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O REINO Unido deve proceder de
acordo com as normas internacionais e emitir um salvo-conduto
para que o fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, possa deixar
a Embaixada do Equador em Londres, onde está há quase um ano, e
partir para o país sul-americano,
que lhe deu asilo.
O MESMO vale para a Bolívia de
Evo Morales em relação ao senador
de oposição Roger Pinto Molina,
refugiado há mais de um ano na
Embaixada do Brasil em La Paz e
impedido de aceitar o asilo concedido pelo governo brasileiro.
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Fila. Cubanos esperam a abertura de uma sala: serviço permitirá acesso a sites internacionais e e-mail, graças a um cabo de fibra ótica instalado com a colaboração da Venezuela
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Cuba inaugura 118 salas
públicas de acesso à internet
ar

tig

Novidade amplia uso da rede, mas preços ainda são inacessíveis para a maioria
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-HAVANA- Numa ampliação inédita do acesso à internet em Cuba, começaram a funcionar ontem
118 salas inauguradas pelo governo com computadores conectados à rede. Houve filas nas
portas dos centros, onde os usuários assinaram
um contrato para obter o serviço regularmente,
que a princípio conta com 334 máquinas para
uso público. Mas, apesar do aparente avanço
num país que vive uma série de embargos, os
obstáculos continuam: o preço do serviço chega
a US$ 6 a hora, o que poucos poderão pagar,
considerando-se que o valor do salário mínimo
em Cuba é equivalente a US$ 17.
Segundo Luis Manuel Díaz Naranjo, diretor da
Empresa de Telecomunicações de Cuba (Etecsa),
os computadores permitirão o acesso à internet e
ao uso de e-mail. Os cubanos também poderão
criar contas próprias de correio eletrônico. Caso o
usuário queira acessar sites internacionais, pagará US$ 4,50 por hora, e outros US$ 1,50 para checar e-mails. O custo para acessar apenas sites locais é bem menor: menos de US$ 1 por hora.
“Apesar dos preços altos, da letra pequena no
contrato e da impossibilidade de acesso doméstico, é preciso ocupar essas pequenas brechas no
muro”, escreveu no Twitter a blogueira Yoani Sánchez, autora de críticas frequentes ao governo postadas em seu blog, “Generación Y”. “O preço de
uma hora continua sendo exorbitante”, ponderou.

O governo cubano anunciou a medida na semana passada, ressaltando que ainda não permitiria a contratação do serviço doméstico de
internet. A restrição gerou críticas de opositores
do regime, que definem a novidade como uma
manobra populista do governo — e a um preço
inacessível para muitos, que deverão renunciar
a necessidades básicas, como a alimentação, se
quiserem se beneficiar da novidade.
As autoridades, porém, anunciam a medida
como mais uma demonstração do processo de
abertura iniciado com o presidente Raúl Castro.
E alegam falta de infraestrutura para estender o
serviço aos domicílios neste momento, defendendo as salas públicas como melhor opção de
distribuição dos recursos públicos.

SERVIÇO SEM FIO E PARA CELULARES
Um dos primeiros a entrar numa das salas, Alberto Tamargo, de 33 anos, elogiou a iniciativa:
— É um serviço que nos abre as portas à internet e a muita informação que antes era difícil de
ser obtida — afirmou ele, que normalmente
usava os computadores da Universidade de Havana para acessar a intranet, a rede local habilitada em Cuba há anos apenas para páginas locais. — Não acho que seja um problema político
ou ideológico. Essa é a maneira cubana de fazer
(a distribuição do serviço), acho adequado.

Até agora, o acesso à internet era limitado a algumas sucursais do serviço de Correios, a computadores de 200 salas em diferentes hotéis no
país — que cobravam até US$ 8 por hora do serviço — ou, em alguns casos, a autorizações especiais para empresas estrangeiras. A restrição situava o país entre os menores níveis de acesso à internet na América Latina. Numa população de
11,1 milhões de pessoas, o número de usuários
da rede chegou a apenas 2,6 milhões em 2011.
Para o artista plástico Ariel Valdés, de 38 anos,
a novidade abre outras possibilidades de acesso, mesmo que ainda sejam mínimas.
— Esperamos que o serviço seja ampliado, e
que o preço abaixe um pouco — afirmou ele,
lembrando que quando os celulares passaram
a ser permitidos no país o serviço custava mais
de US$ 100, enquanto agora pode ser conseguido a US$ 15.
Ao anunciar a novidade, o vice-ministro de
Comunicações, Wilfredo González, afirmou
que “num futuro relativamente próximo” os cubanos assistirão a uma ampliação do serviço,
com internet sem fio e também em aparelhos
celulares. Mas, para isso, ainda dependerão da
ajuda de um grande aliado dos irmãos Castro: a
inauguração das 118 salas só foi possível graças
a um cabo de fibra ótica instalado em colaboração com a Venezuela. l
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 jun. 2013, Economia, p. 29.

