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Guerra de comida

C om grandes anúncios
em jornais – publica-
dos quase diariamen-

te – e aplicadas equipes de lo-
bistas, gigantes da indústria
alimentícia do México e orga-
nizações que pregam e pro-
movem a boa saúde dispu-
tam o apoio dos parlamenta-
res do país, que debatem a
aplicação de novos impostos
sobre a chamada “junk
food”, já aprovada pela Câma-

ra dos Deputados. A intenção
do governo central, que tenta
aumentar sua arrecadação com
uma reforma fiscal que deverá
atingir diversos setores, é com-
bater a obesidade entre a popu-
lação, enquanto eleva sua recei-
ta, cobrando mais impostos dos
que ganham mais.

O Senado mexicano debate
atualmente a nova legislação,
que cobrará 5% de imposto so-
bre os alimentos com 275 quilo-

calorias ou mais a cada 100 gra-
mas. Estão na mira da lei cereais
matutinos, balas, sorvetes, gela-
tinas e certos tipos de pudins,
entre outros doces, além de
qualquer tipo de comida que ex-
ceda o limite calórico determi-
nado pela lei. As bebidas de alta
caloria, como refrigerantes e su-
cos açucarados, terão 1 peso
(US$ 0,08) por litro acrescenta-
do aos seus preços.

Estatísticas indicam que 71%

dos mexicanos adultos e uma
em cada três crianças do país es-
tejam acima do peso ou obesas.

Com a votação no Senado pre-
vista para ocorrer nos próxi-
mos dias, as entidades de defe-

sa da boa saúde e a indústria ali-
mentícia – juntamente com va-
rejistas que lucram com seus
produtos – tentam convencer
os legisladores com seus argu-
mentos. De um lado, empresas

estrangeiras – como Coca-
Cola, Nestlé e Kraft Foods –
tentam evitar a elevação nos
impostos sobre seus produ-
tos. De outro, a Bloomberg
Filantropies – fundada pelo
prefeito magnata de Nova
York, Michael Bloomberg –
doou US$ 10 milhões a enti-
dades que pregam hábitos ali-
mentares saudáveis.

Indústrias e comerciantes
afirmam que os novos impos-
tos serão inúteis para comba-
ter obesidade, que segundo
seus lobistas é causada por
diversos fatores. O ativistas
pela boa saúde acreditam
que a medida é crucial no Mé-
xico, país que mais consome
refrigerantes no mundo. /AFP

e REUTERS

Dilma volta
a defender
controle da web

AFrança busca uma mulher.
Qualquer uma. Primeira con-
dição: ela deve estar morta.

Em segundo lugar, deve ter se dis-
tinguido a serviço da França e da
humanidade. Uma “campeã” que
mereceria ou o Prêmio Nobel de Li-
teratura, o de Ciências ou o Prêmio
Nobel da Paz. E o que faremos com
ela, quando for encontrada? Nós a
enterraremos. Não em qualquer lu-
gar, mas no Panteão, o monumento
que domina o Quartier Latin, não
muito distante da Sorbonne, e está
destinado a receber as cinzas dos
“grandes homens”.

O problema é exatamente esse:
os “grandes homens” são quase

sempre “grandes homens” e raramen-
te “grandes mulheres”. A lei que esta-
belece a igualdade entre homens e mu-
lheres, que nos esforçamos para apli-
car há alguns anos, não é absolutamen-
te respeitada “pelos mortos”.

Dos 71 corpos enterrados no Pan-
teão, 69 são de homens. Aleatoriamen-
te, podemos citar Mirabeau, Voltaire,
Rousseau, Saint-Exupéry, Alain Four-
nier, Charles Péguy. Perdidas nessa
corte viril, duas mulheres. E uma de-
las entrou ali às escondidas. Quase co-
mo contrabando. Trata-se de Mada-
me Berthelot, que não se distinguiu
por nenhuma grande proeza, mas por
ser mulher do químico Marcellin Ber-
thelot. E, como o casal jurou jamais se

separar, nem mesmo na morte, a repú-
blica respeitou esse voto e reuniu ma-
rido e mulher.

Belo gesto. Um pouco sexista,

acham as feministas (e com razão).
De fato, foi apenas por ser mulher de
um grande homem que a senhora Ber-
thelot teve direito a tal honra. Como
se a existência de uma mulher depen-
desse do marido, de ser a sua sombra.

