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Ataques matam
15 e ferem
35 no Iraque

PESHAWAR, PAQUISTÃO

A Organização Mundial de Saú-
de (OMS) suspendeu ontem
uma campanha de vacinação
contra a poliomielite no Paquis-
tão após extremistas matarem
a tiros uma das funcionárias do
programa e ferirem outra. Erra-
dicada na maioria dos países, a
doença atinge proporções endê-
micas no Paquistão e no vizi-
nho Afeganistão.

Os programas de erradicação
da poliomielite e outras doen-
ças no Paquistão foram ampla-
mente prejudicados pela falsa
campanha de vacinação criada
pelo médico Shakeel Afridi – ho-
je sob custódia dos militares pa-
quistaneses. A campanha falsa
foi usada pela CIA para chegar à
casa onde vivia Osama bin La-
den na cidade paquistanesa de
Abottabad e obter o DNA de pa-
rentes do terrorista, o que le-
vou à sua captura e morte pelos

EUA, em maio de 2011.
Para evitar que a população

participe das campanhas de va-
cinação, grupos radicais ligados
à Al-Qaeda espalharam pelo Pa-
quistão rumores de que se tra-
tam, na realidade, de um golpe
da CIA para tornar homens e
mulheres estéreis.

Os funcionários dos progra-
mas são acusados pelos extre-
mistas de ser espiões america-
nos e se tornaram alvo de ações
violentas.

As duas mulheres atingidas
ontem trabalhavam em um pro-
grama da agência da ONU na
vila de Kaggawala, nos arredo-
res de Peshawar, quando foram
abordadas por dois homens,
um deles armado com uma pis-
tola, segundo o policial Shafiul-
lah Khan. A OMS suspendeu
imediatamente a campanha,
que tinha sido iniciada ontem e
deveria se estender por mais
três dias. Até a noite de ontem,
nenhum grupo havia assumido
a autoria do atentado.

“Após uma avaliação cuidado-
sa, pedimos (aos funcionários)
que suspendam as atividades”,
disse a médica Nima Saeed
Abid, chefe interina da OMS no
Paquistão. “Espero que o gover-

no (do Paquistão) providencie
segurança para os trabalhado-
res da área da saúde.”

O presidente do Paquistão,
Asif Ali Zardari, qualificou o ata-
que de “covarde” e garantiu que
“o governo não permitirá que
militantes privem as crianças
de tratamento básico de saú-
de”. Seu comentário foi feito an-
tes da decisão da OMS de sus-

pender o programa por tem-
po indeterminado.

Violência. Paquistão e Afega-
nistão, além da Nigéria, são
os únicos países onde a polio-
mielite ainda é endêmica. A
violência é o principal obstá-
culo aos esforços para rever-
ter esse quadro.

Em dezembro, atiradores
mataram nove agentes de va-
cinação que trabalhavam em
várias partes do Paquistão. O
governo enviou policiais pa-
ra acompanhar os trabalha-
dores, mas eles passaram a
ser alvo de ataques.

Segundo a ONU, desde ju-
lho pelo menos 240 mil crian-
ças deixaram de ser vacina-
das nas zonas tribais, redutos
de militantes islâmicos. / AP

WASHINGTON

Projetos de sistemas de armas
avançados dos EUA foram com-
prometidos por hackers chine-
ses, segundo relatório prepara-
do para o Pentágono. Entre eles
estão programas cruciais. Espe-
cialistas advertem que as intru-
sões dão à China acesso a tecno-
logia avançada que pode acele-
rar o desenvolvimento de seus
sistemas de armas e enfraque-
cer a vantagem militar america-
na.

A lista de projetos compro-
metidos está numa versão confi-
dencial do texto fornecida ao
Washington Post. Algumas ar-
mas formam a espinha dorsal
da defesa antimísseis do Pentá-
gono para Ásia, Europa e Golfo
Pérsico. Estão também identifi-
cados no relatório aviões e na-
vios de combate e o sistema de
armas mais caro já construído –
o Joint Strike Fighter F-35 (de-
senvolvimento de três caças su-
persônicos invisíveis ao radar),
cujo custo pode chegar a US$
1,4 trilhão.

A ciberespionagem é vista na
China como chave para reduzir
a vantagem militar americana.
Por isso, pela primeira vez, o
Pentágono nomeou especifica-
mente governo e militares chi-
neses como responsáveis pelas

intrusões em sistemas de com-
putadores do governo.

