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Internacional TV Estadão. Vídeo sobre o estudante
que matou professor em Nevada
tv.estadao.com.br

Oprotesto das autoridades france-
sas diante da espionagem da
Agência de Segurança Nacional

(NSA) faz parte da satisfação que preci-
sam dar ao eleitorado francês. Para es-
pecialistas franceses em relações inter-
nacionais e em inteligência, as manifes-
tações são pouco mais do que um teatro
diplomático.

Mais do que isso: apesar da espiona-
gem mútua, os serviços secretos desses
países colaboram entre si, como é o ca-
so de franceses e americanos. “Se Paris
reclamar muito, os americanos lembra-
rão rapidamente aos franceses que eles
também fazem espionagem na inter-
net”, disse ao Estado Julien Nocetti, pes-
quisador do instituto Francês de Rela-
ções Internacionais (Ifri).

Para François-Bernard Huyghe, do
Instituto de Relações Internacionais e
Estratégicas (Iris), “é lógico” que haja
protestos veementes, da mesma forma
que é lógico que pouco ou nada mude na
espionagem mundial. “Não creio nem
um pouco que vamos parar a espiona-
gem”, diz Huyghe, para quem a internet
tornou os meios de controle à intercep-
tação de dados menos eficientes. “Não
estamos mais na época em que flagráva-
mos três espiões soviéticos e os expulsá-
vamos”, brinca Huyghe.

Nocetti e Huyghe, mesmo preocupa-
dos com os crescentes abusos contra a
privacidade no mundo, não são entusias-
tas de propostas como a da presidente
brasileira Dilma Rousseff em favor de
uma maior regulamentação da internet.
Para Nocetti, a intervenção do Estado
agravaria a censura e “alteraria a pró-
pria natureza da rede”. “O risco seria a
balcanização da internet.”
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Portal. Europa quer

novas regras para
proteger dados

SPARKS, EUA

Um professor de matemática foi
morto e dois alunos foram feri-
dos por um estudante de 12 anos
que abriu fogo com uma pistola
na manhã de ontem em uma es-
cola de ensino médio da cidade
se Sparks, no norte do Estado

americano de Nevada, e se suici-
dou em seguida. Os adolescen-
tesatingidospelosdisparosesta-
vam em situação crítica – um de-
les passou por cirurgia de emer-
gência no hospital de Reno que
os socorreu.

“Um garoto começou a enlou-
quecer, sacou uma arma e atirou
(...). Daí, ele foi em direção a um
professore disse para ele seafas-
tar. O professor começou a re-
cuar e ele (o assassino) puxou o
gatilho”, disse Andrew, aluno
que testemunhou o crime, à
emissora local KOLO-TV.

De acordo com a polícia, cerca

de 30 estudantes, a maioria com
idade entre12 e 13 anos, testemu-
nharam a ação – que ocorreu 15
minutos antes de as aulas se ini-
ciarem.“Os alunos estavamche-
gando, os ônibus (escolares) es-
tavam chegando. Todos esta-
vam se agrupando do lado de fo-
ra para fazer esportes ou espe-
rando o primeiro sinal tocar”,
disse o chefe de polícia do Con-
dado de Washoe, Mike Mieras.

“É um dia trágico para Sparks.
Somente quero reiterar que a ci-
dade é muito segura e isso é ape-
nas um incidente isolado. Mas é
muito, muito trágico e estou en-

tristecido de estar aqui e ter de
lhes contar isso”, disse o prefei-
to da localidade, Geno Martini.

A polícia afirmou que entre
150 e 200 agentes foram ao local
do crime. Segundo as autorida-
des, ninguém além do atirador
efetuou disparos. “Como vocês
podem imaginar, a melhor des-
crição (para a situação durante o
ataque)écaos. Écedodemais pa-
ra afirmar se ele (o criminoso)
tinha alguém como alvo ou ati-
rou indiscriminadamente”, dis-
se o subchefe de polícia de Reno,
TomRobinson.Opolicialqualifi-
cou como um “herói” o profes-
sor que foi morto na ação, mas
disse que não sabe se ele estaria
tentandoconteroatiradorquan-
do foi atingido. / REUTERS e AP

● Alemanha
Em julho, a chancelaria alemã
convocou o embaixador america-
no no país para esclarecer denún-
cia da revista Der Spiegel de espio-
nagem à União Europeia pela NSA

● Brasil
Em setembro, reportagem do
Fantástico revelou que a NSA
vigiou a presidente Dilma Rous-
seff e seus assessores próximos.
Segundo documentos fornecidos

por Edward Snowden, a agência
americana invadiu a rede privada
de computadores da Petrobrás.
No dia 18 daquele mês, Dilma
cancelou a viagem oficial que
faria aos EUA

● México
Também em setembro, o presi-
dente do México, Enrique Peña
Nieto (foto), pediu a Obama que
“investigasse a fundo” a denún-
cia de que fora espionado em

2012. Ontem, o México fez duras
críticas aos EUA após novas reve-
lações. Segundo a Der Spiegel, a
NSA invadiu o e-mail de Felipe
Calderón, em 2010, enquanto ele
era presidente do país

Atirador mata professor e fere alunos em Nevada
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Espionagem dos EUA na França leva
Paris a chamar embaixador americano
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Documentos obtidos por Ed-
ward Snowden, ex-agente da
Agência Nacional de Seguran-
ça (NSA), dos EUA, e revela-
dos ontem pelo jornal fran-
cês Le Monde indicam que o
governo americano espiona
em massa governo, empresas
e cidadãos da França.