Felizmente, a outra mulher que está
no Panteão deve tal honra a ela mes-

ma. Trata-se da Madame Curie, física
genial. Só que o desequilíbrio entre o
alvoroço dos homens e a solidão das
mulheres é chocante.

Esse é o problema que o presidente
François Hollande pretende atacar de
frente. E, para isso, nomeou o “Mon-
sieur Panteão”, cuja função é encon-
trar novos candidatos, com a esperan-
ça de que o próximo eleito seja uma
mulher.

Algumas mulheres entusiasmadas
já iniciaram consultas à internet. E fo-
ram recolhidas 30 mil propostas. Cla-
ro, as mulheres que responderam são,
na maior parte, “feministas”. Ora, es-
sas mulheres têm um temperamento
revolucionário. Não assusta, portan-
to, que na multidão prevaleça um gran-
de número de mulheres subversivas,
violentas e provocantes, pouco con-
formes à imagem da mulher, compa-
nheira e mãe, devota, meiga, respeito-
sa e, se possível, cristã e burguesa, que
foi o modelo nos séculos 19 e 20.

Entre as eleitas na internet, encon-
tramos Olympe de Gouges, a primeira
feminista, também engajada na luta
pela emancipação dos “negros”, que
morreu na guilhotina de Robespierre
durante a Revolução Francesa. Uma

boa candidata.
Infelizmente, ela não é muito co-

nhecida. Uma outra mulher está
bem posicionada. Louise Michel,
que é mais conhecida, contudo, nas
barricadas de Paris, em 1871, trazia
sempre a bandeira negra dos anar-
quistas. Um pouco molesto para o
Panteão.

Há também Simone de Beauvoir,
a grande escritora, com certeza.
Mas, também ela, tem alguns pe-
quenos inconvenientes: como seu
amante Jean-Paul Sarte, Simone
era próxima da extrema esquerda.
Além disso, recomendava e pratica-
va o amor livre e o sexo em grupo.

Portanto, não é fácil eleger a pró-
xima hóspede do Panteão. Talvez
seja por isso que Monsieur Pan-
teão, encarregado dessa escolha de-
licada, pretenda transportar para lá
não uma mulher, mas duas, sem dú-
vida, para equilibrar as exaltações
demoníacas de uma revolucionária
com as virtudes silenciosas de uma
dama tranquila. / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO
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É CORRESPONDENTE EM PARIS

● Alemanha
NSA supostamente monitorou
comunicações de cidadãos e
grampeou celular de Merkel

● França
Missões diplomáticas francesas
e cidadãos teriam sido alvo da
inteligência americana

● Brasil
EUA teriam roubado comunica-
ções de Dilma com assessores e
segredos da Petrobrás

● México
Como candidato e presidente,
Peña Nieto supostamente teve
comunicações monitoradas

EUA espionaram 35 líderes
mundiais, afirma jornal
Reportagem publicada ontem no ‘Guardian’ revela monitoramento a chefes de Estado e de governo pela NSA

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

A presidente Dilma Rousseff,
um dos líderes que tiveram da-
dos interceptados pelos EUA,
afirmou ontem que as alega-
ções de combate ao terrorismo
da Agência de Segurança Na-
cional (NSA) americana são
usadas como “álibi” para uma
“guerra cibernética”.

Segundo a presidente, a es-
pionagem contra governos,
empresas e cidadãos de diver-
sos países é “inadmissível” e é
necessária a criação de um mar-
co internacional da internet pa-
ra garantir que a rede seja um
“espaço democrático” protegi-
do contra a violação de diretos
civis.

Em entrevista à Rádio Ita-
tiaia, de Belo Horizonte, a pre-
sidente salientou que um mar-
co “multilateral” para a “gover-
nança internacional” da inter-
net é uma forma de garantir a
“efetiva proteção” de dados e a
“privacidade dos cidadãos e
das empresas”.

“Para impedir qualquer argu-
mentação de combate ao terro-
rismo, que não cabe nem no
meu caso e acredito que não
caiba também no caso da viola-
ção da chanceler Angela Mer-
kel, impedir que isso seja usa-
do como um álibi para a guerra
cibernética”, disse.

Dilma acredita que “crescen-
temente” haverá uma reação
internacional à espionagem
americana porque “nenhuma
nação democrática vai admitir
essa quebra da soberania, essa
violação dos direitos humanos
e civis de sua população”. De
acordo com a presidente, é “is-
so que se faz” por meio dos ser-
viços secretos dos EUA. E, sem
especificar quais, disse que o
Brasil tomará “uma série de
medidas” contra a prática.

