
Por que os Estados
Unidos esperariam
moderação e
compreensão por
parte da Rússia?
AlexeiPushkov
Presidente da Comissão de
Assuntos Exteriores da
Câmara dos Deputados russa

“
Edward Snowden disse que
aceitou um emprego
na Booz Allen Hamilton
para ter acesso aos
detalhes dos programas
de vigilância da Agência
Nacional de Segurança
(NSA, na sigla em inglês)
dos Estados Unidos,
de acordo com o South

China Morning Post.
Snowden, que trabalhou

para a Booz Allen Hamilton
por cerca de 3 meses em
uma unidade da NSA no
Havaí, é agora objeto de
uma caçada internacional
depois de vazar documentos
altamente confidenciais
para os jornais Washington
Post e The Guardian.

Ele disse ao South China
Morning Post em 12 de junho
que obteve o emprego
de administrador de
sistemas por causa do
acesso garantido a ele.
O artigo do jornal foi

A Casa Branca pressionou a Rús-
sia ontem a exercer todas as op-
ções para expulsar Edward Snow-
den e criticou a China por permi-
tir que o ex-espião dos Estados
Unidos, que divulgou segredos
de vigilância do governo, deixas-
se Hong Kong. Com isso, o caso
ganhou ainda mais relevância no
cenário internacional e nas rela-
ções bilaterais dos americanos,
especialmente com russos, chine-
ses e equatorianos.

O porta-voz da Casa Branca
Jany Carney disse que havia uma
suposição dos EUA de que Snown-
den ainda estava na Rússia e des-
cartou sugestões de que a decisão
de permitir que Snowden saísse
de Hong Kong foi técnica. “Nós
simplesmente não estamos com-
prando de que foi uma decisão téc-
nica de uma autoridade de imigra-
ção de Hong Kong”, disse Carney.

“Esta foi uma escolha delibera-
da do governo para liberar um fu-
gitivo apesar de um mandado de
prisão válido, e esta decisão in-
questionavelmente teve um im-
pacto negativo na relação EUA-
China”, completou ele.

Snowden, que trabalhou na
Agência de Segurança Nacional
dos Estados Unidos no Havaí, se
escondeu em Hong Kong, uma ex-
colônia da Inglaterra que voltou
para a China em 1997, desde que
vazou detalhes sobre os progra-
mas de vigilância dos Estados Uni-
dos à imprensa. Ele foi autorizado
a deixar Hong Kong no domingo
para Moscou. Julian Assange, o
fundador do grupo anti-sigilo Wi-
kiLeaks, que está ajudando Snow-
den, disse que ele estaria a cami-
nho do Equador.

Os EUA declararam que seu go-
verno vai usar de todos os canais
legais no Snowden, e que está sen-
do desenvolvido um trabalho em
conjunto com outros países para
garantir que o primado da lei seja
observado. Até o início da noite de
ontem, o paradeiro de Snowden
era desconhecido. Depois de ele

ter deixado Hong Kong rumo a
Moscou no fim de semana, não se
soube mais do ex-agente da CIA.

Pouco antes, a Casa Branca ha-
via advertido que a decisão de per-
mitir que Snowden abandonasse
Hong Kong havia comprometido
os esforços para recuperar a con-
fiança nas relações entre China e
Estados Unidos e que esperava
que a Rússia entregasse o fugitivo.

Rússia desafia pressão
de Washington
A Rússia, por sua vez, desafiou a
pressão de Washington para que
Edward Snowden seja entregue às
autoridades norte-americanas an-
tes que deixe Moscou, como parte
do seu périplo global para escapar
à perseguição dos EUA.

O norte-americano, de 30
anos, viajou a Moscou, de onde
pretendia rumar para outro país,
segundo várias fontes. Em meio
às especulações sobre o próximo
destino de Snowden, os EUA ma-
nifestam irritação com a recusa
russa em entregá-lo, assim como
já haviam citado “fortes obje-
ções” a Hong Kong e à China por
deixá-lo ir embora.

O governo russo, no entanto,
negou ter ciência dos deslocamen-
tos de Snowden. “No geral, não te-
mos informações sobre ele”, disse
Dmitry Peskov, porta-voz do pre-
sidente Vladimir Putin.

Ele não quis comentar o pedi-
do de expulsão feito pelos EUA,
mas outras autoridades russas dis-
seram que Moscou não tem obriga-
ção nenhuma de cooperar com
Washington, depois que os EUA
aprovaram uma lei que proíbe a
concessão de vistos e congela
bens de russos acusados de viola-
ções dos direitos humanos.

