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100 caixas
de cerveja contrabandeada fo-
ram apreendidas em um ônibus
pela polícia de Assunção, no
Paraguai. O veículo quebrou e
os policiais precisaram empurrá-
lo até a delegacia

PARAGUAIA
LA NACIÓN

A Ford da Itália emitiu um pedi-
do formal de desculpas por um
anúncio veiculado pela filial da
Índia brincando com a imagem
do ex-premiê Silvio Berlusconi.
Na propaganda, mulheres apare-
cem no porta-malas de um carro
com Berlusconi ao volante. A fi-

lial italiana afirmou não ter ne-
nhum vínculo com a produção e
a divulgação do anúncio.

LA REPUBBLICA

Rodrigo Cavalheiro

O aventureiro japonês Yuichiro
Miura, de 80 anos, prometeu es-
calar o Monte Everest pela tercei-
ra vez no começo de abril. Miura,
que já realizou a façanha quando
tinha 70 e 75 anos, quer bater o
recorde de um nepalês que subiu
o Everest aos 76.

Japonês de 80 anos
quer escalar o Everest

HERALD SUN
Busto de Chávez causa
polêmica na Argentina

Tunísia condena rapper
por insultar a polícia

AL-ARABIYA

WASHINGTON

Países bolivarianos favoráveis à
reforma da Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos (CI-
DH) da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA) tenta-
vam ontem adiar para 2014 a dis-
cussão sobre financiamento in-
dependente do órgão. Venezue-
la, Equador, Nicarágua e Bolívia
defendem que a OEA seja respon-
sável pelas receitas da CIDH, o
que é visto com ressalvas pelos
Estados Unidos e entidades de
defesa dos direitos humanos.

Os bolivarianos criticam esse
financiamento externo e acu-
sam a Relatoria Especial de Li-
berdade de Expressão de ter de-
masiados privilégios em relação
a outras relatorias. Defensores
do órgão acusam os países da
Aliança Bolivariana para as Amé-
ricas (Alba) de tentar debilitar a
relatoria – que já emitiu infor-
mes contrários à atuação dos go-
vernos bolivarianos contra a im-
prensa – por meio de um estran-
gulamento financeiro.

A proposta da Alba, que não
havia obtido consenso até o iní-
cio da noite de ontem, era dar
um mandato ao Conselho Per-
manente da OEA para discutir a
reforma do Sistema Interameri-
cano de Direitos Humanos (SI-
DH) e apresentar um informe à
próxima Assembleia-Geral da
entidade, no ano que vem, na
Guatemala.

Durante o plenário, os repre-

sentantes da Venezuela, o em-
baixador Roy Chaderon, e do
Equador, o chanceler Ricardo
Patiño, fizeram duros pronun-
ciamentos contra a CIDH. Re-
presentantes de México, Chi-
le, Canadá e EUA defenderam
a conclusão da reforma, sem
alteração no esquema de fi-
nanciamento da comissão e
reagiram à posição bolivaria-
na.

“O SIDH é um sistema cor-
rupto e pusilânime. A Vene-
zuela está em rebeldia contra
ele”, disse Chaderton. “Ampa-
ra golpistas e terroristas e, pa-
ra compensar, abraça de vez
em quando uma causa justa.”

Patiño questionou a auto-
nomia da comissão. “ A CIDH
foi criada pelos Estados da
OEA. Nunca decidimos que
seus membros fossem autô-
nomos e independentes”, dis-
se o chanceler equatoriano.
“Sua autonomia sedeve unica-
mente à independência na ho-
ra de cumprir suas funções. A
pergunta que devemos fazer
é: independentes de quem?”

O subsecretário de Estado
americano, William Burns, ar-
gumentou que a proposta
equatoriana viola o compro-
misso de fortalecer a CIDH e
disse que a reforma da comis-
são não deve ser feita à custa
de sua autonomia. “É essen-
cial manter as regras que per-
mitem contribuir com fundos
externos para aspectos especí-
ficos da comissão”, disse o nú-
mero 2 do Departamento de
Estado. / AP, EFE e AFP

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

Ford pede perdão por
anúncio com Berlusconi

Ciberataque, a arma
lógica da Coreia do Norte
Pyongyang talvez relute em entrar num conflito militar com Seul, mas os ataques
cibernéticos podem ser desastrosos, criam um clima de medo e podem ser negados

●✽
STEVEN
BOROVIEC
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR

D epois que um aparen-
te ciberataque inter-
rompeunaquarta-fei-
ra as operações de vá-
rias emissoras e ban-
cos sul-coreanos, as

autoridades procuram descobrir se a
Coreia do Norte está envolvida no ca-
so. Se estiver, ela demonstra que, ape-
sar da enorme diferença em termos
de desenvolvimento entre os dois paí-
ses, o Norte é capaz de afetar seu rival
do Sul de uma maneira não conven-
cional, mas bastante prejudicial.