No mês passado, as denún-
cias de espionagem levaram
Dilma a cancelar visita oficial
aos EUA e a presidente tam-
bém usou o tema em seu discur-
so na abertura da Assembleia-
Geral da ONU.

DANIEL AGUILAR/ REUTERS

MARIUS BECKER/EFE

Na mira. Frituras e doces tendem a aumentar de preço

Governo francês busca
exemplo feminino para
sepultar no Panteão

MÉXICO QUER TAXAR ‘JUNK FOOD’
PARA COMBATER OBESIDADE
Senado discute lei que pretende cobrar imposto de alimentos de alta caloria

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Documentos da Agência de
Segurança Nacional (NSA),
revelados pelo ex-agente se-
creto Edward Snowden, indi-
cam que pelo menos 35 líde-
res mundiais foram espiona-
dos pelos EUA nos últimos
anos. Casos descobertos até
aqui – que envolveram a presi-
dente Dilma Rousseff, a chan-
celer da Alemanha, Angela
Merkel, e o governo da Fran-
ça – podem ser uma pequena
parte do escândalo.

O nome das personalidades
não está no documento publica-
do ontem pelo jornal britânico
The Guardian. Segundo o rela-
tório, de 27 de outubro de 2006
e identificado pelo número
S203A, autoridades do Pentágo-
no, do Departamento de Esta-
do e da Casa Branca eram “enco-
rajadas a compartilhar suas
agendas para que a agência pu-
desse acrescentar responsáveis
políticos estrangeiros de pri-
meiro plano ao seu sistema de
vigilância”. Traduzindo: mem-
bros do governo informavam
números de celular de seus in-
terlocutores estrangeiros para
que eles fossem espionados.

De acordo com a mesma no-
ta, uma única autoridade ameri-
cana teria fornecido “200 núme-
ros de telefone de 35 líderes in-
ternacionais”. Isso “permitiu
acesso a informações que de-
ramoutros números interessan-
tes, solicitados a seguir”, o que
sugere que outros políticos pas-
saram a ser monitorados. Por
outro lado, as ligações monito-
radas teriam “aportado poucas
informações” à NSA.

As revelações do Guardian fo-
ram feitas um dia depois de Mer-
kel ter cobrado o presidente Ba-
rack Obama ao ser informada
por assessores de que seu celu-
lar foi grampeado pelo serviço

secreto americano – o número
foi usado por ela entre 1999 e
julho. Ontem, ao chegar a Bruxe-
las para a reunião de cúpula da
União Europeia, Merkel voltou
ao tema. “Espionagem entre

amigos não se faz”, recriminou.
“Os fatos são os fatos. Não pode-
mos aceitar, seja de quem for, a
espionagem sistemática.”

Na segunda e na terça-feira,
documentos de Snowden obti-

dos pelo jornal Le Monde indica-
ram que órgãos governamentais
em Paris e embaixadas no exte-
rior, grandes empresas e cida-
dãos foram alvo de monitora-
mento. A ex-secretária de Esta-
do americana Madeleine Al-
bright disse ontem que, quando
estava nogoverno, suas comuni-
cações foram ouvidas pela Fran-
ça. “Isso não é uma surpresa, os
países espionam uns aos ou-
tros”, declarou em Washington.

Ontem, Merkel e Hollande in-
sistiram em Bruxelas que medi-
das devem ser adotadas pela Eu-
ropa.Com isso, aespionagem to-
mou o lugar da imigração como
tema preponderante da cúpula
da UE, que se encerra hoje. Uma
proposta obriga os gigantes da

internet, como Google, Ya-
hoo, Facebook, Apple ou Mi-
crosoft – todas americanas –,
a não acessar certos dados de
vida privada ou, ao menos, a
não transmiti-los a serviços
de espionagem.

Multas de € 100 milhões,
ou de até 5% do faturamento
das grandes companhias, se-
riam aplicadas às que deso-
bedecessem a legislação.
Grã-Bretanha, Irlanda e Ho-
landa manifestaram reser-
vas, mas ontem Merkel foi
enfática. “Medidas são ne-
cessárias, e não se pode ima-
giná-las aplicadas por um
único país. São necessárias
medidas europeias”, afir-
mou. / COM EFE e AFP

Paris procura uma mulher

GILLES
LAPOUGE

Protesto. Denominado ‘Vigilância do mais adaptado’, mural em Colônia, na Alemanha, ilustra espionagem dos EUA

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr

ALVOS DA NSA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




