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Quatro irmãs. Em sentido horário, empresas suspeitas de compartilharem dados de usuários com o governo americano: Microsoft, Google, Apple e Facebook

tig

o

é

durante o mandato de George
W. Bush — teve um “crescimento exponencial” durante o
governo de Barack Obama.
EUROPA ESTUDA RESTRIÇÕES
De acordo com o “Post” e o britânico “Guardian”, o governo tem
acesso direto aos servidores centrais de grandes empresas americanas da internet, que estimulam
cada vez mais a utilização de serviços online. Atualmente, a Europa estuda adotar regras mais impositivas de restrição da exportação dos dados a outros países, o
que incluiria os EUA.
Acordos transatlânticos de
compartilhamento de dados
financeiros entre cidadãos
europeus têm demorado
anos para serem finalizados.
A UE tenta agora modernizar
suas leis de privacidade, que
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var que pode agir com a mesma
determinação em uma peça que
fortaleça tal direito”.
Os alemães, que têm restritas
leis de privacidade, também demonstraram preocupação.
— O governo americano precisa ser claro em relação a essa
monstruosa alegação do monitoramento total de várias comunicações e serviços de internet —
criticou Peter Schaar, comissário
para Proteção dos Dados e Liberdade de Informação da Alemanha. — Declarações do governo
americano de que o monitoramento não estava dirigido a cidadãos americanos, mas apenas a
pessoas fora dos EUA, não me
tranquilizam em nada.
O “Washington Post” afirmou que um programa secreto
de espionagem em massa chamado Prism — estabelecido
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Comissária de Justiça da UE
afirma que é hora de o bloco
acelerar a proteção aos usuários
A notícia de que os
Estados Unidos podem espionar cidadãos europeus usuários de serviços americanos como Facebook e Google não
caiu bem aos olhos da União
Europeia. O bloco discute a
privacidade online e se sente
ameaçada pela superioridade
técnica da Inteligência americana no ciberespaço — considerado um novo domínio da
geopolítica mundial.
A comissária da União Europeia para Justiça, Vivian Redding,
afirmou que as notícias comprovam a necessidade de proteger
os direitos individuais. “Esse caso
mostra que um reforço legal claro para a proteção dos dados pessoais não é um luxo ou um constrangimento, mas um direito fundamental”, disse em nota. “É tempo de o Conselho (Europeu) pro-
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já têm quase 20 anos.
— Você ouve mais preocupações na Europa do que nos Estados Unidos com a Lei Patriótica
— disse Mark Watts, sócio da firma Bristows, especializada em
privacidade de dados, sobre a lei
americana considerada um dos
pilares legais da Casa Branca para fazer espionagens em massa.
Para vários analistas, algumas das dificuldades que países europeus enfrentam no
combate a abusos na privacidade sobre dados advêm da
inveja que certos governos têm
dos poderes das forças de segurança dos EUA.
O Reino Unido, por exemplo,
fortalece sua já poderosa capacidade de monitoramento ao
desenvolver uma ferramenta
que pode ser a mais poderosa
de vigilância do Ocidente. On-

tem, o “Guardian” mostrou
que a agência de espionagem
britânica GCHQ tem reunido
inteligência sobre o Prism e
tem acesso ao sistema desde
junho de 2010.
FACEBOOK E GOOGLE NEGAM
Mikko Hypponen, chefe de
pesquisa no escritório finlandês de segurança F-Secure,
afirma que a única solução é
que a Europa tenha uma indústria de internet própria.
— A solução de longo termo
é que a Europa desenvolva
uma indústria ponto.com como a dos Estados Unidos, o
que traria benefícios econômicos e, mais importante, nos
deixaria independentes da vigilância das agências de Inteligência americanas.
Ontem, Larry Page, fundador

do Google, e Mark Zuckerberg,
do Facebook, negaram, através
de seus sites, terem qualquer
conhecimento de um programa chamado Prism.
“Relatos na imprensa que sugerem que o Google oferece
acesso aberto aos dados de nossos usuários são falsos, ponto”,
escreveu Page em coautoria
com o executivo jurídico de sua
empresa, David Drummond.
Zuckerberg disse ainda que
resistiria caso o governo tentasse obter dados dos usuários.
“Nunca recebemos pedido
ou ordem judicial de qualquer
agência governamental requisitando informação ou metadados, como o que a Verizon
supostamente recebeu. E, se
isso tivesse ocorrido, nós lutaríamos contra isso agressivamente”, escreveu. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 jun. 2013, Mundo, p. 37.
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Premier turco admite
‘debate democrático’
UE insta governo a
investigar força
policial excessiva
contra protestos

O primeiro-ministro
da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse repetidas vezes
ontem “ter disposição para
debater direitos democráticos”. A mudança de tom —
embora no seu estilo durão —
foi a maneira encontrada pelo
premier para pedir o fim dos
protestos contra a construção
de um shopping numa área
verde de Istambul. E contra o
seu próprio governo.
Mas Erdogan desafiou os
manifestantes ao defender o
uso de gás lacrimogêneo pela
polícia, apesar de admitir que
abusos foram cometidos. Sem
recuar da intenção de destruir
o Parque Gezi para reerguer
um quartel da época otomana
— o estopim da revolta — o
premier ontem engavetou a
outra opção, um shopping
center, mas também chamou
as manifestações populares de
“uma campanha de mentiras”.
— Temos conversado com todos os segmentos da sociedade
desde que assumimos. Anunciei
os planos para o Parque Gezi antes da eleição de 2011 e ninguém
nunca criticou — defendeu-se.
O premier, que costuma tomar como pessoais críticas à
gestão de seu partido, o islamista Justiça e Desenvolvimento
(AKP, na sigla em turco), adotou
-ISTAMBUL-

