Product: OGlobo PubDate: 22-06-2013 Zone: Nacional

Edition: 1

Page: PAGINA_AK User: Asimon

Time: 06-21-2013 21:41 Color: C
K
Y
M

Mundo

Sábado 22.6.2013

O GLOBO

l 35

SEGURANÇA X PRIVACIDADE

Grampos compartilhados
na

is.

_

REUTERS

-LONDRES E WASHINGTON- A agência de espiona-

fin
s
a
pa
r
a
e

ar
ti

go

é

ex
clu

siv

NSA TAMBÉM ACESSARIA CONTEÚDO
Numa tentativa de minimizar o impacto do volume de informações coletadas, uma fonte da agência assegurou ao
“Guardian” que a maioria dos dados é
descartada sem ser analisada.
— Essencialmente, temos uma forma
de selecionar uma pequeno número de
agulhas no palheiro (...). Se você tem a
impressão de que estamos lendo milhões
de e-mails, saiba que não estamos fazendo isso — afirmou a fonte anônima.
As fontes ouvidas pelo jornal afirmam
que os dados coletados pelos programas
da agência de espionagem permitiram a
prisão de vários suspeitos de planejar
atentados terroristas, entre eles, três pessoas que preparavam um ataque a Londres antes dos Jogos Olímpicos.
Enquanto isso, nos EUA, uma reportagem do “Washington Post” indica que a
NSA também armazenava informações. O
jornal americano teve acesso a documentos que sugerem que a NSA pode guardar
ligações e e-mails de cidadãos e estrangeiros residentes nos EUA caso contenham
“informação de inteligência estrangeira
significativa” ou evidências de um crime.
A revelação contradiz as justificativas
do presidente americano, Barack Obama,
que após a explosão do escândalo de espionagem de cidadãos comuns tranquilizou os americanos, assegurando que telefonemas não eram ouvidos e e-mails
privados, lidos. Os documentos descritos
pelo jornal mostram que a NSA coleta,
processa, conserva e divulga o conteúdo
das ligações e e-mails de americanos em
uma ampla gama de situações.
“São a primeira documentação pública sobre os procedimentos que regem
um programa abrangente de vigilância
da NSA autorizado pelo Congresso em
2008 para reunir os e-mail e ligações de
alvos que deveriam estar no exterior”, diz
a reportagem. Segundo o “Washington
Post”, o serviço nacional de inteligência
negou-se a comentar a nova denúncia. l
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RESPALDO LEGAL
O caso surge quase uma semana depois
de o “Guardian” ter revelado que os britânicos espionaram funcionários de delegações de vários países durante uma
reunião do G-20 em Londres, em 2009.
A nova reportagem afirma que a vigilância da operação “Tempora”, assim como a do G-20, é considerada legal no Reino Unido, mas ressalta que ela ignora a
opinião pública e se aproveita da flexibilidade de uma legislação criada em 1994,
quando ainda nem se imaginava o impacto que o avanço das comunicações e
da informática teria sobre os programas
de espionagem. As informações coletadas com a “Tempora” incluíam tanto comunicações de pessoas consideradas
suspeitas como as de cidadãos comuns.
— Não é um problema apenas dos EUA.
O Reino Unido é um cachorro grande nessa luta. O que eles (GCHQ) fazem é até pior do que o que está acontecendo nos
EUA — afirmou Snowden ao “Guardian”.
O acesso aos cabos de fibra ótica teria
transformado a GCHQ numa superpotência de inteligência, com o maior

Delator. Mulher passa por cartaz de apoio ao ex-técnico Edward Snowden em Hong Kong

EUA: ex-técnico da CIA é
indiciado por espionagem
Acusação de Snowden sai no
mesmo dia da nomeação de
novo diretor do FBI
O governo americano indiciou ontem Edward Snowden, o ex-técnico
da CIA responsável por vazar os documentos que trouxeram à tona os programas de vigilância da Agência de Segurança Nacional (NSA). A acusação saiu no
mesmo dia em que, sob fogo cruzado
dentro e fora do país por permitir essa espionagem, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, resgatou uma figura
atrelada à era George W. Bush para comandar o FBI — James Comey, um advogado republicano de 52 anos, conhecido
por se opôr a alguns pontos do programa
de vigilância e escutas de cidadãos após
os ataques de 11 de Setembro de 2001.
A acusação contra Snowden foi apresentada no distrito Leste do estado da Virginia, área de jurisdição da empresa Booz
Allen Hamilton, que empregava o autor do
vazamento — e que tem histórico de abrigar julgamentos ligados a questões de se-WASHINGTON-

