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-BUENOS AIRES- Em meio à crescente ten-
são gerada pelas atividades de espiona-
gem do governo americano, que envol-
veram até a presidente Dilma Rousseff
e a Petrobras, oministro daDefesa, Cel-
so Amorim, desembarcou ontem em
Buenos Aires com uma importante
mensagem para o governo argentino: o
Brasil considera fundamental iniciar
um processo de cooperação em maté-
ria de defesa cibernética com“seuprin-
cipal parceiro estratégico”.
— A defesa cibernética é, talvez, a

mais importante área para a Defesa no
século XXI. Cada vez se tornará mais
difícil usar armas convencionais, é pra-
ticamente impossível, salvo casos iso-
lados, o uso de outras armas de destrui-
ção de massas. As armas cibernéticas
podem ser armas de destruição de
massas, e nós temos de estar prepara-
dos para nos defender — disse Amo-
rim, em conversa com corresponden-
tes brasileiros na embaixada do Brasil,
em Buenos Aires.
O ministro, que veio acompanhado

pelo diretor do Centro deDefesa Ciber-
nética do Exército, general José Carlos
dos Santos, assegurou que, nessamaté-
ria, “é muito importante a cooperação
com outros países da América do Sul,
começando pela Argentina”.
— Como será essa cooperação, ainda

não sei, temos de evoluir, até porque
nosso centro ainda é um pouco embrio-
nário. Mas os passos iniciais devem ser
rápidos, porque omundo estámudando
rapidamente — enfatizou Amorim, que
foi recebido pela presidente Cristina Kir-
chner na residência oficial de Olivos.
Hoje, o ministro conversará sobre es-

se e outros assuntos com seu colega de
pasta argentino, Agustin Rossi (nomea-

do recentemente), e com o chanceler
Héctor Timerman.
Um dia depois de o ministro das Rela-

ções Exteriores, Luiz Figueiredo, ter se
reunido com a chefe do Conselho de Se-
gurança Nacional dos Estados Unidos,
Susan Rice, emWashington, para inten-
sificar a queixa doBrasil pelas atividades
de espionagem do governo americano,
Amorim referiu-se ao encontro:
— Não conheço o resultado das con-

versas domeu colega Figueiredo com a
Susan Rice, mas um dos casos recentes
(Amorim não quis mencionar especifi-
camente a espionagem à Petrobras)
ilustra como essa questão da cibernéti-
ca está ligada aos recursos naturais... e
nossa região é muito rica em recursos
naturais, energia, petróleo, alimentos...
— comentou o ministro.
Para Amorim, o Brasil nunca será ca-

paz de proteger seus recursos sem uma
adequada defesa cibernética.
— O risco não é só espionagem, é

também de sabotagem... a guerra ci-
bernética é a guerra do futuro, espera-
mos que não aconteça — frisou.
Perguntado sobre novas medidas pa-

ra reforçar a segurança na costa brasi-
leira, o ministro lembrou que a região é
“uma preocupação central da Defesa”,
mas não revelou mais detalhes. Amo-
rim insistiu em deixar claro que “nin-
guém superará suas vulnerabilidades
integralmente. Temos de entender a
importância do assunto, trabalhar, mas
saber que o Brasil é vulnerável, como
também são os Estados Unidos”.
— O que pudermos fazer em conjun-

to com outros países da América do
Sul, principalmente com a Argentina,
será bom— reforçou o ministro.
A cooperação entre os países da regi-

ão em matéria de defesa cibernética
começou a ser discutida pelos presi-
dentes do Mercosul na última cúpula
do bloco, em julho passado, emMonte-
vidéu, no Uruguai. l
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Riscos. Amorim, sobre guerra cibernética: “Risco não é só espionagem, é também de sabotagem”

Brasil propõe à Argentina
aliança para defesa cibernética

Saboia retorna ao
Itamaraty em outubro

Diplomata está
afastado desde que
retirou boliviano da
embaixada emLa Paz
-BRASÍLIA- O ex-encarregado de
Negócios do Brasil na Bolívia
Eduardo Saboia, responsável
pela retirada do senador boli-
viano Roger Pinto Molina da
embaixada brasileira em La
Paz, voltará ao trabalho no Ita-
maraty no dia 1º de outubro. O
diplomata está afastado das
atividades desde o fimde agos-
to, quando Pinto Molina che-
gou ao Brasil.
O pedido para que o diplo-

mata retornasse às atividades
foi encaminhado ontem pelos
advogados dele.
— O pleito demonstra o seu

compromisso com a nação,
pois ele está recebendo um sa-
lário e sem trabalhar — disse o
advogado Ophir Cavalcante
Junior, que defende Saboia.

ACESSO A DOCUMENTOS
O advogado acrescentou que
não há nada, sob o ponto de
vista legal, que sustente o afas-
tamento de Saboia das suas
atividades.
— Não há nada de irregular

na conduta do diplomata que o
afaste das suas atividades nor-
mais de trabalho. Por isso, foi
solicitado o retorno. Ele está em
Brasília desde a chegada do se-
nador [boliviano] ao Brasil.
Paralelamente, a comissão

de sindicância que investiga a
atuação do diplomata suspen-
deu a audiência marcada para
amanhã de ontem. Na presen-
ça de Saboia e advogados, a co-
missão informouque vai anali-
sar o pedido dele para ter aces-
so aos documentos. A expecta-

tiva é que o ministro das Rela-
ções Exteriores, Luiz Figueire-
do, decida sobre a solicitação
de acesso aos documentos. Fi-
gueiredo só estará em Brasília
na próxima segunda-feira.
A defesa de Saboia quer aces-

so aos e-mails, telegramas e no-
tas trocadas entre a Embaixada
do Brasil na Bolívia, o Itamaraty
e a Presidência da República. A
relação de documentos é exten-
sa e mantida pela comissão em
caráter sigiloso.
Ontem, ementrevista antes do

depoimento de Pinto Molina à
Justiça, Saboia deixou claro que
não se arrepende de ter monta-
do a operação de fuga do sena-
dor. Perguntado se repetiria a
ação, o diplomata respondeu:
— Nas mesmas condições,

eu faria o mesmo. Estou tran-
quilo. Cumpri ordens. Defendi
uma vida. Defendi o meu país.
Saboia não esclareceu, no

entanto, de quem teria partido
a suposta ordem.
O diplomata é alvo de investi-

gaçõesdeumacomissãode sin-
dicância, formada por dois em-
baixadores e um auditor da Re-
ceita Federal. O grupo apura as
responsabilidades de Saboia na
retirada de PintoMolina da em-
baixada brasileira. O diplomata
é acusado de quebra de hierar-
quia. A defesa dele nega.
O parlamentar boliviano foi

trazido da Bolívia para o Brasil
em uma operação organizada
por Saboia no último dia 22,
desencadeando uma crise di-
plomática. O então chanceler
Antonio Patriota foi substituí-
do por Luiz Figueiredo. Em ju-
nho de 2012, o Brasil concedeu
asilo diplomático ao senador,
mas o governo boliviano não
deu o salvo-conduto para ele
deixar o país. (Com Agência
Brasil) l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 set. 2013, Primeiro Caderno, p. 15.




