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Portal. EUA reabrirão 18 embaixadas
fechadas após aviso antiterror
www.estadao.com.br/e/alertaInternacional

MAIS NA WEB

Putin está preso a velhos
estereótipos, diz presidente

P oderá sair algo positivo da preocupa-
ção com as operações de inteligência
dos EUA, dos vazamentos que as ex-

põem e das investigações sobre os delato-
res? O soldado Bradley Manning, que repas-
sou ao WikiLeaks centenas de milhares de
documentos secretos, está preso e aguarda
sua sentença, enquanto Edward Snowden,
ex-consultor da Agência de Segurança Na-
cional (NSA, na sigla em inglês), foi indicia-
do, mas evitou a prisão e está asilado na Rús-
sia. O ex-especialista em armas do Departa-
mento de Estado Stephen Kim, indiciado
por supostamente ter fornecido segredos
sobre a Coreia do Norte para a Fox News,
negocia com a Justiça. E o FBI tenta identifi-

car quem deu informações à Associated
Press sobre a operação clandestina da CIA
que infiltrou agentes na Al-Qaeda do Iêmen.

Os que violaram a lei devem ser tratados
pelo sistema judicial. Mas, na esteira desses
quatro casos, talvez seja hora de parar e se-
parar fato de ficção, e analisar como se pode
remediar um problema real: nem todo vaza-
mento de algo referente à segurança nacio-
nal demanda a invocação da Lei de Espiona-
gem, de 1917, que, no limite, pode resultar
em prisão perpétua ou pena de morte. Os
EUA precisam de uma lei especial, separa-
da. Ela seria usada quando a intenção daque-
le que vazou não foi prejudicar o país ou aju-
dar uma nação ou entidade estrangeira.

Já existem outras leis que podem cobrir
os delatores. Snowden, por exemplo, além
de ser acusado pela Lei de Espionagem, en-
frenta acusações por um estatuto que pune
indivíduos por roubo ou desvio de proprie-
dade do governo para uso próprio ou de ter-
ceiros. Ela não envolve necessariamente a

revelação de informações sigilosas, mas car-
rega a possibilidade de prisão por até 10
anos. Pela Lei de Espionagem, a pena pode
ser de morte em circunstâncias de guerra.

Entretanto, os delatores agem com inten-
ções variadas e a lei deveria levar isso em
consideração. Por exemplo, o “traidor” po-
de ser um denunciante frustrado depois de
tentar expor, pelos canais do sistema, um
delito ou desperdício – e, por isso, recorre à
mídia. No entanto, ele também pode ser um
indivíduo com motivos menos nobres: dis-
cordar de políticas de um governo e querer
promover seus próprios pontos de vista
com astúcia manipuladora; estar zangado
com sua situação de emprego; ou simples-
mente querer cair nas graças da mídia.

Outro problema é como determinar se a
informação vazada prejudica a segurança
nacional. Esse conhecimento surge após o
fato, mas temos visto que os EUA sobrevi-
vem a vazamentos. Nos últimos 30 anos,
poucos foram importantes a ponto de ga-

nhar investigações em larga escala e somen-
te um punhado resultou em condenações.

É preciso reconhecer que a era do compu-
tador é diferente e intensifica o volume de
informações que podem ser disseminadas.
No mundo de hoje, um Manning pode divul-
gar até 700 mil relatórios militares e telegra-
mas diplomáticos. Um Snowden pode pas-
sar meses baixando um número imenso de
documentos classificados e depois revelá-
los aos poucos.

Na política do “melhor estar seguro do
que arrependido”, é mais fácil para o gover-
no dizer que danos foram causados. No en-
tanto, isso foi seguido pela divulgação de
documentos que podiam ter sido tornados
públicos anos antes e atenuado o impacto
de Snowden. Já é hora de Congresso, Execu-
tivo, público e mídia pensarem sobre o que
precisa ser feito. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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Portal. Entrevista
de Obama na Casa

Branca

● Lei Patriota
Mudança na lei limitaria aval do
Estado para coletar dados

● Reforma em tribunal
Mudança na Corte secreta que
autoriza interceptações

● Diálogo com público
NSA buscaria ser mais transpa-
rente com opinião pública

● Comitê
Analistas e juristas reavaliariam
o sistema de espionagem
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Obama anuncia mudança na vigilância
online e ‘pausa’ em relação com Rússia

tv.estadao.com.br
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Os EUA precisam
de uma nova lei
sobre vazamentos