Apesar de todo seu palavreado
bombástico, a Coreia do Norte talvez
relute em entrar num conflito mili-
tar com o Sul e seus aliados america-
nos por causa da superioridade da for-
ça militar da aliança. Mas os ciberata-
ques podem ser desastrosos, criam
um clima de medo e se esquivam de
toda consequência direta. Esse tipo
de ataque é conveniente para a Co-
reia do Norte.

“A guerra cibernética está a seu al-
cance. É barata e pode ser perfeita-
mente negada”, afirma Aidan Foster
Carter, especialista em política da
Coreia na Universidade de Leeds.

Os ataques cibernéticos contra
agências governamentais e institui-
ções financeiras sul-coreanas em
2009 e 2011 foram atribuídos à Co-
reia do Norte. E ela fez várias amea-
ças, tendo como alvo, especificamen-
te, a mídia conservadora sul-coreana
(até mesmo algumas das emissoras

que relataram os distúrbios ocorridos
na quarta-feira), que costuma criticar
ferozmente Pyongyang.

Os ataques ocorreram num clima de
tensão na Península Coreana, enquan-
to o Norte continua fazendo ameaças
de retaliação em razão dos exercícios
militares EUA-Coreia do Sul, e as novas
sanções impostas pela ONU depois do
terceiro teste nuclear realizado pela Co-
reia do Norte.

A Comissão das Comunicações da Co-
reia, entidade que fiscaliza o setor, anun-
ciou ontem que parte do código que da-
nificou as emissoras veio de um endere-
ço do Protocolo de Internet (PI) na Chi-
na. Embora isso não possa ser atribuído
diretamente à Coreia do Norte, acredi-
ta-se que o país tenha uma vasta rede de
hackers, alguns dos quais operam na
China, informaram desertores.

A China negou ter responsabilidade

pelo ataque dos hackers, afirmando que
esses incidentes anônimos do outro la-
do da fronteira constituem um proble-
ma global. “Os hackers frequentemente
usam os endereços de PI de outros paí-
ses para realizarem seus ataques”, disse
aos repórteres o porta-voz do Ministé-
rio do Exterior, Hong Lei, em Pequim.

Um representante de alto escalão da
presidência da Coreia do Sul disse à
agência de notícias Yonhap: “O governo
sul-coreano está analisando cuidadosa-
mente o incidente e considerando to-
das as possibilidades, embora suspeite
que o ataque tenha sido realizado pela
Coreia do Norte”.

Desde a assinatura do armistício que
efetivamente pôs fim à Guerra da Co-
reia, em 1953, os dois países tomaram
direções muito diferentes, e as divergên-
cias entre ambas estão claramente de-
monstradas em sua respectiva capacida-
de tecnológica.

Segundo dados divulgados em julho
de 2012 pela Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), há mais conexões de internet
do que habitantes na Coreia do Sul. Mui-
tas tarefas diárias são realizadas online,
desde as operações bancárias e a com-
pra de um filme ou de passagens de
trem a interações sociais. Portanto, a
Coreia do Sul tem muito a perder com
os ataques perversos contra a infraes-
trutura de tecnologia de informação
(TI) do país.

Por outro lado, na Coreia do Norte,
que regularmente sofre apagões, ape-
nas uma fração da elite privilegiada po-
de entrar online, e, mesmo assim, só
tem acesso a uma intranet controlada
pelo Estado que só permite sites previa-
mente aprovados.

Embora a Coreia do Norte seja em
geral subdesenvolvida, tem um exérci-
to de hackers treinados pelo Estado e
aparentemente capazes de realizar cibe-
rataques. “Os hackers norte-coreanos
são obviamente muito capacitados em
termos tecnológicos”, diz Moon Young-
woo, presidente da IT Bank, uma com-
panhia que oferece consultoria sobre
proteção da informação e prevenção de
ação de hackers.

“Sua capacidade é considerável. Se
eles forem os autores dos ataques, pro-

vavelmente foi para pressionar o no-
vo governo sul-coreano. Se os auto-
res foram hackers chineses, provavel-
mente trata-se de algumas pessoas
que querem exibir sua competência
neste campo”, diz Moon.

E embora a Coreia do Sul seja a
mais desenvolvida dos dois países,
mesmo assim é pelo menos um pou-
co vulnerável aos ataques. Depois da
perturbação provocada na quarta-fei-
ra, bancos e emissoras voltaram a
operar sem muita demora, mas é pos-
sível que, algum dia, um vírus perver-
so mais eficiente faça mais estragos.

Depois do ataque de 2011, contra
sites do governo e de bancos, a Co-
reia do Sul anunciou a reformulação
de sua estratégia de segurança ciber-
nética que envolveu mais de 12 minis-
térios. O sistema reforçado aparente-
mente tem conseguido impedir inva-
sões das redes.