A investigação mostra que só
no período de 30 dias, entre 10
dedezembro de 2012e 8de janei-
ro de 2013, 70,3 milhões de liga-
ções telefônicas foram gravadas
de forma clandestina, expondo
aprivacidadede milhõesde fran-
ceses e violando segredos indus-
triais e de Estado. A reportagem
foi assinada pelo jornalista ame-
ricano Glenn Greenwald, que
tem Snowden como fonte, e Jac-
ques Follorou, do Monde.

Os documentos indicam a
existência de um suposto Pro-
grama US-985D, o codinome da
espionagem sobre a França – a
realizada contra a Alemanha,
por exemplo, tem os nomes
US-987LA e IS-987LB. Os fran-
ceses fazem parte da chamada
“terceira parte”, um grupo de
paísestambémformadoporÁus-
tria, Polônia e Bélgica, além de
Alemanha. Outro grupo, a “se-
gunda parte”, envolve Grã-Bre-
tanha, Canadá, Austrália e Nova
Zelândia. Em comum, esses paí-
ses têm o fato de serem “ami-
gos” de Washington, como Bra-
sile México,e normalmente alia-
dos em questões políticas e eco-
nômicas.

Ainda assim, a NSA teria de-
senvolvido “vários modosde co-
leta”, segundo o Monde. Sempre
que números de telefones espe-
cíficos tocam, o sistema inicia a
gravação das conversas. Mensa-
gens de texto, e-mails e históri-
cos de conexão à internet tam-
bémseriam alvo, a partir de pala-
vras-chave definidas pela agên-
cia – associadas ou não a ativida-
des terroristas. De acordo com
os documentos de Snowden e a
reportagem do Monde, em mé-
dia 3 milhões de dados são inter-
ceptados por dia, com picos que
podem chegar a 7 milhões, co-
mo ocorreu entre 24 de dezem-
bro de 2012 e 7 de janeiro.

As informações abriram uma
aparente crise política entre Pa-
ris e Washington. No fim da ma-
nhã, o ministro do Interior, Ma-
nuel Valls, – responsável pelos
órgãos de inteligência do país –
qualificou a espionagem de paí-

ses amigos de “chocante”, mes-
mo termo empregado a seguir
pelo primeiro-ministro, Jean-
Marc Ayrault. “É inacreditável
que um país aliado como os EUA
possaespionar tantascomunica-
çõesquenão têmnenhumajusti-
ficativa estratégica ou de defesa
nacional”, afirmou. Segundo o
premiê, o Palácio do Eliseu pedi-
ria “respostas claras” e justifica-
tivas para as práticas”.

Minutos depois, o ministro
das Relações Exteriores, Lau-
rent Fabius, convocou o embai-
xador americano, Charles Riv-
kin, para explicações. O chance-

ler estava em Luxemburgo, em
reunião, mas fez questão de se
manifestar sobre as “práticas
inaceitáveis” de Washington.
“Nós cooperamos de maneira

útil no que diz respeito à luta
contra o terrorismo, mas isso
não se justifica de forma algu-
ma”, afirmou o ministro, garan-
tindoque pediria“esclarecimen-
tos rapidamente”.

Minutos depois, Charles Riv-
kin garantiu que os EUA “come-
çaram a rever a forma como se
recolheinformaçõespara encon-
trar um equilíbrio entre as exi-
gências legítimas de segurança
de seus cidadãos e aliados e as
exigências ligadas ao respeito à
vida privada do qual cada indiví-
duo tem direito”.

Odiscurso nãoaplacouodese-

jo de Fabius de obter explica-
ções e garantias mais profundas
dogoverno americano.Aoportu-
nidade para um entendimento
ocorrerá hoje, em Paris, quando
o secretário de Estado america-
no, John Kerry, visita a capital
justamente para um encontro
com o chanceler.

A revelação de que órgãos do
governo, empresas e cidadãos
da França, ao lado dos da Alema-
nha, são um dos alvos preferen-
ciais da NSA deu-se no dia em
que um comitê do Parlamento
Europeu começou a discutir um
projeto de lei que obriga empre-

sas de tecnologia multinacio-
nais a transferir os dados de seus
clientes europeus para servido-
res instalados no continente. A
medidaatingiriacompanhias co-
mo Google, Yahoo, Facebook,
Apple,Microsofte outras, acusa-
das de colaborar com a espiona-
gem da NSA.

NA WEB

Teatro diplomático
de quem se espiona

Obama. EUA manteriam programa para espionar França com ‘vários modos’ de coletar dados

Vigilância maciça. Documentos revelados pelo jornal ‘Le Monde’ provam que NSA espionou governo, empresas e cidadãos
franceses; em período de apenas 30 dias, agência de segurança de Washington gravou mais de 70 milhões de telefonemas no país

Desespero. Alunos e funcionários foram retirados da escola

OUTROS ALVOS

● Resposta
A porta-voz da
NSA Caitlin
Hayden
afirmou que ‘o
tipo de
inteligência’
obtido pela
agência dos
EUA é coleta-
do por ‘todas
as nações’.

● Objetivos ocultos

Segundo testemunhas,
estudante abriu fogo
pouco antes do sinal para
a primeira aula tocar;
matador se suicidou

“Até uma criança de 8 anos
sabe que a vigilância não
tem como objetivo apenas o
terrorismo”
François-Bernard Huyghe
DIRETOR DO INSTITUTO DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS E ESTRATÉGICAS

(IRIS), DE PARIS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