MAIS NA WEB

Pressão. Obama durante coletiva na Casa Branca: presidente americano enfrenta crítica de republicanos e da esquerda

Reformas. Em entrevista coletiva convocada às pressas, presidente americano anuncia quatro medidas para ampliar transparência
da Agência de Segurança Nacional e volta a exigir que ex-agente da CIA seja entregue por Moscou; ‘ele não é um patriota’, atacou

WASHINGTON

O presidente dos EUA, Barack
Obama, culpou ontem a linha
política seguida por seu colega
russo, Vladimir Putin, pelo can-
celamento de sua visita a Mos-
cou, dia 4 de setembro. A deci-
são foi classificada pela Casa
Branca como uma “pausa” na
relação entre os dois países. Pu-
tin, segundo Obama, está preso

a “velhos estereótipos” antia-
mericanos e agiu como “o garo-
to entediado do fundo da clas-
se” em encontros bilaterais an-
teriores.

Segundo Obama, os EUA
não irão além do cancelamento
da visita. Não haverá boicote
aos Jogos Olímpicos de inver-
no, na Rússia, apesar das leis
contra homossexuais adotadas
pelo país.

“Nós vimos uma retórica do
lado da Rússia que era antiame-
ricana, que jogava com velhos
estereótipos. Eu encorajei Pu-
tin a pensar para frente sobre
essas questões, em oposição ao
passado”, afirmou Obama.

O presidente disse que não
tem uma “relação pessoal
ruim” com Putin. Disse que am-
bos conversam de forma “fran-
ca”, apesar da linguagem corpo-
ral de Putin.

Ao comentar os avanços na
agenda bilateral, ele se lem-
brou do ex-presidente russo
Dmitri Medvedev, com quem
teve uma boa relação, chegando

a firmar um tratado de redução
de armas nucleares, engaveta-
do por Putin, que reassumiu o
poder em maio de 2012. “Ele
tem aquele jeito desleixado, co-
mo o de um garoto entediado
no fundo da classe”, disse Oba-
ma sobre Putin.

Diplomacia. As declarações de
Obama emitiram sinais confu-
sos sobre a relação dos EUA
com a Rússia. Horas antes, os
ministros russos da Defesa, Ser-
gei Shoygu, e das Relações Exte-
riores, Sergei Lavrov, haviam se
reunido em Washington com
os secretários de Defesa, Chuck

Hagel, e de Estado, John Kerry,
para tratar de temas críticos.

Além do conflito sírio, esta-
vam na pauta o projeto de cons-
trução de um sistema de defesa
antimíssil na Europa, as amea-
ças nucleares do Irã e da Coreia
do Norte e a retirada das tropas
do Afeganistão.

Na prática, o diálogo bilateral

continua em curso até mesmo
nos tópicos mais sensíveis para
os dois lados. Como disse La-
vrov, o encontro de ontem per-
mitiu “criar um sólido alicerce
para o trabalho futuro” dos dois
países.

“A relação entre os EUA e a
Rússia é muito importante e es-
tá marcada por interesses de
ambos os lados e, algumas ve-
zes, por interesses conflitan-
tes”, afirmou Kerry. “Sergei La-
vrov e eu somos como velhos
jogadores de hóquei. Sabemos
que na diplomacia, assim como
no hóquei, algumas vezes há co-
lisões ocasionais.” / D.C.M.

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O presidente Barack Obama
anunciou ontem mudanças
no sistema de espionagem
eletrônica, tentando restau-
rar a credibilidade da Agên-
cia de Segurança Nacional
(NSA, na sigla em inglês) e,
por extensão, de seu governo.
Obama ainda indicou ter op-
tado por uma “pausa” na rela-
ção entre EUA e Rússia – país
que deu asilo ao responsável
pela revelação do esquema de
espionagem, o americano Ed-
ward Snowden.

“Dada a história de abuso de
governos, é correto perguntar
sobre a vigilância, particular-
mente quando a tecnologia está
reformulando todos os aspec-
tos de nossas vidas”, afirmou.
“O fato de eu dizer que os pro-
gramas operam para impedir
abusos continua a ser verdade,
mesmo sem as reformas. A ques-
tão é como eu faço para o povo
americano se sentir mais con-
fortável.”

