
Comissário diz que FMI é injusto com a UE
O comissário europeu de Assuntos Monetários, Olli Rehn, considerou

o Fundo Monetário Internacional injusto por suas críticas aos

europeus na gestão da crise da dívida grega. “Não acredito que seja

justo nem equitativo que o FMI lave as mãos e deixe o trabalho sujo aos

europeus”, afirmou Rehn. Ele reagiu ao relatório que afirma que as

instituições europeias não tinham a mesma experiência do Fundo. AFP

Osempregadores dos
Estados Unidos aceleraramas
contrataçõesem maio,abrindo
175milvagas,mostraram dados
doDepartamentode Trabalho na
sexta-feira.Ataxadedesemprego
subiu0,1 pontopercentual,
para7,6%,como aumento
dandoumsinal relativamente
otimista, jáquedeveu-seao
fato demais trabalhadores
entrarem naforçadetrabalho.

Maiofoio terceiro mês

seguido emqueas vagas forado
setoragrícolacresceram menos
de200mil. Cercade 4,4milhões
denorte-americanos estão
desempregadoshámaisde seis
meses,aproximadamente3milhões
amaisquenosníveispré-recessão.

Nesseperíodo,a taxade
desempregocaiucercade
0,5ponto percentualeo número
dos desempregadosa longo
prazotevequedade cercade
1milhãode pessoas. Reuters

PeterFoley/Bloomberg

O presidente Barack Obama
fez na sexta-feira uma firme
defesa dos programas de moni-
toramento de chamadas telefô-
nicas, ao afirmar que são le-
gais e ao garantir que nin-
guém ouve as ligações telefôni-
cas dos americanos.

Em suas primeiras declara-
ções desde a explosão da polê-
mica pelas revelações da im-
prensa sobre uma vasta espio-
nagem de dados, Obama disse
queéprecisobalancearasegu-
rançanacionalcomaprivacida-
de das pessoas, mas ressaltou
que é correto que este tema se-
ja alvo de um debate público.

“Os programas dos quais se
falou nestes dois dias nos meios
de comunicação são secretos no
sentido de que são classificados.
Mas não são secretos no sentido
deque,nocasodaschamadaste-
lefônicas, todos os membros do
Congressoestavam cientes”,de-
clarou o presidente norte-ame-
ricano no Vale do Silício, em
San José, na Califórnia.

“A comissão ad hoc de inteli-
gência (no Congresso) está ple-
namente informada do objeti-
vo destes programas (...) que fo-
ram autorizados por amplas
maiorias de ambos os partidos
desde 2006”, acrescentou.

Em uma tentativa de assegu-
rar aos americanos a proteção
de seus dados particulares,
Obama também garantiu:
“Ninguém ouve suas ligações
telefônicas. Este programa não
está relacionado a isso”.

Os membros desta comis-
são de inteligência “examinam
os números de telefone e a dura-
ção das chamadas. E não se fi-
xam no nome das pessoas. Não
examinam o conteúdo. Mas,
analisando os dados, podem
ter pistas sobre pessoas que po-
deriam ter recorrido ao terro-
rismo!, detalhou.

“Se alguém no governo qui-
ser ir mais longe (...) deve com-
parecer diante de um juiz fede-
ral”, disse Obama, lembrando
o que havia dito há duas sema-
nas em seu discurso sobre a es-
tratégia antiterrorista dos Esta-
dos Unidos.

Naquela ocasião, o presiden-
te disse: “Uma das coisas que tí-
nhamos que discutir e debater

era como encontrar um equilíbrio
entre a necessidade de garantir
que os americanos estejam segu-
ros e nossa preocupação com a
proteção da privacidade”.

“Há compromissos que são ne-
cessários”, acrescentou.

O jornal Washington Post infor-
mou na quinta-feira que as autori-
dades federais têm utilizado os ser-
vidores centrais de empresas co-
mo Google, Apple e Facebook pa-
ra ter acesso a e-mails, fotos e ou-
tros arquivos de usuários, permi-
tindo a analistas rastrear movi-
mentos e contatos de uma pessoa.

Arevelaçãoaumentouaspreocu-
pações comaprivacidadeprovoca-
das por uma reportagem do jornal
britânico The Guardian afirmando
que a Agência de Segurança Nacio-
nal dos EUA (NSA) tinha obtido re-
gistros telefônicos de milhões de
clientes de uma subsidiáriada Veri-
zon Communications. Agências

Obama faz defesa
vigorosa do controle
de telefones e internet

PeterFoley/Bloomberg

KevinLamarqu/Reuters

Presidente norte-americano garante que ação é legal; servidores do Google,
Apple e Facebook também estariam sendo usados para o rastramento

Taxa de desemprego nos EUA
aumenta para 7,6% em maio

TRABALHO SUJO

Obama:“TodososmembrosdoCongressoestavamcientes”

Em uma tentativa
de assegurar aos
americanos a proteção
de seus dados
particulares, Obama
também garantiu
que ninguém ouve
as ligações telefônicas
dos cidadãos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 jun. 2013, Mundo, p. 25.