“Por que os Estados Unidos es-
perariam moderação e compreen-
são por parte da Rússia?”, questio-
nou Alexei Pushkov, presidente
da Comissão de Assuntos Exterio-
res da Duma (Câmara dos Deputa-
dos) russa. Reuters
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Agente aceitou
emprego para
ter acesso a
programas
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Jolie pede à ONU ação sobre estupros
A atriz Angelina Jolie pediu ao Conselho de Segurança da

Organização das Nações Unidas para abordar os problemas

de estupros em zona de guerra como prioridade principal,

enquanto ela compartilhava histórias de sobreviventes com

quem se encontrou, incluindo uma mãe congolesa cuja filha

de 5 anos foi estuprada perto de uma estação de polícia.

publicado nesta segunda-feira.
“Minha posição na Booz

Allen Hamilton me garantiu
o acesso a listas de máquinas
hackeadas pela NSA em
todo o mundo”, disse Snowden,
de acordo com o artigo.
“É por isso que eu aceitei
essa posição há cerca de
três meses”.

A Booz Allen Hamilton
demitiu Snowden em
10 de junho, um dia depois
de Snowden vir a público
sobre seu papel em revelar
detalhes dos programas
da NSA em um vídeo publicado
pelo Guardian. Reuters

LucasJackson/Reuters

O presidente Rafael Correa pro-
meteu nesta segunda-feira
que a decisão do Equador so-
bre o “complicado” caso de
asilo de Edward Snowden, ex-
funcionário fugitivo da agên-
cia de espionagem norte-ame-
ricana, não seria influenciada
por outros países.

Snowden, de 30 anos, cuja
exposição da vigilância secre-
ta dos EUA enfureceu Wa-
shington, ao mesmo tempo
em que o transformou em de-
fensor das liberdades civis pa-
ra outros, pediu asilo ao gover-
no esquerdista da minúscula
nação sul-americana.

“É outra semana complica-

da - para variar”, disse Correa
via Twitter em seu primeiro co-
mentário sobre um caso que mais
uma vez arrastou sua pequena na-
ção andina de 15 milhões de habi-
tantes para o primeiro plano de
uma disputa diplomática e de
uma caçada humana.

“Fiquem seguros de que ire-
mos analisar o caso Snowden res-
ponsavelmente e tomar a decisão
que acreditamos ser a melhor
com total soberania”.

Um membro proeminente da
aliança de esquerda ALBA da Amé-
rica Latina e amigo próximo do fi-
nado líder socialista da Venezuela
Hugo Chávez, Correa, de 50 anos,
não vacilou no passado em enfren-

tar as potências ocidentais.
O Equador já está embaraça-

do em uma disputa importante
com a Grã-Bretanha e os Estados
Unidos por abrigar o fundador
do WikiLeaks, Julian Assange,
em sua embaixada em Londres
desde o ano passado.

O ministro das Relações Exte-
riores de Correa, Ricardo Patiño,
disse que o Equador estava falando
com a Rússia sobre Snowden, en-
quanto revia um pedido dos Esta-
dos Unidos para negar asilo a ele.

Patiño declarou a repórteres no
Vietnã que o governo vai analisar
o pedido recebido do enviado do
governo dos EUA em Quito. “Va-
mos considerar a posição dos EUA
e tomaremos uma decisão no mo-
mento oportuno, alinhados com a
Constituição (equatoriana), as
leis, políticas internacionais e so-
berania”, disse Patiño em entre-
vista coletiva em Hanoi.

Assange apoia ida de
Snowden para o Equador
Foi o fundador do WikiLeaks, Ju-
lian Assange, quem primeiro de-
clarou, ontem, que o fugitivo ex-
prestador de serviço da Agência
de Segurança Nacional dos EUA
havia recebido documentos de re-
fugiado do governo do Equador pa-
ra garantir-lhe uma passagem se-
gura enquanto saia de Hong Kong
no fim de semana.

“Em relação a Hong Kong, Sno-
wden foi fornecido com um salvo-
conduto de refugiados pelo gover-
no equatoriano”, disse Assange a
jornalistas de dentro da embaixa-
da do Equador em Londres, onde
está refugiado há mais de um
ano. Tais documentos não signifi-
cam necessariamente que Snow-
den teria asilo concedido no Equa-
dor, disse Assange.

Snowden, que trabalhou na
Agência de Segurança Nacional
dos Estados Unidos no Havaí, se
escondeu em Hong Kong, uma ex-
colônia da Inglaterra que voltou
para a China em 1997, desde que
vazou detalhes sobre os progra-
mas de vigilância dos Estados
Unidos à imprensa.

“O estado atual do senhor Sno-
wden e de Harrison é que ambos
estão bem e seguros e estão em
contato com suas equipes le-
gais”, disse Assange, referindo-
se também a Sarah Harrison,
uma representante do WikiLeaks
que acompanha Snowden. Ele
disse que o WikiLeaks sabe onde
estão, mas que não dará mais de-
talhes. Reuters

Equador diz que não se
deixará influenciar sobre asilo

SaulLoeb/AFP

LeonNeal/AFP

Presidente do país, Rafael Correa, disse que não outros países não irão interferir em decisão

ZONAS DE GUERRA

AssangedeclarouontemqueSnowdenestariabemeseguro,massemdivulgarseuparadeiro

Foi o fundador do
WikiLeaks, Julian
Assange, quem
primeiro declarou,
ontem, que Snowden
havia recebido
documentos de
refugiado do governo
do Equador
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jun. 2013, Mundo, p. 26-27.




