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WASHINGTON

Um atirador matou ontem qua-
tro pessoas em uma barbearia e
em um lava-rápido de cidades vi-
zinhas no Estado de Nova York.
Outras duas pessoas ficaram feri-
das nos ataques. Identificado co-
mo Kurt Myers, americano de ca-
belos e barbas grisalhos, o atira-
dor teria sido responsável tam-
bém pelo incêndio em um imó-
vel. Até as 19h, no horário de Bra-
sília, Myers estava foragido.

Esse foi o quarto episódio de
massacre nos Estados Unidos
em apenas oito meses. Ontem,

em seu segundo dia de reunião
no Congresso para abrandar a
oposição a seus projetos para o
segundo mandato, o presidente
americano, Barack Obama, con-
centrou-se no impasse em torno
do pacote de cortes de gastos fe-
derais. A reforma da imigração e
o projeto de controle da venda
de armas, ambos considerados
prioritários, não figuraram na
agenda.

O chefe da polícia de Herki-
mer, Joseph Malone, alertou a
população local de que Myers es-
tá armado e é perigoso. O massa-
cre levou à cidade um carro blin-

dado e oficiais do Departamento
de Segurança Interna e do Escri-
tório de Álcool, Tabaco, Armas
de Fogo e Explosivos. Os nomes
das vítimas não foram divulga-
dos.

A motivação de Myers ainda é
desconhecida. Ele foi descrito
pela polícia como sendo um mo-

rador da mesma rua onde ocor-
reu o incêndio e, segundo popu-
lares, circulava pelas lojas e ba-
res da vizinhança com aparência
perturbada.

Leis mais duras. O atirador te-
ria usado um fuzil no ataque à
John’s Barber Shop, em

Mohawk, e ao lava-rápido Gaf-
fey’s, em Herkimer. Em seguida,
fugiu em um jipe.

O governo Obama prometeu a
adoção de leis mais duras para
proibir a venda de fuzis de assal-
to e de munição de alta capacida-
de, além da criação de um siste-
ma mais efetivo de checagem
dos antecedentes dos potenciais
compradores de armas.

Em julho do ano passado, o ex-
estudante de doutorado James
Holmes matou 12 pessoas em
um cinema de Aurora, no Colora-
do. Um mês depois, Wade Page,
ex-veterano do Exército, abriu
fogo em um tempo sikh de Oak
Creek, em Wisconsin, e matou
sete pessoas.

Em dezembro, o jovem Adam
Lanza assassinou 18 crianças e
sete adultos na escola primária
Sandy Hook, em Newtown, nos
Estado de Connecticut, horas de-
pois de ter matado a própria
mãe. / D.C.M.
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A guerra na internet e a privacidade do cidadão
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Atirador mata 4 em
ataques no norte do
Estado de Nova York

K eith Alexander, chefe do re-
cém-criado Cibercomando
das Forças Armadas dos EUA,
anunciou ao Congresso, na

terça-feira, que formou 13 equipes de
programadores e de especialistas em
computação capazes de realizar uma
ofensiva cibernética caso as redes do
país sejam atingidas por ataques em lar-
ga escala. É a primeira vez que o governo
americano admite o desenvolvimento
dessas armas.

Alexander falou ao Congresso no mes-
mo dia em que o chefe do Serviço de
Inteligência Nacional, James Clapper,
alertou que ataques cibernéticos po-
dem afetar a infraestrutura, a economia
e são a mais perigosa ameaça imediata
aos EUA – mais grave do que o terroris-
mo. Alexander foi um dos principais ar-

quitetos da estratégia americana, mas,
em geral, sempre se esquivou de ques-
tões sobre a capacidade ofensiva dos
EUA, embora ele tenha tido uma partici-
pação fundamental num dos maiores
ataques cibernéticos dos últimos anos,
contra as usinas nucleares do Irã.

Clapper disse ao Senado que as agên-
cias de espionagem americanas só
veem uma “chance remota” de um im-
portante ataque cibernético contra os
EUA, mas foi a primeira vez que um fun-
cionário da inteligência não colocou o
terrorismo internacional em primeiro
lugar no catálogo dos perigos que amea-
çam o país.

Clapper afirmou que é improvável
que Rússia e China lancem ataques de-
vastadores no futuro próximo, mas
acrescentou que serviços de espiona-

gem estrangeiros já invadiram as redes
de computadores das agências do gover-
no americano, de empresas e de compa-
nhias privadas. Dois dos ataques men-
cionados por ele, um em agosto de 2012,
contra a companhia petrolífera saudita
Aramco, e outro a bancos e bolsas dos
EUA, no ano passado, seriam de autoria
do Irã.

Alexander falou desses mesmos te-
mas em sua sabatina, afirmando que
criou 40 equipes cibernéticas, 13 com
uma tarefa ofensiva e 27 encarregadas
de treinamento e vigilância. A certa altu-
ra, pressionado, ele afirmou que a me-
lhor defesa depende da capacidade de
monitorar o tráfego que entra nos EUA
por provedores de internet, que podem
alertar o governo rapidamente sobre
ataques perigosos. Essa vigilância pro-

vocará mais debates com os defenso-
res da privacidade, que temem que o
governo controle dados enviados
por e-mail e por outros canais eletrô-
nicos.

