
FMI pede que EUA revoguem cortes
O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu aos Estados Unidos

que revoguem os fortes cortes de gastos do governo e recomendou

que o banco central do país continue com o programa de compra

de títulos até pelo menos o final do ano. Em sua avaliação anual da

saúde da economia dos EUA, o FMI estima que o crescimento

econômico será de 1,9 por cento neste ano.
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Edward Snowden, o ex-consultor
americano que divulgou o polêmi-
co programa de espionagem das
comunicações do governo dos Es-
tados Unidos, possui documentos
secretos que identificam alvos de
hackers em Hong Kong e na Chi-
na, afirmou o jornal “South China
Morning Post” (SCMP).

O jornal de Hong Kong diz ter
consultado uma parte dos relató-
rios em posse de Edward Snowden
durante uma entrevista concedida
por ele na megalópole chinesa on-
de se refugiou no dia 20 de maio,
depois de ter vazado esta informa-
ção aos jornais “Guardian” e “Wa-
shington Post”, que colocou o go-
verno do democrata Barack Oba-
ma em uma situação embaraçosa.

Nos documentos, aparecem
endereços IP (protocolo de in-

ternet, o número de identifica-
ção de um computador conec-
tado) e a data dos ataques ci-
bernéticos. O SCMP não publi-
cou estes dados nem identifi-
cou as pessoas ou instituições
afetadas.

De acordo com o jornal, os do-
cumentos permitem saber se uma
operação está em andamento ou
foi concluída e parecem indicar ín-
dices de sucesso nas operações de
hackers de 75%.

“Ignoro as informações especí-
ficas que buscavam nestas máqui-
nas, só sei que utilizar meios técni-
cos para penetrar sem autorização
em computadores civis é uma vio-
lação do direito e é eticamente du-
vidoso”, declarou Snowden ao jor-
nal de língua inglesa.

O jovem de 29 anos, que se es-
conde em Hong Kong, ressurgiu
na quarta-feira em uma entrevis-
ta ao jornal SMCP na qual afirma
que quer permanecer no territó-
rio autônomo chinês para “com-
bater o governo americano nos
tribunais”.

O ex-consultor da poderosa
agência de informação america-
na NSA também fala dos métodos
de espionagem em seu país, e in-
forma que os Estados Unidos têm
acesso “às comunicações de cen-
tenas de milhares de computado-
res”, inclusive em Hong Kong e
no território chinês.

A espionagem informática cos-
tuma ser fonte recorrente de atri-
tos entre Estados Unidos e China e
esteve na agenda do encontro, no
último sábado, entre o presidente
americano,Barack Obama, e o lí-
der chinês,Xi Jinping. AFP
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Ex-agente da NSA afirma
possuir documentos
que identificam alvos de
hackers em Hong Kong
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POR CRESCIMENTO MAIOR

Edward Snowden tem dados
secretos sobre ciberespionagem
na China, segundo jornal

De acordo com o
jornal, os documentos
permitem saber se
uma operação está em
andamento ou foi
concluída e parecem
indicar índices de
sucesso nas operações
de hackers de 75%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Mundo, p. 27.