Como a ameaça chinesa vem
crescendo, o governo america-
no optou por tornar ainda mais
públicos os seus temores. Em
março, Thomas Donilon, con-
sultor de segurança nacional de
Obama, pediu que a China con-
trole sua ciberatividade. Autori-
dades americanas dizem ainda
que vários casos têm sido leva-
dos privadamente para repre-
sentantes de alto escalão do go-
verno chinês.

O governo chinês nega a cibe-
respionagem e garante que Pe-
quim é vítima de ciberataques
americanos. Obama deve levan-
tar a questão quando se encon-
trar com o presidente chinês, Xi
Jinping, na Califórnia, em ju-
nho.

Para combater os ciberata-
ques chineses, o Pentágono lan-
çou um programa piloto, há
dois anos, para ajudar a indús-
tria a reforçar suas defesas de

computadores, permitindo
que as empresas usem dados si-
gilosos de ameaças da Agência
de Segurança Nacional para
identificar programas nocivos
em suas redes. Os chineses, en-
tão, começaram a se concen-
trar nos subfornecedores, obri-
gando o governo americano a
expandir o compartilhamento
de dados de ameaças.

Os EUA estimam que os chi-
neses tenham atacado sistemas
construídos por vários fornece-
dores importantes, entre eles
Boeing, Lockheed Martin,
Raytheon e Northrop Grum-
man. Nenhuma dessas empre-
sas quis comentar o caso.
Randy Belote, porta-voz da Nor-
throp Grumman, no entanto, re-
conheceu que a companhia so-
freu várias tentativas de inva-

são de seus computadores, mas
está “vigilante” na proteção das
redes.

Um funcionário da Lockheed
Martin disse que a empresa está
gastando mais tempo para lidar
com ataques à cadeia de supri-
mento de parceiros, subforne-
cedores e fornecedores do que
com ataques diretos. “Por en-
quanto, nossas defesas são sufi-
cientes para conter a ameaça e
muitos hackers sabem disso.
Por isso, vão atrás dos fornece-
dores. Mas, é claro, estão sem-
pre tentando desenvolver ma-
neiras de atacar-nos.”

O relatório que será enviado
ao Pentágono também listou
as tecnologias que foram com-
prometidas, como sistemas de
vídeo de drones, nanotecnolo-
gia, links de dados táticos e sis-
temas de guerra eletrônica –
áreas em que americanos e chi-
neses estão investindo pesa-
do. / WP

Relatório lista ciberataques chineses contra os EUA

Paquistão suspende
vacinação após morte
de agentes da OMS
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Governo cubano
amplia acesso à
internet pública
Cabo instalado pela Venezuela melhora qualidade e rapidez da
conexão na ilha, mas uso residencial seguirá altamente restrito

Funcionários da saúde
são alvo de extremistas
desde a falsa campanha
da CIA para obter DNA
de parentes de Bin Laden

Em Havana. Fila para usar a internet em agência do correio: uso residencial segue limitado

BAGDÁ

Explosões e disparos no cen-
tro e no norte do Iraque deixa-
ram pelo menos 15 mortos e 35
feridos ontem, segundo infor-
maram autoridades locais, no
mais recente capítulo de uma
onda de violência sectária no
país.

Os ataques ocorreram um
dia após uma série de atenta-
dos que deixou mais de 70 mor-
tos no país – ao menos 450 pes-
soas morreram no conflito em
apenas um mês. A maioria dos
atentados envolve xiitas lançan-
do ataques contra sunitas e vice-
versa.

A intensificação da violência
lembra a última década, quan-
do os EUA mantinham um am-

plo contingente no Iraque. A
carnificina sectária foi retoma-
da desde dezembro, quando os
últimos soldados americanos
deixaram o país.

Os atentados de ontem ocor-
reram em diferentes regiões ira-
quianas. A explosão de uma
bomba deixada em um ônibus
matou cinco em Sadr City, um
distrito xiita no leste de Bagdá.
Cinco policiais e 20 civis fica-
ram feridos.

Na cidade de Tarmiyah, ao
norte de Bagdá, um suicida deto-
nou um caminhão-bomba que
dirigia após passar por um pos-
to de checagem, matando um
policial e um civil. Nove pes-
soas ficaram feridas.

