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Corte rejeita impugnação
de eleição de abril e pune
opositor por difamação

-BUENOSAIRES-OTribunal Supremo
de Justiça da Venezuela não só
rejeitou o pedido de impugna-
çãodaseleiçõespresidenciaisde
abril passadocomoaplicouuma
multa deUS$ 1.700 ao líder opo-
sitor e governador de Miranda
Henrique Capriles, acusado de
difamar a Justiça e o Conselho
Nacional Eleitoral (CNE).
A decisão acirrou aindamais a

tensão entre chavistas e oposito-
res, já mergulhados na campa-
nha para as eleições municipais
de 8 de dezembro. O jornalista e
diretor da editora Sexto Poder,
Leonidas Garcia foi detido; um
embargo das contas bancárias
dodiretordo jornal “ElNacional”
foi decretado e, na quarta-feira, o
próprio presidente Nicolás Ma-
duro confirmou uma ordem de
detenção de “um dos chefes da
direita venezuelana” — cujo no-
me ainda não foi revelado.
Nesse clima de confrontação

política, jornalistas e dirigentes
políticos especulavam sobre
quem poderia ser o próximo de-
tido. A maioria apostava em Os-
carLópez,braçodireitodeCapri-
les no governo do estado de Mi-
randa, cuja casa foi revistada por
agentes de inteligência na última
quarta-feira. Segundo a impren-
sa local, a ordem de prisão já te-
ria sido emitida, mas López não
foi encontradoemsua residência
e estaria sendo procurado. Líde-
res do opositorMesa deUnidade
Democrática (MUD) estariamna
lista de possíveis alvos.
— A sensação é de queMadu-

ro,muito enfraquecido pela crise
econômica e as disputas internas
no chavismo, está tentandomos-
trar autoridade—opinao analis-
ta e jurista Asdrúbal Aguiar. —
Chávez era ummilitar que admi-
nistrava a violência. Maduro é
um civil preso numa estrutura
militar anárquica. Ninguém fazia
nada sem consultar Chávez, já
Maduro claramente não controla
tudo o que está acontecendo no
país, e isso é preocupante.

VOZ SOMENTE NO TWITTER
A oposição continua sem aceitar
avitóriadeMaduropor1,5ponto
percentual na eleição. Para o jor-
nalista Vladimir Villegas, irmão
doministro das Comunicações e
candidato nas eleições munici-
pais ErnestoVillegas, a situação é
muito delicada.
— Estão intensificando a per-

seguição, todosdevemossercau-
telosos — afirmou Villegas, ao
contrário do irmão, um opositor
do PalácioMiraflores.
O cerco à imprensa se acentua

e, sem acesso aos meios de co-
municação, o governador deMi-
randa e líder daMUDapela cada
vezmaisàs redessociais. “É inad-
missível a falta de justiça emnos-
so país, mais de 50 venezuelanos
assassinados por dia, a corrup-
ção do governo”, reagiu Capriles,
pelo Twitter.
EmMiami, a Sociedade Intera-

mericana de Imprensa (SIP)ma-
nifestou profunda preocupação
pelo momento que atravessa a
imprensa venezuelana. l
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-WASHINGTON- A Agência de Segurança Naci-
onal (NSA) dos EUA lê e-mails e docu-
mentos eletrônicos de qualquer america-
no, mesmo sem conexão direta com sus-
peitos de terrorismo ou outras atividades
de interesse da Inteligência. A espiona-
gem, feita emmassa, dispensamandados
judiciais específicos, desde que a comuni-
cação tenhaorigemoudestinonoexterior.
A revelação foi feita pelo “New York Ti-
mes” e ampliou o ultraje de entidades de
defesa dos direitos civis com as operações
de monitoramento indiscriminado patro-
cinadas pela Casa Branca.
A espionagem extrapola os critérios ad-

mitidos até agora pelo governo de Barack
Obama — de que apenas pessoas direta-
mente relacionadas a suspeitos tinham a
comunicação vasculhada. Segundo o jor-
nal, a NSA também vem capturando nos
últimos anos e-mails e documentos que
simplesmente discutam tópicos relacio-
nadosaalvos estrangeiros. Bastaqueestas
comunicações tenham pelo menos um
interlocutor baseado no exterior — o que
torna o monitoramento legal sob o artigo
702 da Lei de Vigilância Externa.
O objetivo é descobrir a rede por trás

dos contatos dos terroristas ou a teia em
torno de outras atividades monitoradas
pela Inteligência (oquepode incluirdiplo-
macia e transações comerciais).
A NSA usa programas como o Prism e

o XKeystone, descritos em documentos
vazados pelo ex-técnico da CIA Edward
Snowden, para interceptar as comunica-
ções. A porta-voz da agência, Judith Em-
mel, afirmou apenas que aNSA “se limi-
ta a coletar o que está explicitamente au-
torizada” e é necessário para “proteger o
país e seus interesses”. O porta-voz da
Casa Branca, Jay Carney, corroborou:
— Há procedimentos implementados

que garantem que informações coleta-
das inadvertidamente sejam minimiza-
das e manejadas apropriadamente.