acesso à internet entre os chamados
cinco olhos — o grupo de agências de
inteligência dos EUA, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.
Os nomes dos principais programas
da “Tempora” dão uma ideia do alcance da vigilância liderada pela agência
britânica: “Mastering the Internet”
(Dominando a Internet) e “Global Telecoms Exploitation” (Exploração de Telecomunicações Globais).
Os documentos revelam que, só no ano
passado, a GCHQ lidou com cerca de 600
milhões de “eventos telefônicos” por dia,
interceptou mais de 200 cabos de fibra ótica e conseguiu processar os dados de ao
menos 46 deles. Cada cabo conduz 10 gigabites de informação por segundo, o que
sugere a capacidade de processamento
dos analistas britânicos. Hoje, a agência
conta com 4.500 empregados numa sede
futurista em Cheltenham, no Leste da Inglaterra, longe dos olhares de Londres.
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gem britânica, conhecida pela sigla
GCHQ, grampeou em segredo cabos de fibra ótica que transportam por seu território grande fluxo de informações mundiais
para ter acesso a e-mails, conversas telefônicas e de internet. A revelação foi trazida
à tona pelo jornal britânico “Guardian” e
abre mais uma capítulo sobre a espionagem da vida de cidadãos comuns a partir
de documentos divulgados pelo ex-técnico da CIA Edward Snowden. Duas semanas depois do escândalo da revelação do
programa secreto de vigilância do governo
americano, as evidências oferecidas pelo
americano continuam mantendo as agências de espionagem na berlinda. Os novos
dados indicam não só uma capacidade
impressionante de vigilância da GCHQ —
maior do que a que se cogitava — como
sugerem que os dados eram compartilhados com sua homóloga americana, a
Agência de Segurança Nacional (NSA, na
sigla em inglês) — por sua vez, alvo da primeira denúncia feita por Snowden. As duas agências teriam estreitado relações a
partir de 2010, numa rede imparável — e
discreta até então — de 550 analistas (300
britânicos e 250 americanos).
Segundo a reportagem do “Guardian”,
os documentos chamam a atenção para a
capacidade da GCHQ de filtrar e armazenar por até 30 dias grandes volumes de
dados extraídos dos cabos de fibra ótica
interceptados por ela. A agência teria
acesso a informações de caráter pessoal
como telefonemas, mensagens de e-mail,
posts no Facebook e históricos de acesso
de internautas. A operação, chamada de
“Tempora”, já funcionaria há 18 meses. E
seria complementar ao programa
“Prism”, da Agência de Segurança Nacional dos EUA, que permitia o acesso direto
a dados telefônicos e eletrônicos.
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Agência britânica também acessa ligações e e-mails pelo mundo e divide dados com a NSA

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 2013, Mundo, p. 35.
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Com o apoio da Agência
de Segurança Nacional
(NSA, na sigla em inglês)
dos EUA, a agência
britânica de espionagem
(GCHQ) intercepta e
coleta um grande fluxo
de informações de ligações e internet transportado em cabos de fibra
ótica. O material pode ser
armazenado — 3 dias
para o conteúdo e até 30
para os metadados, que
são as informações
gerais sobre origem e
destino das comunicações. A análise envolve
550 analistas (300
britânicos e 250 americanos). A existência
desse sistema de vigilância foi divulgado pelo
“Guardian” a partir de
documentos vazados
pelo ex-técnico da CIA
Edward Snowden.
ALCANCE

A interceptação transformou a GCHQ numa
superpotência de inteligência. O acesso aos
cabos de fibra ótica
permitiu que a agência
processasse, apenas no
ano passado, cerca de
600 milhões de “eventos telefônicos” por dia e
interceptasse mais de
200 cabos de fibra ótica
— dos quais teria conseguido acessar os dados
de ao menos 46. Cada
cabo conduz 10 gigabites de informação por
segundo.
LEI DE INTELIGÊNCIA

A GCHQ justifica a espionagem com base na Lei
de Serviços de Inteligência de 1994, a mesma na
qual ampararam-se para
espionar delegações
estrangeiras durante
uma reunião do G-20
realizada em Londres, em
2009. A reportagem do
“Guardian” critica, porém,
que a flexibilidade da lei
ignora a opinião pública.
Os dados coletados na
operação “Tempora”
abrangem tanto pessoas
consideradas suspeitas
como cidadãos comuns.
NICHOLAS KAMM/AFP

gurança nacional. Segundo o “Washington Post”, a Justiça americana já pediu ao
governo de Hong Kong, onde o ex-técnico
da CIA está escondido, que emita um pedido de prisão preventiva contra ele. O autor do vazamento enfrentará no tribunal
as acusações de espionagem, roubo e
apropriação de dados públicos.
EM DEFESA DO EQUILÍBRIO
Em Washington, Obama anunciou a troca de comando na polícia federal americana. Comey vai substituir Robert Mueller, no cargo desde os atentados de 2001,
para um mandato de dez anos. Ele atuou
como subsecretário de Justiça no governo Bush e chegou a substituir o titular da
pasta, John Ashcroft, quando este foi
hospitalizado em 2004.
Analistas veem na escolha do republicano um aceno às promessas de parceria bipartidária feitas ao Congresso.
Mas também um gesto de moderação
para acalmar os aliados americanos
descontentes no exterior — como a
Alemanha, que cobrou explicações sobre a coleta ilegal de dados de seus cidadãos pelos EUA na internet.

Obama destacou que Comey sempre
compreendeu que o trabalho na Agência de Segurança Nacional (NSA) envolve “o encontro de equilíbrio” entre
segurança e privacidade.
— Ele será um líder que entende como manter os EUA seguros e fiéis aos
ideais de sua fundação, independente
do que o futuro nos traga — declarou o
presidente, nos jardins da Casa Branca.

A nomeação de Comey, agora, deve
ser submetida à aprovação do Senado.
Em outra frente, o presidente se reuniu
com membros do Conselho de Supervisão da Privacidade e das Liberdades Civis
para tentar tranquilizar os americanos
preocupados com a espionagem. Ele pediu ao diretor nacional de inteligência, James Clapper, que considere revelar mais
detalhes sobre a coleta de dados. l

Mudanças. O atual diretor
Robert Mueller, de saída, é
aplaudido por Obama nos
jardins da Casa Branca:
elogiado pelo presidente
como “um dos melhores
diretores na história do FBI”