A entrevista no Salão Leste da
Casa Branca, reservado a ceri-
mônias oficiais, havia sido con-
vocada na noite anterior. Even-
tos assim raramente são marca-
dos pela presidência para uma
sexta-feira de verão, período de
férias escolares e legislativas.

Obama, porém, haviase reuni-
do no dia anterior com os presi-
dentes de grandes empresas de
tecnologia e telecomunicações
– AT&T, Apple, Google, entre
outras – e não queria deixar pen-
dente o tema que tem incendia-
do sua agenda interna e as rela-
ções dos EUA com Rússia, Chi-
na e até mesmo com o Brasil.

Medidas. Duas das quatro me-
didas anunciadas por ele depen-
dem de aprovação do Congres-
so, onde a oposição republicana
tem sido eficaz em bloquear os
projetos da Casa Branca, como a

reforma da imigração e o acordo
para um corte de gastos públi-
cos.

Obama informou ontem sua
intenção de reformar o trecho
da Lei Patriota (adotada no
combate ao terrorismo desde
2001) que trata da coleta de da-
dos pela NSA, especialmente os
registros de chamadas telefôni-
cas, e também o tribunal ultras-
secreto incumbido de prover au-
torização para a agência. Isso de-
penderia do Congresso.

Ele também determinou à
NSA dar mais transparência a
seus programas e pediu a cria-
ção de um grupo de especialis-
tas para reexaminar o sistema
de espionagem e tentar conci-

liar segurança com privacidade.
O relatório preliminar deve ser
entregue em 60 dias.

Obama reconheceu que a no-
va busca por transparência nos
programas de espionagem foi
provocada pelas revelações de
Snowden. Ao ser questionado
se o governo abusara de suas
prerrogativas, Obama disse que
os programas da NSA funciona-
vam sem abusos mesmo antes
das reformas propostas ontem.

O presidente reforçou que seu
governoe a NSA não teriaminte-
resse em “ir além da proteção do
país contra o terrorismo”, mas
nãoexplicouseesselimitealcan-
ça a privacidade de correspon-
dências e telefonemas.

Snowden, segundo Obama,
não pode ser considerado um
“patriota” por ter provocado a
revisão do sistema de espiona-
gem da NSA. Conforme infor-
mou, as mudanças tinham sido
pedidas por ele antes das revela-
ções do ex-agente da CIA.

Relações. O americano asila-
do na Rússia tornou-se protago-
nista da deterioração das rela-
ções entre EUA e Rússia, expos-
ta nas decisões da Casa Branca
de cancelar a visita oficial do
presidente a Moscou, dia 4 de
setembro, e de substituí-la por
sua ida à Suécia.

“Snowden foi indiciado por
três crimes. Se, de fato, ele acre-

dita que fez o correto, como
todo cidadão americano, ele
deve vir aqui, aparecer diante
de um tribunal com seu advoga-
do e se defender”, desafiou o
presidente.

Obama insistiu que Snowden
dispunha de “outras avenidas”
para percorrer, além das suas re-
velações à imprensa e de sua fu-
ga para Hong Kong – e depois
para Moscou. “Pela primeira
vez, aprovei um decreto para
proteger os delatores da comu-
nidade de inteligência”, afir-
mou Obama, ciente de que o
americano havia sido enquadra-
do na Lei de Espionagem como
traidor – portanto, sujeito à pe-
na de morte.

● Pratos limpos

MEDIDAS

“Não há dúvidas de que o
vazamento de Snowden
induziu a uma resposta
mais rápida e emocional
(do público). Se eu digo
a Michelle (a
primeira-dama dos
EUA) que lavei os pratos,
e ela não acredita, quero
que ela confie em mim.
Talvez, eu a tenha de
trazer à cozinha para
mostrar os pratos limpos
e não apenas lhe dar a
minha palavra”

“Os programas estão
operando de forma a
impedir abusos, mesmo
sem as reformas. A
questão é como eu faço
para o povo americano se
sentir mais confortável”
“É apropriado para nós
darmos uma pausa e
reavaliar para onde a Rússia
está indo e onde nossos
interesses no exterior
estão”
Barack Obama
PRESIDENTE DOS EUA

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