“As defesas da Coreia do Sul são
suficientemente fortes para fazer
frente aos tipos de ataques que vi-
mos no passado. Mas se um grupo de
hackers realizar um ataque direciona-
do, e tiver desenvolvido um vírus es-
pecífico para determinado alvo, será
muito difícil defender-se, pois o ví-
rus talvez seja novo e desconhecido”,
afirma Hong Min-pyo, presidente do
SEWorks e um dos maiores especia-
listas em TI da Coreia.

Hong é o que os coreanos chamam
de hacker “bom” e sua função é impe-
dir os esforços de hackers perversos
para espalhar códigos destrutivos.

Embora na Coreia do Norte as li-
berdades online ainda sejam excep-
cionalmente limitadas, há alguns me-
ses Pyongyang empreendeu algumas
iniciativas cautelosas com o objetivo
de realizar uma abertura tecnológi-
ca. Desde o fim de fevereiro, visitan-
tes estrangeiros no país do Norte pu-
deram usar celulares e a internet. O
serviço só está disponível aos estran-
geiros, mas vale a pena observar que
permite o acesso à mídia social como
o Twitter e o Instagram. / TRADUÇÃO
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O Brasil passou a adotar uma po-
sição mais dura em votações na
ONU referentes às violações de
direitos humanos por parte de
regimes ditatoriais, afastando-
se da posição dos últimos anos
de se abster ou mesmo votar con-
tra resoluções mais fortes.

Nos últimos dois dias, o Brasil
votou a favor de investigações e
condenações contra a Síria, Irã,
Coreia do Norte, Sri Lanka e
Mianmar, num gesto que foi elo-
giado por ONGs e ativistas inter-
nacionais.

Durante grande parte do go-
verno de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, o Itamaraty adotou uma posi-
ção que irritou alguns dos princi-
pais parceiros do país, que pe-
diam uma ação mais dura do Bra-
sil contra certos regimes. O ex-
chanceler Celso Amorim che-
gou a declarar que não votaria
“de uma ou de outra forma ape-
nas para agradar a imprensa e as
ONGs”. Amorim, hoje ministro
da Defesa, também apontava

que essas resoluções apenas ser-
viam para “montar um quadro e
colocar na parede”.

Mas, nesta semana, no primei-
ro teste do governo Dilma Rous-
seff em votações na ONU, o Bra-
sil adotou uma posição mais du-
ra ao aprovar documentos con-
tra a Coreia do Norte e Mianmar.

Ontem, o governo votou favo-
ravelmente à extensão do man-
dato do Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU para investigar
as violações de direitos huma-
nos na Síria. A comissão, criada
em 2011, teve ontem seu manda-
to renovado até maio de 2014 e
continuará a ser liderada pelo
brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro.

Quarenta e um países vota-
ram a favor, cinco abstiveram-se
e um votou contra – a Venezuela,
que qualificou a iniciativa de
“um instrumento das potências
imperialistas”. China e Rússia
não votaram por não fazer parte
neste ano do Conselho da ONU.

O documento aprovado on-
tem condena os abusos de am-
bos os lados na guerra. Mas dei-
xa claro que as violações cometi-
das por rebeldes não chegam à
mesma intensidade e escala que
as do governo. Em seu discurso,
o Brasil indicou que a comunida-
de internacional deveria man-
dar uma “forte mensagem de
condenação a todas as violações
dos direitos humanos”.

VISÃO
GLOBAL

O Conselho Municipal de Tucu-
mán, na Argentina, aprovou a li-
beração de dinheiro público para
a construção de um busto do pre-
sidente venezuelano Hugo Chá-
vez, morto no dia 5, em uma pra-
ça. Setores contrários à iniciativa
reagiram e a obra foi cancelada.

Brasil passa a votar com
rigor contra violações

A Justiça da Tunísia condenou o
rapper conhecido como Weld El
15 a 2 anos de prisão por insultar
a polícia. O cantor, que está fora-
gido, foi processado após divul-
gar o videoclipe de uma música
que chama os policiais de “cães”
e os acusa de violência.

Bolivarianos tentam adiar
reforma de comissão da OEA
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● Duelo verbal

Denúncias. Chaderton declara a Venezuela em rebeldia

Venezuela e Equador
querem limitar fonte
de financiamento de
comitê dos direitos
humanos da entidade
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Antes, o País costumava
se abster ou mesmo
votar contra resoluções
mais fortes a regimes
ditatoriais

ROY CHADERTON
EMBAIXADOR VENEZUELANO
“O SIDH é pusilânime”

WILLIAM BURNS
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO
“É essencial manter as regras
de financiamento da comissão”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A30.




