
Em uma escala de 0 a 10, o Brasil
está entre 3 e 4 no quesito segu-
rança da informação. Essa é a opi-
nição do pós-doutor em seguran-
ça da informação e presidente da
Cloud Security Alliance Brasil,
Sérgio Pagliusi, na audiência pú-
blica realizada ontem pela Comis-
são Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Espionagem do Senado
para discutir a segurança de in-
formação no Brasil. A CPI foi ins-
talada depois das denúncias de
espionagem de dados de empre-
sas e de cidadãos brasileiros pela
Agência Nacional de Segurança
dos Estados Unidos (NSA). Ou-
tros países, como a França, tam-
bém foram monitorados pelo ser-
viço norte-americano.

“Estamos começando a acor-
dar para o problema. Nessa histó-
ria de espionagem corporativa, te-
mos muita lição a fazer. Falta cons-
ciência institucional e um longo
aprendizado”, disse Pagliusi.

Para ele, devem ser estabeleci-
dos canais de denúncia para esse
tipo de situação “Que surjam no-
vos Snowden. O destino dele está
sendo avaliado por potenciais de-
nunciantes”, disse o especialista,
em referência a Edward Snow-
den, o ex-técnico terceirizado da
NSA que revelou informações sigi-
losas sobre a conduta dos EUA.

De acordo com o conselheiro
do Comitê Gestor da Internet
(CGI), Rafael Moreira, o Brasil tem
condições de desenvolver tecnolo-
gia própria para garantir a segu-
rança dos dados do país, tanto do
governo quanto da população.

“Há uma massa de conhecimento
dentro das universidades e em em-
presas inovadoras que podem con-
tribuir propondo medidas para
que possamos mudar isso no lon-
go prazo”, informou Moreira. O
CGI é uma instância que tem a par-
ticipação de diversos órgãos do go-
verno e da sociedade civil, coorde-
nada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Informação.

Atualmente, há 87 empresas
na área de segurança da informa-
ção e criptografia no Brasil. Se-
gundo Rafael Moreira, o governo

tem de usar o seu poder de
compra de softwares e hardwa-
res para estimular a área da se-
gurança cibernética, de forma
a fomentar essas empresas.
“Para lidar com essa indústria,
tem de haver muito conheci-
mento. Por isso, os ministros
de Ciência e Tecnologia, Marco
Antonio Raupp, e da Defesa,
Celso Amorim, estão discutin-
do e vão propor um programa
conjunto de apoio à pesquisa e
à inovação em segurança”, dis-
se o conselheiro do CGI. ABr

O governo federal arrecadou R$
84,212 bilhões em impostos e con-
tribuições em setembro, resulta-
do recorde para o período. Na com-
paração com igual mês do ano pas-
sado, houve crescimento real de
1,71%. Os dados foram divulgados
pela Receita Federal.

No acumulado do ano até se-
tembro, a arrecadação federal so-

mou R$ 806,446 bilhões, alta de
0,89% comparado a igual perío-
do de 2012.

Segundo a Receita, entre os fa-
tores que contribuíram para o re-
sultado da arrecadação, de janei-
ro a setembro, está a redução de
41,04% no pagamento de ajuste
anual do Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ) e da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL).

A Receita também cita a arre-
cadação extraordinária, em
maio desde ano, de R$ 4 bilhões
referente ao PIS, à Cofins, ao IR-

PJ e à CSLL, devido a depósito ju-
dicial e à venda de participação
societária.

A Receita destaca ainda as de-
sonerações tributárias e o desem-
penho de indicadores macroeco-
nômicos que influenciaram a ar-
recadação.

A projeção de crescimento da
arrecadação neste ano é de 3%,
mas, mas, segundo o secretário
adjunto da Receita Luiz Fernando
Teixeira Nunes, poderá ser revisto
para de 2,5% a 3%. A mudança
acompanha alterações em indica-
dores econômicos, como da pro-

dução industrial e as vendas de
bens e serviços.

Para Nunes, não há contradi-
ção entre a redução na proje-
ção da arrecadação neste ano e
o recorde registrado em setem-
bro. “Continuamos trabalhan-
do com previsão de aumento
na arrecadação, mas com per-
centual um pouco menor do
que aquele com que trabalháva-
mos inicialmente”, diz.

AReceitanãocontacomaar-
recadação extra em decorrência
do programa de refinanciamento
detributosatrasados,oRefis.ABr

Cuidar da alimentação, praticar
atividade física ou parar de fumar
ainda não são fatores reconheci-
dos pela população como medi-
das para prevenir o diabetes do ti-
po 2, segundo pesquisa divulga-
da pela Sociedade Brasileira de
Diabetes (SBD). A maioria dos en-
trevistados (87%) acredita que
apenas evitar o consumo de açú-
car é suficiente para evitar a doen-
ça. Essa percepção, segundo a en-
tidade, é um antigo mito que difi-
culta o tratamento.

A pesquisa ouviu 1.106 pes-
soas, de 18 a 60 anos, em seis capi-
tais (São Paulo, Rio de Janeiro, Be-
lo Horizonte, Brasília, Porto Ale-
gre e Recife). Apenas 28% dos en-
trevistados relacionaram ativida-
des esportivas ao controle da
doença e 72% não associaram o ta-
bagismo como fator de risco. O es-
tudo inaugura a campanha “Dia-
betes: mude seus valores” e tem
como objetivo avaliar o quanto a
população entende a doença.

“Não há alimentos que cau-
sem diabetes. O fator causal mais
relevante é a obesidade. Uma ali-
mentação inadequada predispõe
o desenvolvimento da doença”,
explicou o vice-presidente da
SBD, Luiz Turatti. Ele esclarece,
no entanto, que, para pessoas
que já têm o diagnóstico, é funda-
mental uma dieta controlada de
carboidratos. “Essa é a fonte prin-
cipal de energia, mas há os bons e
os ruins. O açúcar refinado é con-
siderado de absorção rápida e não
é recomendado. Uma fatia de pão
integral, por outro lado, não ele-
va a glicemia de maneira tão brus-
ca”, exemplificou.

Embora desconheçam as medi-
das de prevenção, os entrevista-
dos reconhecem a gravidade da
doença. A maioria (93%) decla-
rou saber que o diabetes pode le-
var à morte e 70% disseram que a
doença não tem cura. As formas
de tratamento mais citadas foram
dieta alimentar (65%), uso de me-
dicamentos (53%) e de insulina
(45%). A prática de atividades físi-
cas, no entanto, foi apontada por
apenas 28% dos entrevistados.

“Pesquisas mostram que a mu-
dança de estilo de vida para pes-
soas com tendência ou com pré-
diabetes é o que mais contribui pa-
ra que não haja progressão da
doença”, destaca o presidente da
SBD, Balduino Tschiedel. ABr
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Espionagem: o Brasil
‘ainda tem muito a fazer’

A Receita reduziu a
previsão de recolhimento
em 2013, diante da
conjuntura econômica

Pesquisa mostra que
a população ignora que
a obesidade é um dos
maiores fatores de risco
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Na CPI do Senado, especialistas revelam fraquezas da nossa segurança na Internet

Arrecadação cresce em setembro, mas projeções caem

Diabetes 2:
maioria não
sabe como
evitar doença

Atualmente, há 87
empresas na área de
segurança da
informação e
criptografia no Brasil.
Governo poderia
ajudar o setor com
mais encomendas
para essas empresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out. 2013, Brasil, p. 10.




