
Novas revelações sobre a espiona-
gem em massa dos serviços norte-
americanosprovocaramreaçõesira-
das do México, que pediu uma in-
vestigação,edaFrança, queconvo-
cou o embaixador dos Estados Uni-
dos em Paris. Segundo o jornal Le
Monde, em sua edição de ontem, a
agência americana de Segurança
(NSA) realizou70,3milhões de gra-
vaçõesdedadostelefônicosdefran-
ceses em um período de 30 dias en-
tre dezembro de 2012 e janeiro de
2013. O jornal cita documentos do
ex-consultordaNSAEdwardSnow-
den, atualmente asilado na Rússia.

“Estouprofundamenteescanda-
lizado”, declarou em Copenhague
o primeiro-ministro francês, Jean-
Marc Ayrault. “É incrível que um
país aliado possa chegar a espionar
tantas comunicações privadas sem
nenhuma justificativa estratégica”.

Ilustrando a gravidade da crise,
o chanceler da França, Laurent Fa-
bius, anunciou a convocação ime-
diata do embaixador de Washing-
ton em Paris. “Entre sócios, este ti-
po de práticas que atentam contra a
vida privada são totalmente inacei-
táveis.Éprecisogarantirmuitorapi-

damente que (...) não ocorram
mais”, acrescentou.

OtemaseráevocadohojeporFa-
bius e por seu colega americano Jo-
hn Kerry durante encontro em Pa-
ris, antes da reunião sobre a Síria
prevista para Londres.

De acordo com o Le Monde, os
documentos de Snowden descre-
vemastécnicas utilizadasparacap-
tar ilegalmente os segredos ou sim-
plesmente a vida privada dos fran-
ceses. A NSA tem vários modos de
recolherinformações.Quandocer-
tos números telefônicos são utiliza-

dos, é ativado um sinal que coloca
emandamentoa gravação automá-
tica das conversas, diz o jornal.

Esta vigilância também permite
interceptar os SMS e seus conteú-
dos em função de palavras-chave.
Finalmente,aNSAconservadema-
neira sistemática o histórico das
conversas de cada pessoa.

Ojornalacrescentaqueosdocu-
mentospermitempensar queos al-
vos da espionagem da NSA são tan-
to suspeitos de terem vínculos com
atividades terroristas quanto pes-
soas do mundo empresarial, políti-
co ou governamental da França.

Aliado incondicional
estreitamente vigiado
No domingo, o México condenou a
espionagem e exigiu uma explica-
ção imediata, depois que a revista
alemãDerSpiegelafirmouqueoser-
viçodeinteligênciaamericanainva-
diu o e-mail do ex-presidente Feli-
peCalderón(2006-2012).“Ogover-
no do México reitera sua categórica
condenaçãoàviolaçãodaprivacida-
de das comunicações de institui-
çõesecidadãos mexicanos”, disse a
chancelaria.

MUNDO

Editor: Gabriel de Sales
gsales@brasileconomico.com.br

França e
México em
crise com
os EUA por
espionagem
Novas revelações com base em documentos

de Edward Snowden deixa autoridades

francesas e mexicanas indignadas

▲

Os documentos
permitem pensar que os
alvos da espionagem da
NSA são tanto suspeitos
de terem vínculos
com terroristas quanto
pessoas do mundo
empresarial, político
ou governamental
da França

Ayraulteapremiêda
Dinamarca,HelleThorning,
ontememCopenhague
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Juncker vai formar um novo governo
O primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker,

apresentou sua renúncia ao Grão-Duque Henri Albert,

abrindo caminho para formar um novo governo. Nas eleições

de domingo o Partido Cristão Social (CSV) de Juncker foi

o vencedor, obtendo 33,7% dos votos e ficou com 23 cadeiras,

três a menos que no Parlamento em fim de mandato. AFP

A Casa Branca respondeu às queixas feitas
pela França sobre as novas denúncias de
espionagem por parte da Agência de Segurança
Nacional americana alegando que “todas as
nações realizam operações de espionagem”.
“Já deixamos claro que os Estados Unidos
recolhem informações de inteligência no exterior
do mesmo modo que todos os países recolhem”,
afirmou a porta-voz da agência, Caitlin Hayden.

Em setembro, quando vazaram os
documentos de Snowden, surgiram informações
de que os Estados Unidos espionaram as
comunicações do então candidato e agora
presidente do México Enrique Peña Nieto,
assim como da presidente Dilma Rousseff.

