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-WASHINGTON- O Brasil propôs aos Estados
Unidos um acordo bilateral para regu-
lar o acesso do governo americano à
comunicação de voz e dados brasilei-
ros, com obrigatoriedade de autoriza-
ção do Judiciário local. As autoridades
americanas recusaram a oferta, alegan-
do que têm aval da legislação domésti-
ca e uma “missão internacional” a
cumprir. Segundo oministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, que comandou
a delegação brasileira em encontros
que incluíram o vice-presidente dos
EUA, Joe Biden, o Brasil está insatisfeito
com a posição americana. E pretende
usar projeto de lei a ser enviado ao
Congresso, sobre proteção de dados in-
dividuais, para enquadrar e responsa-
bilizar as empresas de telecomunica-
ções e de internet americanas que atu-
em em território nacional.
Como revelou O GLOBO no mês pas-

sado, a Agência de Segurança Nacional
americana (NSA) realizou espionagem
no Brasil e em instalações diplomáticas
do país a partir da interceptação de da-
dos transportados por cabos de fibra óp-
tica que fazem conexão nos EUA. As in-
formações recolhidas incluíam comuni-
cação empresarial e sobre política exter-
na. O Brasil considerou o episódio uma
graveviolaçãodaConstituiçãoeda legis-
lação internacional. A Casa Branca pro-
pôs, então, duas missões, uma técnica e
outra política, para debater o imbróglio
com as autoridades brasileiras.
— Oferecemos um acordo respeitador

da soberania e das ordens jurídicas dos
dois países.Nãohouveaceitaçãoamerica-
nae foibemperemptória—disseCardozo
ontem.—Continuamos insatisfeitos.
O ministro se encontrou ontem com

o procurador-geral dos EUA, Eric Hol-

der, e depois com a assessora especial
de segurança interna e contraterroris-
mo, Lisa Monaco, em reunião da qual
Biden participou por uma hora.

“BRASIL NÃO É SUBSERVIENTE”
O acordo desenhado pelo Brasil obriga-
ria os EUA a solicitar à Justiça brasileira
autorização para coletar dados telefôni-
cos e de internet essenciais às suas in-
vestigações, como determina a Consti-
tuição. A solicitação deveria ser embasa-
da em indícios sólidos, para respeitar a
presunção de inocência, e estaria cir-
cunscrita a atividades criminais, como
narcotráfico e terrorismo.OsEUAaceita-
ram apenas manter conversas para veri-
ficar se é possível trabalhar sobre pontos
isolados da demanda brasileira.
—Achamos interessantemanter odiá-

logo e verificar se questões pontuais po-
dem ser resolvidas. Mas ressaltamos pa-
ra eles a importância de que o diálogo
não seja só retórico— disse oministro.
Cardozo avisou à equipedopresidente

Barack Obama que o Brasil levará o as-
sunto aos fóruns internacionais e utiliza-
rá o Marco Civil da Internet e a Lei de
Proteção de Dados Individuais para
apertar o cerco sobre as companhias
americanas, que são constrangidas a co-
laborar com as operações da NSA. A Ca-
sa Branca vem se recusando a reduzir o
escopo do aparato de espionagem mes-
mo dentro dos EUA. Cardozo, porém,
afirmou que o Brasil tinha a obrigação
de tentar negociar com os americanos:
— Um país que abre mão de sua so-

berania é um país subserviente. E o
Brasil não é subserviente — afirmou. l

Ministro quer enquadrar empresas que colaborem com espionagem
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Cardozo. ‘Continuamos insatisfeitos’, disse ministro da Justiça após reuniões emWashington

EUA rejeitam acordo para regular
acesso aos dados de brasileiros
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romance com o lí-
der norte-coreano
Kim Jong-un, a

cantora Hyon Song-wol foi
executada pelo governo local
na semana passada, junto
com mais onze artistas, por
violar as leis de pornografia
do país. A informação foi di-
vulgada ontem pelo jornal
sul-coreano “Chosun Ilbo”
combase em fontes chinesas.
Segundo a publicação,

Hyon e as outras vítimas —
músicos e bailarinos da or-
questra Unhasu e da banda
Wangjaesan —foram presas
nodia17porgravaremvídeos
de sexoentre si e, depois, ven-
derem o material. As execu-
ções, cometidas diante de pa-
rentes e colegas de trabalho
dos réus, ocorreram três dias
depois. Familiares e artistas
remanescentes teriam sido

levados para campos de tra-
balho forçado em seguida.
Uma das fontes contou

também que Bíblias foram
apreendidas com os acusa-
dos, epor isso foram tratados
como dissidentes políticos.
Ao jornal “Daily Telegraph”, o
especialista em Coreia do
Norte Toshimitsu Shigemu-
ra, da Universidade de Tó-
quio, disse não crer na moti-
vação das execuções.
— Há uma razão política

por trás disso. Ou alguma
relação com a mulher de
Kim— sugeriu.
A mulher do líder, Ri Sol-

ju, fez parte da orquestra
Unhasu antes de casar. Acre-
dita-se que Kim conheceu
Hyon há dez anos, quando
nenhumdosdois era casado.
O relacionamento teria sido
vetado na época pelo pai do
líder, Kim Jong-il, cuja morte
permitiu uma reaproxima-
ção— e suspeitas de que ha-
via uma relação extraconju-
gal. Hyon era casada com
ummilitar. l

Ex-namorada de
Kim é executada

Cantora foi acusada
de gravar e vender
pornografia
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Estrela. Hyon Song-wol no clipe de uma das músicas de seu grupo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 ago. 2013, Economia, p. 36.