A sabatina sobre esse tipo de amea-
ças é a única ocasião em que os direto-
res dos serviços de espionagem ex-
põem ao Congresso as ameaças que
atingem os EUA. E Clapper não ocul-
tou o fato de que ele é contra esse
ritual anual. Obama prometeu maior
transparência ao público, mas Clap-
per deixou claro que vê poucos bene-
fícios em uma maior abertura de in-
formações. / TRADUÇÃO DE ANNA
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Funcionários de inteligência
dos EUA admitem, pela
primeira vez, que país está se
preparando para uma
contraofensiva cibernética

● Autoridades americanas estão
investigando a divulgação pela
internet de dados pessoais e fi-
nanceiros da primeira-dama dos
EUA, Michelle Obama, e de ou-
tras personalidades, como os
cantores Beyoncé e Jay-Z, disse
o presidente Barack Obama.
“Não devemos nos surpreender
pelo fato de que, se temos hac-
kers que desejam se empenhar e
têm muitos recursos, eles po-
dem acessar essa informação”,
disse Obama à ABC News. Autori-
dades dos EUA disseram que
estão investigando um site que
divulgou informações financeiras
e pessoais sobre Michelle, o vice-
presidente Joe Biden e outras
figuras do governo e do mundo
artístico. Algumas informações
haviam sido obtidas fraudulenta-
mente por meio de um popular
site de qualificação de crédito ao
consumidor, segundo a empresa
Equifax.

ROCCO LADUCA/AP
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Divulgação de dados
de Michelle está
sendo investigada

Obama acusa China de ciberataques e
promete ‘conversa séria’ com Pequim
Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Em uma clara advertência a
Pequim, o presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama,
acusou ontem o governo da
China de patrocinar parte dos
recentes ciberataques lança-
dos contra empresas e bancos
americanos. Embora tenha
cuidadosamente acrescenta-
do ser preciso evitar a “retóri-
ca da guerra”, Obama insistiu
na necessidade de o governo
chinês respeitar as regras in-
ternacionais.

O presidente adiantou que
seu governo terá uma “dura con-
versa” com a equipe do presiden-
te Xi Jinping sobre o assunto.
“Há uma grande diferença entre
eles estarem engajados em espio-
nagem cibernética ou ciberata-
ques e, obviamente, uma guerra
de verdade. É absolutamente ver-
dade que houve um aumento das
ameaças à segurança cibernéti-
ca. Algumas são patrocinadas
por Estados. Outras, apenas por
criminosos”, afirmou Obama,
em entrevista à rede de TV ABC
News.

“Nós deixamos muito claro pa-
ra a China e para alguns outros
Estados autores (de ciberata-
ques) que esperamos deles o res-
peito às normas internacionais.
Nós vamos ter algumas conver-
sas muito duras com eles. Nós já
tivemos antes”, completou o pre-
sidente.

As declarações de Obama são
o ponto alto de uma guerra ver-
bal sobre o assunto. No dia 9, o
ministro de Relações Exteriores
da China, Yang Jiechi, rejeitou as

evidências apresentadas pelos
Estados Unidos sobre ciberata-
ques promovidos por seu país
contra empresas americanas.

Fogo cruzado. O jornal New
York Times foi uma das vítimas,
logo depois de ter publicado
uma reportagem sobre suposto
enriquecimento ilícito da famí-
lia do primeiro-ministro chinês,

Wen Jiabao, em janeiro. Wen es-
tá de saída do cargo para dar lu-
gar a Li Keqiang (leia mais na pági-
na ao lado).

Após a publicação do material,
em outubro, o site do jornal so-
freu ofensivas sistemáticas e fi-
cou inacessível por um longo pe-
ríodo na China. “O espaço ciber-
nético não precisa de guerra,
mas de regras e de cooperação.

Nós somos contrários a tornar
esse espaço um novo campo de
batalha. Somos contra o uso da
internet como um novo instru-
mento para interferir nos assun-
tos internos de outro país”, afir-
mou o chanceler chinês durante
o Congresso Nacional do Povo,
realizado em Pequim.

A resposta veio no discurso do
conselheiro de Segurança Nacio-

nal da Casa Branca, Tom Doni-
lon, diante de uma conferência
da Asia Society, em Nova York,
no dia 11. Pela primeira vez, uma
autoridade do governo Obama
adotou um tom de confronto
com a China e a acusou direta-
mente pelos crimes. Donilon in-
sistiu não ser mais possível para
a comunidade internacional tole-
rar tal comportamento.

“Cada vez mais, empresas
americanas estão expressando
séria preocupação com o sofisti-
cado e pontual roubo de informa-
ções sobre negócios e proprieda-
de de tecnologia por meio de in-
vasões cibernéticas da China em
uma escala sem precedentes.”

Defesa. Obama, ontem, acen-
tuou a cobrança à China por pres-
são do setor empresarial e do
Congresso americano. Estudo
elaborado por uma empresa de
seguros do país, cujo nome foi
mantido em sigilo pelo governo,
estimou perdas de dezenas de bi-
lhões de dólares por ano em ra-
zão dos ataques. No dia 12, o Co-
mitê de Inteligência do Senado
promoveu um debate de sobre o
tema.

O diretor de Inteligência Na-
cional dos EUA, James Clapper,
afirmou na ocasião que os espe-
cialistas em segurança já não es-
tão conseguindo mais acompa-
nhar a velocidade de desenvolvi-
mento dos sistemas eletrônicos
de informação.

Tiros. Polícia cerca área onde atirador matou 4 ontem em NY

Pela internet. Obama durante visita ao Congresso, em Washington: defesa contra ataques cibernéticos chineses

estadão.com.br

● Frase

Confronto. Presidente americano afirma que governo chinês tem de respeitar as regras internacionais e, pela primeira vez, o
acusa de ser responsável por diversas ofensivas recentes contra bancos, empresas privadas e órgãos do governo dos Estados Unidos

●✽
MARK MAZZETTI &
DAVID SANGER
THE NEW YORK TIMES

TOM DONILON
CONSELHEIRO DE SEGURANÇA
NACIONAL DA CASA BRANCA
“Cada vez mais, empresas
americanas estão expressando
séria preocupação com o roubo
de informações sobre negócios”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