Isto fez com que os países latino-americanos
convocassem os embaixadores americanos
para pedir explicações e Dilma inclusive
adiou uma visita oficial aos Estados Unidos
que estava marcada para outubro.

No caso do México, o próprio presidente
Barack Obama se comprometeu em setembro
com Peña Nieto a realizar uma investigação
exaustiva e atribuir responsabilidades. AFP

Emmaio de2010,aNSA“explo-
rou de forma bem-sucedida uma
chave deservidordee-mail na rede
da Presidência mexicana (...) para
obter, pela primeira vez, acesso à
conta pública de e-mail do então
presidente Felipe Calderón”, afir-
ma o texto, que atribui a missão a
umdepartamentochamadoOpera-
ções de Acesso à Medida (TAO).

“Em uma relação entre vizinhos
esóciosnãoháespaçoparaas práti-
cas que supostamente ocorreram”,
afirmouasecretariadeRelaçõesEx-
teriores do México depois deste no-
vo escândalo de espionagem.

A missão contra Calderón foi
chamada “Fratliquid”, informou a
Der Spiegel, e este caso “pode pro-
vocar mais tensão nas relações de
México e EUA”, sobretudo se for le-
vado em conta que Calderón foi
“um líder que trabalhou com mais
proximidade com Washington que
qualquer de seus antecessores”.

O semanário também denun-
ciou que em 2009 a NSA invadiu os
e-mailsdeváriosfuncionáriosdeal-
to escalão de Segurança mexicana
envolvidosnocombateaonarcotrá-
fico e ao tráfico de pessoas. AFP

GeorgesGobet/AFP

A Holanda recorreu ao tribunal in-
ternacional do Direito Marítimo
para obter a libertação urgente de
30 membros da tripulação de um
navio do Greenpeace, entre eles a
brasileira Ana Paula Maciel, deti-
dos na Rússia durante operação
contra uma plataforma de petró-
leo no Ártico russo. “O Estado pe-
de a libertação da tripulação deti-
da e do barco”, informou o Minis-
tério holandês das Relações Exte-
riores em um comunicado.

O navio do Greenpeace, Arctic
Sunrise, de bandeira holandesa,
foi detido no fim de setembro pela
guarda costeira russa no Mar de
Barents, depois que membros da
tripulação tentaram abordar uma
plataforma petrolífera, onde que-
riam desfraldar uma bandeira de-
nunciando os riscos ecológicos li-
gados à exploração de petróleo.

Os 30 tripulantes detidos, dos
quais são 26 estrangeiros, estão
presos em Murmansk, no noroes-
te da Rússia, acusados de “pirata-
ria em grupo organizado”, crime
passível de 15 anos de prisão.

No início do mês, Haia já tinha

iniciado um procedimento judi-
cial, chamado de arbitragem, no
âmbito do qual cada parte pode
nomear “árbitros” encarregados
de encontrar uma saída para o lití-
gio. A Rússia deve nomear um ár-
bitro antes de 3 de novembro, des-
tacou o ministério.

A Holanda, que já nomeou seu
árbitro, decidiu, contudo, recor-
rer ao tribunal, com sede em
Hamburgo, Alemanha, e reivindi-
car “medidas provisórias, pois a
liberação da tripulação e do na-
vio são urgentes”, acrescentou o
ministério, ressaltando que o pro-
cedimento de arbitragem segue
seu curso.

A Holanda informou estar dis-
posta a suspender a ação no tribu-
nal se a Rússia desejar discutir as
questões jurídicas apresentadas
no litígio, mas não antes da liberta-
ção dos tripulantes.

Para o Greenpeace, esta ação é
positiva, porém muito lenta. “O
Greenpeace aplaude este gesto
muito importante do governo ho-
landês”, declarou o advogado do
Greenpeace, Jasper Teulings, cita-
do em um comunicado.

“Entretanto, provavelmente se-
rão necessárias quatro semanas
para que o tribunal chegue a um
veredicto”, acrescentou a mesma
fonte. AFP

SorenBidstrup/AFP

Reuters

Entre os detidos pelas
autoridades russas
está a ativista brasileira
Ana Paula Maciel

‘Fazemos o que todas
as nações fazem’, tenta
justificar a Casa Branca

OArcticSunrise,doGreenpeace:casovaiatribunal internacional

LUXEMBURGO

Holanda recorre
a tribunal marítimo
para que a Rússia
liberte ambientalistas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out. 2013, Mundo, p. 26-27.
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