Venezuela racionará compra de produtos
Em crise de abastecimento,
estado de Zulia diz que testará
sistema para evitar contrabando
Depois de o governo da Venezuela
anunciar a importação de 50 milhões de rolos
de papel higiênico, evidenciando uma crise de
abastecimento de produtos básicos no país, o
governo do estado de Zulia — o segundo mais
populoso — testará na próxima semana um sistema para limitar a compra de alimentos pela
população. A partir de segunda-feira, venezuelanos das cidades de Maracaibo e San Francisco
não poderão comprar um produto duas vezes
no mesmo dia. Segundo o governo local, 65 supermercados da região terão um sistema automatizado para limitar o consumo por cliente de
produtos básicos como leite, açúcar e arroz. A
ideia, dizem as autoridades, é evitar o contrabando de mercadorias de primeira necessidade. Mas, para boa parte da população, a medida
só aumenta o racionamento num país em que a
inflação e o desabastecimento vêm crescendo.
Segundo o secretário-geral do governo de Zulia, Blagdimir Labrador, a periodicidade de compra e os produtos limitados serão divulgados nos
próximos dias. Mas já há algumas indicações.
— Considerando o consumo médio de uma família, uma pessoa só poderá consumir cerca de
20 produtos regulados, e de acordo com a periodicidade estabelecida, que provavelmente será
de uma semana — afirmou ao jornal “Panorama”.
O sistema de controle de preços na Venezuela
coloca o custo de produtos básicos como arroz e
farinha abaixo de seu valor de mercado, o que estimula muitas pessoas a comprarem produtos em
grande quantidade para estocá-los e revendê-los
em períodos de escassez. O negócio é ainda mais
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difundido em estados fronteiriços, como é o caso
de Zulia, na fronteira com a Colômbia, pois os clientes podem comprar produtos e revendê-los do
outro lado, por um valor acima do subsidiado pelo governo venezuelano.
— Se o processo vai controlar o contrabando e a
revenda, estamos dispostos a apoiá-lo — afirmou
o presidente da Associação Zuliana de Supermercados e Afins (Azusa), Andrés de Cándido.
Mas o sistema gerou dúvidas nos consumidores.
— Em meus 65 anos, nunca tinha passado por
algo assim. Ninguém está me dando os produtos,
pago por eles e quero levar a quantidade que desejar — criticou Glendys Lares, ao “Panorama”.
Já o governador de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, negou a existência de um racionamento.
— Não estamos racionando, estamos evitando que os produtos sejam levados à Colômbia.
Não estamos em Cuba, estamos em Maracaibo
— disse num evento na cidade, segundo o jornal “El Universal”.
A iniciativa faz parte de um plano de combate ao
contrabando lançado pelo governo de Zulia, e que
já teria confiscado cerca de 3.500 toneladas de alimentos. As críticas surgem no mesmo momento
em que o governo federal é questionado pelo desabastecimento de produtos básicos. No caso mais
recente, a falta de rolos de papel higiênico no país,
muitos consumidores foram obrigados a fazer filas
desde cedo nos supermercados, muitas vezes em
tentativas frustradas de conseguir o produto.
Num discurso similar ao usado por seu antecessor, Hugo Chávez, o presidente Nicolás Maduro atribui o desabastecimento a um complô
de adversários para desestabilizar o país. E, enquanto isso, os consumidores tentam dar um
“jeitinho” como podem: nas últimas semanas,
muitos davam gorjetas aos funcionários dos supermercados para serem avisados da chegada
de novos carregamentos de papel higiênico. l

OEA põe fim da
guerra às drogas
no topo da agenda
Encontro dos países americanos
discute mudança de foco do
combate para a saúde pública
-LA ANTIGUA, GUATEMALA- A Organização de
Estados Americanos (OEA) definiu a necessidade de uma nova abordagem nas
políticas antidrogas nas Américas como
tema principal da sua assembleia anual,
iniciada ontem. Aberto a representantes
dos 35 Estados-membros e a observadores, o encontro pode terminar amanhã
com uma conclusão histórica: de que o
problema das drogas fragiliza ainda mais
os Estados produtores do que os consumidores e que estes devem mudar o foco
da segurança para a saúde pública.
Essas conclusões são, em linhas gerais,
as de um estudo pedido à OEA por líderes
do continente e apresentado pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e
pelo secretário-geral da entidade, José Miguel Insulza, no mês passado. Embora os
EUA sejam os maiores consumidores e a
maconha já tenha sido legalizada em vários estados americanos com fins recreativos e medicinais, a expectativa é que o secretário de Estado, John Kerry, se posicione contra a declaração final.
Na contramão, vários países latinoamericanos já tomaram iniciativas mudando a postura oficial em relação ao
consumo de drogas. Santos, por exemplo, sancionou uma lei em 2012 que reconhece o usuário como um problema
de saúde pública e obriga o Estado a formar médicos especializados em atender
a saúde mental de viciados e a criar centros em que esses serviços sejam prestados. A Argentina descriminalizou o uso
da maconha em pequenas quantidades,
e no Uruguai o presidente José Mujica
tenta aprovar uma lei em que o próprio
Estado terá plantações de maconha e
venderá a erva a seus cidadãos.

ONGS PEDEM MUDANÇA NAS POLÍTICAS
Luis Fernando Carrera, chanceler do país-sede do encontro, a Guatemala, disse
que já há consenso na declaração final.
— Chegamos a um consenso e concordamos que nossa declaração final
incluirá mudanças no atual modelo antidrogas. Já temos algumas ideias de como mudar as políticas de combate às
drogas — disse Carrera.
Otto Pérez Molina, presidente da
Guatemala, defende abertamente a legalização das drogas. Santos também já
se posicionou a favor, assim como o expresidente mexicano Felipe Calderón,
que recentemente criticou países consumidores e defendeu uma mudança
no modelo.
Dezenas de organizações de direitos
humanos enviaram uma carta à OEA,
pedindo que os líderes do continente
“discutam e repensem as iniciativas existentes com uma visão que coloque os direitos humanos no centro do debate”. l
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