Turismo de guerra. Israelenses e turistas vão à região da fronteira observar o combate sírio das Colinas de Golã: força de paz ainda está desfalcada

ONU faz apelo recorde de US$ 5 bilhões
para assistência humanitária à Síria
Segundo as Nações Unidas, até
o fim do ano, metade da
população precisará de ajuda
Com um apelo dramático, as
Nações Unidas conseguiram desviar o
foco internacional sobre o impasse diplomático acerca da guerra civil da Síria. E diante da constatação de que
mais de dez milhões de sírios — metade da população — vão precisar de ajuda até o fim do ano, a ONU lançou ontem o maior pedido de ajuda de sua
História: US$ 5 bilhões.
O montante representa os recursos pedidos pela ONU para outros 16 países ou
regiões em 2013. E a solicitação de dinheiro ocorre num momento complicado, em que doadores importantes, como
Estados Unidos e União Europeia, ainda
estão às voltas com um cenário de crise
econômica. O pedido foi feito num comunicado conjunto de várias agências da
ONU e visa não só ao envio de ajuda humanitária aos sírios dentro do país — mas
também ao alívio da pressão causada pe-GENEBRA-

lo fluxo de 1,6 milhão de refugiados aglomerados em campos nos países vizinhos.
— A Síria como civilização está se
desfazendo. Trata-se da crise mais perigosa desde o fim da Guerra Fria —
sentenciou o alto comissário da ONU
para refugiados, António Guterres.
Segundo ele, o pedido recorde é realmente impressionante, mas seria o equivalente ao que os americanos gastam
com sorvete a cada 32 dias ou ao que os
alemães gastam com combustível a cada
seis semanas. Guterres não revelou a
fonte de seus cálculos, mas pediu aos países ocidentais que intercedam por piedade e por interesse próprio, para ajudar
a estabilizar a região e impedir “uma explosão no Oriente Médio”.
SEM A RÚSSIA NAS COLINAS DE GOLÃ
Em dois anos e meio, o conflito produziu números alarmantes. Além da estimativa de 1,6 milhão de refugiados, calcula-se que essa quantidade possa dobrar no próximo ano caso a guerra se
mantenha: pelo menos 200 mil pessoas
deixam o país a cada mês.
Hoje, dois terços dos 20 milhões de ha-

bitantes da Síria precisam de ajuda humanitária urgente — e a cifra poderá chegar à
metade da população até o fim de 2013.
Segundo a chefe de coordenação humanitária da ONU, Valerie Amos, a infraestrutura do país sofrerá um retrocesso de até 20 anos.
— São números gigantes, mas eles mascaram uma tragédia humana. Estamos
preocupados porque as necessidades estão crescendo, e nós não temos capacidade de atender a todas elas — ponderou.
No campo de batalha, os choques
mais violentos concentraram-se perto
do centro de comando da base aérea de
Mannagh, cercada por rebeldes há meses nos arredores de Aleppo.
Nas Colinas de Golã, a intensificação
do conflito voltou a preocupar. Depois
de a Áustria anunciar a retirada de seus
militares da Undof, a força de paz que
monitora a região desmilitarizada entre Síria e Israel, a ONU recusou a oferta
russa de substituição — o estatuto que
regulamenta a ação dos capacetes
azuis, ali, não permite que um integrante do Conselho de Segurança participe da missão. l

um tom populista, ao desembarcar de uma viagem ao Norte
da África. Ao lado da mulher, recorreu a Deus para saudar simpatizantes no aeroporto:
— Esses protestos devem acabar imediatamente. Nenhum
poder que não Alá pode impedir o crescimento da Turquia.
A tentativa de contemporizar,
porém, parou por ali. Enquanto
em Bruxelas, integrantes da
União Europeia (UE) instavam
o governo turco a investigar o
uso excessivo de força policial
contra civis, o premier perdia
novamente a paciência.
‘MELHOR QUE A EUROPA’
Segundo ele, os métodos de
repressão usados pela polícia
da Turquia não são muito diferentes dos utilizados pelos
países do bloco que, em circunstâncias semelhantes, teriam agido muito mais violentamente. E disse que houve
uma melhora sem precedentes dos direitos humanos no
país — melhores do que em
alguns países da UE.
— Aqueles que exigem liberdade e democracia também
devem agir democraticamente
— afirmou, numa conferência
sobre relações com a UE.
O comissário europeu de Expansão, Stefan Fuele, retrucou:
— Protestos pacíficos constituem uma parte legítima para que
grupos expressem suas opiniões
numa sociedade democrática. O
uso excessivo da força pela polícia contra esses protestos não
tem lugar nessa democracia. l
GURCAN OZTURK/AFP

Crítica. Manifestantes carregam placas de advertência contra Erdogan