No norte do país, em Mos-
sul, um confronto com atirado-
res deixou três policiais e qua-
tro milicianos mortos. Quinze
atiradores foram presos. No
sul da mesma cidade, a explo-
são de uma bomba atingiu
uma patrulha policial que fa-
zia a ronda na região, matando
um policial e ferindo outro. A
360 quilômetros de Bagdá,
Mossul é um reduto de milicia-
nos sunitas.

Nenhum grupo assumiu a au-
toria dos ataques, mas explo-
sões coordenadas são a marca
de insurgentes sunitas lidera-
dos pelo braço da Al-Qaeda no
Iraque, conhecido como o Esta-
do Islâmico do Iraque. / AP

Efeito colateral. Vacinação: missão de risco no Paquistão
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● AtalhoSistemas de vídeo de
drones, nanotecnologia e
links de dados táticos
foram comprometidos
pela espionagem da China

HAVANA

O Ministério das Comunica-
ções de Cuba informou on-
tem que o acesso à internet
na ilha será ampliado. A par-
tir do dia 4, serão abertas 118
salas de navegação públicas,
aproveitando um cabo sub-
marino de fibra ótica instala-
do pela Venezuela. O acesso
em massa à rede, contudo, se-
guirá restrito.

“A partir de 4 de junho de
2013, o serviço público de aces-
so à internet será ampliado por
meio de 118 salas de navegação
que serão abertas nas princi-
pais cidades, às quais outras se
incorporarão progressivamen-
te”, afirma a resolução do minis-
tério publicada em meios de co-
municação locais.

Nessas salas ou nos escritó-
rios da empresa de telecomuni-
cações Etecsa, qualquer um po-
derá contratar contas de acesso
à internet por US$ 4,50 a hora
(hoje, o custo é de US$ 6) e de
e-mail por US$ 1,50 (mesmo
preço de hoje). As tarifas são ca-
ras para a maioria dos cubanos,

que recebem em média US$ 20
dólares por mês.

“Os novos preços, por mais
baixos que possam parecer, ain-
da são altos em comparação
com o salário que recebemos.
Então, continua como antes”,
disse a médica Tania Molina.

Os novos serviços só poderão
ser acessados de salas de nave-
gação, o que descarta a possibili-
dade de instalação de conexões

à internet em residências. Exis-
tem hoje em Cuba mais de 200
salas públicas de internet em ho-
téis que vendem cartões por até
US$ 10 a hora. Também há aces-
so a e-mails em agências de cor-
reios.

Cuba tem um dos menores ní-
veis de acesso à internet da Amé-
rica Latina. O número de usuá-
rios é de 2,6 milhões em uma
população de 11 milhões, segun-

do estatísticas oficiais. Quase
todos eles acessam a internet
em seus locais de trabalho ou de
estudo, já que poucos são autori-
zados a ter conexão em casa.

O governo justifica as restri-
ções citando o limitado poder
da conexão por satélite, usada
antes da instalação do cabo ve-
nezuelano – a ilha não pode se
conectar a outros cabos interna-
cionais em razão do embargo

dos EUA.
O Ministério das Comunica-

ções destacou que o cabo, embo-
ra melhore as comunicações in-
ternacionais, não é um serviço
gratuito. “Ainda são exigidos
importantes investimentos,
tanto para modernizar o par-
que tecnológico quanto para
ampliar as facilidades de cone-
xão”, diz a resolução.

O governo afirma que, em ra-

zão da conexão limitada, será
preciso dar prioridade ao “uso
social” da internet em escolas,
universidades, centros de pes-
quisa e outras instituições esta-
tais em Cuba.

Os dissidentes cubanos afir-
mam que essa é apenas mais
uma forma de censura no país,
onde todos os meios de comuni-
cação são controlados pelo Es-
tado. / AFP

● Balanço

● Precaução

US$ 1,4 tri
foi o custo do programa
Joint Strike Fighter F-35 –
caças supersônicos invisíveis a
radares –, um dos alvos
principais dos hackers da China.
A ciberespionagem chinesa,
de acordo com estimativas do
governo americano, pode
ter economizado a Pequim
alguns bilhões de dólares e
25 anos de pesquisa e
desenvolvimento
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450
pessoas foram mortas em
atentados nos últimos 30 dias
no Iraque – 85 morreram em
ataques realizados nos últimos
dois dias

“Após avaliação cuidadosa,
pedimos (aos funcionários)
que suspendam as
atividades. Espero que o
governo providencie
segurança”
Nima Saeed Abid
CHEFE INTERINA DA OMS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




