Turquia, Egito,
Arábia Saudita, Emirados Ára-
bes e Catar.

A nova ‘guerra
fria’ é virtual
A suspeita de que a China esteja por trás de ciberataques a
alvos nos EUA revigora a retórica usada contra a URSS

Kerry convence oposição síria a
participar de reunião em Roma
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Cientistas de Guam estudam rea-
lizar um “bombardeio de ratos”
para tentar acabar com uma pra-
ga de serpente nas selvas do país.
Os animais mortos seriam joga-
dos de aviões depois de “rechea-
dos” com uma química que mata-
ria as cobras após a ingestão.

A rede de TV americana CNN
conseguiu acesso a um relatório
interno do FBI que revela desli-
zes que levaram a suspensões ou
demissões de funcionários. En-
tre os casos, destaca-se o de uma
agente que perdeu o emprego
por namorar um traficante.

D esde que, na semana
passada, o governo
Barack Obama en-
viou aos provedores
de internet dos EUA
uma longa lista con-

fidencial de endereços de computa-
dores ligados a um grupo de hac-
kers que roubou dados de empresas
americanas, ficou nítido um fato
crucial: quase todos os endereços di-
gitais levavam a um bairro em Xan-
gai onde fica a sede do comando ci-
bernético do Exército chinês.

Essa deliberada omissão sublinha
as fortes preocupações dentro do
governo Obama sobre o quão direta-
mente confrontar a nova liderança
da China no tocante a esse proble-
ma, já que o governo intensifica as
demandas para a China conter os
ataques patrocinados pelo Estado
que Pequim insiste não estar envol-
vido.

O assunto ilustra bem como esta
escalada de uma guerra fria ciberné-
tica entre as duas maiores econo-
mias do mundo difere dos conflitos
entre duas superpotências em déca-
das passadas – sob alguns aspectos
ela é menos perigosa em outros,
mais complexa e perniciosa.

Autoridades do governo dizem es-
tar agora mais dispostas do que an-
tes a desafiar os chineses diretamen-
te – como fez o secretário da Justiça

Eric Holder na semana passada, anun-
ciando uma nova estratégia para com-
bater o roubo de propriedade intelec-
tual. Mas o presidente Barack Obama
evitou mencionar a China pelo nome –
ou Rússia, Irã ou outros países com os
quais ele mais se preocupa – ao afir-
mar no seu discurso sobre o Estado da
União que “sabemos que empresas e
países estrangeiros roubam nossos se-
gredos corporativos”, acrescentando
que “agora nossos inimigos também
estão buscando a possibilidade de sa-
botar nossa rede elétrica, nossas insti-
tuições financeiras e outros sistemas
de controle do tráfego aéreo”.

Definir “inimigos” neste caso nem
sempre é fácil. A China não é um inimi-
go direto dos Estados Unidos, da ma-
neira como a União Soviética era; a
China é uma concorrente econômica e
uma crucial fornecedora e cliente. O
intercâmbio comercial dos dois países
no ano passado foi de US$ 425 bilhões
e os chineses, apesar das muitas ten-
sões diplomáticas, são financiadores
importantes da dívida americana. Co-
mo disse Hillary Clinton ao primeiro-
ministro da Austrália, em 2009, quan-
do estava a caminho de sua primeira vi-
sita à China como secretária de Esta-
do, “até que ponto você pode ser rígi-
do com seu banqueiro?”.

Se há evidências de que o Exército
de Libertação Popular é provavelmen-
te a força por trás do “Comment

View”, o maior dos 20 grupos de pira-
tas de internet que as agências de inte-
ligência americanas rastrearam, o fato
é que os Estados Unidos estão muito
circunspectos.

Estratégias. Autoridades do governo
mostraram-se muito satisfeitas com a
Mandiant, empresa de segurança priva-
da, por ter emitido relatório rastrean-
do os ciberataques e chegando à porta
do comando cibernético da China. As
autoridades americanas disseram em
particular não terem visto nenhum
problema nas conclusões, mas não qui-
seram afirmar isso publicamente. Isso
explica porque a China não foi mencio-
nada como local dos servidores suspei-
tos no alerta.

Mas, nos próximos meses, muitas ad-
vertências serão feitas em particular

por Washington aos líderes chineses,
incluindo Xi Jinping, que logo mais as-
sumirá a presidência da China. Tom
Donilon, assessor de Segurança Nacio-
nal, e John Kerry, que ocupou a vaga de
Hillary Clinton no Departamento de
Estado, viajarão para a China em breve.
Nos encontros privados que deverão
manter, ambos argumentarão que o
porte e a sofisticação descomunais des-
ses ataques nos últimos anos podem
prejudicar o apoio que a China desfru-
ta junto a seus maiores aliados em Wa-
shington, a comunidade empresarial
dos Estados Unidos.

É muito cedo para dizer se esse apelo
aos interesses pessoais da China surtirá
efeito. Argumentos similares foram ofe-
recidos antes, mas quando um dos mais
importantes líderes militares da China
visitou o Estado-Maior Conjunto das

Forças Armadas em maio de 2011,
ele disse não ter muito conhecimen-
to de armas cibernéticas e o Exérci-
to chinês não as usava. Nesse aspec-
to, sua atitude foi um pouco seme-
lhante à do governo Obama, que ja-
mais falou sobre o arsenal cibernéti-
co dos EUA.

Mas as soluções variam enorme-
mente, desde uma negociação tran-
quila até sanções econômicas e ru-
mores de contra-ataques liderados
pelo Comando Cibernético do Exér-
cito dos Estados Unidos, unidade
envolvida nos ataques cibernéticos
dos EUA e de Israel contra usinas
de enriquecimento de urânio do Irã.

Autoridades como Robert Hor-
mats, subsecretário de Estado para
Assuntos Econômicos e Comer-
ciais, dizem que a chave para o su-
cesso no combate aos ataques é en-
fatizar aos chineses que suas espe-
ranças de crescimento econômico fi-
carão prejudicadas.

“Temos de deixar claro que os chi-
neses não vão obter o que desejam”,
disse Hormats. Ou seja, “os investi-
mentos da nata das nossas empre-
sas de tecnologia, a menos que con-
trolem rapidamente o problema”.

O próximo debate é sobre se o go-
verno deve retaliar. Em Washing-
ton, em uma infinidade de conferên-
cias já foram abordadas questões co-
mo “escalada da dominação”, “dis-
suasão ampliada”, terminologias ti-
radas da Guerra Fria.

Alguns dos debates são acalora-
dos, estimulados pelo crescente se-
tor de segurança cibernética e o de-
senvolvimento de armas cibernéti-
cas ofensivas, mesmo que o gover-
no americano jamais tenha admiti-
do o seu uso, mesmo nos ataques
do vírus Stuxnet contra o Irã. Mas
existe uma discussão séria nos basti-
dores sobre que tipo de ataque con-
tra a infraestrutura dos EUA pode-
ria levar o presidente a ordenar um
contra-ataque. / TRADUÇÃO DE TEREZI-
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Giro. Kerry chega à Alemanha, início de viagem a 9 países

Secretário de Estado dos
EUA começa viagem
por Europa e Oriente
Médio e obtém primeira
vitória diplomática
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