MEDO DE UM ‘ESTADO POLICIAL’
Mas, umdos problemas dessa operação é
que ela amplia imensamente o universo
de espionados — e aumenta a tensão so-
bre o alcance da invasão de privacidade
em nome da segurança nacional. Além
disso, mesmo com sofisticados mecanis-
mosdebusca, porpalavras-chaveeoutros
critérios, devido às características do fluxo
de dados nas grandes redes, a NSA acaba
acessando e armazenando temporaria-
mente uma enorme quantidade de infor-
mações inúteis. Por último, e mais grave,
dizem especialistas, as regras que a NSA
diz seguir para coletar, armazenar e anali-
sar essas comunicações e deletar aquelas
capturadas inadvertidamente são sigilo-
sas, apesar de aprovadas pela Corte de Vi-
gilância Externa.
Para Jameel Jaffer, vice-diretor Legal

da União Americana de Liberdades Ci-
vis (ACLU), a cada revelação fica ainda
mais claro que aNSAmonitora o conte-
údo virtualmente de toda comunicação
eletrônica que chega ou parte dos EUA,
o que configura espionagem generali-
zada. E viola a Constituição:

— O programa descrito pelo jornal en-
volve a invasãodaprivacidadedemilhões
de pessoas de forma desconcertante.
O advogadoDarren Kavinoky reforçou:
—Não nos contaram quais são as ba-

ses legais. As regras são especificamen-
te desenhadas para as necessidades da
NSA. Onde os direitos constitucionais
do povo começam a ser minados?
Para Jaffer, da ACLU, a espionagem é

uma afronta à liberdade de expressão:
— Inevitavelmente, americanos vão he-

sitar em debater temas controversos, visi-
tar sites politicamente sensíveis ou intera-
gir com estrangeiros com opiniões disso-
nantes. Injetando a NSA em virtualmente
toda troca internacional, o governo vai al-
terar para sempre a troca aberta de ideias.
A conversão dos EUA num Estado poli-

cial é o temor de especialistas e cidadãos
comuns. Na semana passada, a jornalista
freelancer Michelle Catalano recebeu em
casa a visita de seis agentes de uma das
dezenas de forças-tarefas de contraterro-
rismoemLong Island, apóselaeomarido
pesquisarem no Google a compra de pa-
nelas de pressão — usadas na fabricação
debombas caseiras, comono casodas ex-
plosões emBoston— emochilas.
Os agentes entraram na casa e fizeram

perguntas sobre a pesquisa na internet,
os trabalhos de ambos e se conheciam
terroristas. O FBI negou participação, e a
polícia doCondadode Suffolk posterior-
mente esclareceu que a visita, ao contrá-
rio do que os agentes informaram, teve
origem em denúncia do ex-empregador
do marido de Michelle. Ele trabalhava
numa empresa de informática que mo-
nitoraria os funcionários e teria estra-
nhado a busca dele no computador da
empresa. O caso foi abandonado. l

Segundo o ‘New York Times’, toda comunicação de americanos com o exterior é vigiada
AP/6-6-2013

Processamento. O complexo em Utah, onde a NSA processa a quantidade gigantesca de dados coletados: dúvidas sobre privacidade
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Argentinos fazem novo panelaço contra presidente
Dias antes de primárias,
protesto ganha força após
incêndio emRosário

-BUENOS AIRES- Um trecho do discurso do
Papa Francisco noRio, quando oPontí-
fice argentino pediu aos jovens que fos-
semàs ruas e fizessem lío (bagunça, em
castelhano), serviu de convocatória. E
ontem à noite milhares de indignados
foramàs ruas de várias cidades argenti-
nas fazer um panelaço contra a insegu-
rança, a corrupção, a inflação e o gover-
no da presidente Cristina Kirchner.
Foi a quarta grande mobilização po-

pular na Argentina em menos de um
ano. Os protestos ganharam força após
atos convocados no início da semana
em decorrência de um incêndio na ci-
dade de Rosário — e ocorrem a quatro
dias das eleições primárias onde os
partidos da Argentina definirão seus
candidatos para as eleições legislativas
de outubro, quando o kircherismo co-
locará à prova o controle do Congresso.
—Oque ocorreu emRosário nos dei-

xou em dúvida, mas se o governo naci-

onal não tem responsabilidade, protes-
tamos não porque seja uma festa ou
porque estejamos em campanha, mas
para reclamar— afirmou um dos orga-
nizadores damanifestação, o diretor da
ONG Ser Fiscal, Luciano Bugallo, à
agência estatal Télam.
Na capital, os “indignados” se con-

centraram no centro da cidade, em tor-
no do famosoObelisco deBuenosAires
para uma marcha até a Praça de Maio,
diante da Casa Rosada. Homens, mu-
lheres e crianças,majoritariamente das
classes média e alta, participaram do
ato enrolados em bandeiras do país e
cantando o hino nacional.
“A república precisa de nós, somos o

freio da tirania e da cleptocracia. Va-
mos fazer lío (bagunça)”, pedia a con-
vocatória do protesto organizado pela
comunidadeArgentinos Indignados no
Facebook.
Nas redes sociais, a manifestação foi

intitulada “8A, a Argentina diz basta” —
em referência ao dia 8 de agosto. Segun-
do o jornal “LaNación”, a residência pre-
sidencial de Olivos, ao norte de Buenos
Aires, também foi alvo demanifestações
— era lá que estaria a presidente. Cristi-
na, porém, não se pronunciou. l

NATACHA PISARENKO/AP

Indignação. Com uma máscara de Guy Fawkes, homem protesta em Buenos Aires
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 ago. 2013, Economia, p. 36.




