
A onda de espionagem praticada
pela Agência de Segurança Nacio-
nal dos Estados Unidos (NSA)
ameaça as negociações comer-
ciais com a União Europeia (UE)
para um acordo de livre-comér-
cio, já adiadas pela crise orçamen-
tária americana.

Essa advertência foi lançada
pela vice-presidente da Comis-
são Europeia, Viviane Reding,
que se encontra em visita a Wa-
shington em meio a fortes ten-
sões diplomáticas deflagradas pe-
las revelações de espionagem por
parte da NSA de a qual foram al-
vos cidadãos comuns e autorida-
des na França, na Espanha e na
Alemanha, incluindo a chanceler
alemã Angela Merkel.

“Amigos e aliados não se espio-
nam mutuamente (...) É urgente e
crucial que nossos aliados ameri-
canos ajam para restabelecer a

confiança”, disse Reding, em
evento no Peterson Institute. “Pa-
ra que ambiciosas e complexas ne-
gociações tenham êxito, é necessá-
rio que haja confiança entre os só-
cios negociadores”, frisou.

Reding disse que a questão da
espionagem afeta diretamente
um tema-chave nas negociações
em curso desde julho e que bus-
cam a criação de uma das maiores
zonas de livre-comércio do mun-
do. Washington espera que as em-
presas, sobretudo aquelas de co-
mércio eletrônico, tenham acesso
a informações dos usuários, como
acontece nos Estados Unidos.

A vice-presidente declarou, po-
rém, que os europeus não cederão
no que diz respeito a uma forte pro-
teção dos dados pessoais. “A prote-
ção de dados (...) é um direito fun-
damental e, como tal, não é nego-
ciável”, frisou.
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Espionagem pode
prejudicar acordo
comercial entre
europeus e EUA

▲

Vice-presidente da Comissão Europeia, Viviane Reding, faz dura

advertência ao governo americano durante discurso em Washington
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Chineses suspeitam de atentado suicida

Em relação à ação
da inteligência sobre
líderes aliados dos
EUA digo claramente:
me oponho totalmente”

“
DianneFeinstein
Senadora democrata

As autoridades chinesas suspeitam que o acidente que deixou cinco mortos

e 38 feridos nasegunda-feira naPraçada Paz Celestial tenha sido um

atentado suicida cometido por militantes islâmicos na região de Xinjiang.

Três ocupantes do carro que atropelou pedestres e dois turistas morreram.

A políciachinesa começou a investigar hotéis e veículos em Pequim, à procura

de dois suspeitos da etnia muçulmana uigur, oriunda do oeste chinês. Reuters

Uma medida de gastos do consu-
midor dos Estados Unidos subiu
em setembro resultado de mais
norte-americanos comprando in-
tensamente o novo iPhone da Ap-
ple e artigos de lazer, mas a queda
nas vendas de automóveis sinali-
zou um lento crescimento econô-
mico durante o terceiro trimestre.

Apesar dos sinais de fortaleci-
mento, o consumo pode perder
ímpeto visto que outros dados
mostraram que o sentimento do
consumidor registrou forte queda
em outubro.

A confiança foi afetada pela pa-
ralisação parcial de 16 dias do go-
verno federal no início deste mês,
o que deve prejudicar o crescimen-
to no quarto trimestre, de acordo
com economistas.

As vendas no varejo excluin-
do automóveis, gasolina e mate-
riais de construção aumenta-
ram 0,5% no mês passado, após
avanço de 0,2% em agosto, mos-
traram dados do Departamento
do Comércio. O chamado nú-
cleo de vendas corresponde de
modo bem próximo ao compo-
nente de gastos do consumidor
do Produto Interno Bruto (PIB),
que deve sofrer sob o impacto
da paralisação do governo de 16
dias em outubro.

A demanda ainda não está for-
te o bastante para alimentar preo-
cupações quanto à inflação. Em
outro relatório, o Departamento
do Trabalho informou que o índi-
ce de preços ao produtor ajustado
sazonalmente recuou 0,1% no
mês passado, a primeira queda
desde abril, após ter avançado
0,3% em agosto.

O Departamento do Comércio
também informou nesta terça-fei-
ra que os estoques empresariais
aumentaram 0,3%, após subirem
0,4% em julho, sugerindo que o
reabastecimento pode favorecer o
crescimento econômico do tercei-
ro trimestre.

O núcleo de vendas no varejo
foi impulsionado no mês passa-
do pelo desempenho de lojas de
eletrônicos e eletrodomésticos,
cujo aumento provavelmente re-
fletiu as vendas do novo iPhone
da Apple. Essas vendas provavel-
mente impulsionaram as recei-
tas de varejistas sem lojas físi-
cas, em grande parte sites da in-
ternet, que cresceram 0,4% em
setembro. Lucia Mutikani, Reuters

Influenciada pela paralisação do governo
americano por 16 dias, a confiança do consumidor
nos Estados Unidos registrou forte queda
em outubro, de acordo com pesquisa do setor
privado divulgada ontem. O Conference Board
informou que o índice de confiança caiu para
71,2 ante o dado revisado de setembro de 80,2.
Originalmente o dado divulgado no mês
passado era de 79,7. Economistas esperavam
uma leitura de 75,0 em outubro.

O índice de expectativa também recuou para 71,5
ante o dado revisado em setembro de 84,7. Reuters

“As revelações sobre as ativida-
des das agências de inteligência
americanas na Europa e o dano
que isso causou trouxeram uma re-
novada atenção para essa questão.
Hácoisas quenão podem serjustifi-
cadas pela luta contra o terroris-
mo”, insistiu Reding, que também
é a comissária europeia de Justiça.

O Gabinete do Representante
americano do Comércio Exterior
(USTR,nasiglaeminglês)disse que
seria lamentável se a crise provoca-
da pela espionagem dos EUA a líde-
reseuropeusinterrompesseasnego-
ciaçõesparacriarumazonadelivre-
comércio com a União Europeia.

“Seria uma pena deixar que es-
sas questões, apesar de importan-
tes, tirem o foco do nosso objetivo
comum de negociar um (...) bom
acordo para aumentar o comércio
bilateral e os investimentos, apoiar
a criação de emprego e aumentar a
nossa competitividade internacio-
nal”, indicou o porta-voz do USTR.

Americanos e europeus estão
em negociações complexas para
criar uma das maiores zonas de li-
vre comércio do mundo.

A primeira rodada de discus-
sões aconteceu em julho, em meio
às primeiras revelações sobre a es-
pionagem da NSA. A segunda ro-
dada, entretanto, foi adiada por
tempo indeterminado após a para-
lisação parcial dos serviços públi-
cos nos Estados Unidos durante a
primeira quinzena de outubro.

Casa Branca tenta
conter reação
Numa resposta à irritação das lide-
ranças europeias, a Casa Branca
prometeu conter as atividades de
espionagem dos serviços de inteli-
gência americanos, enquanto o
presidente Barack Obama conside-
ra proibir as escutas de líderes alia-
dos. “Há esforços em andamento
para melhorar a transparência e
trabalhar com o Congresso (...) a
fim de encontrar a maneira de ter
maior controle e conter as institui-
ções envolvidas nos programas”
de espionagem, afirmou o porta-
voz da Casa Branca, Jay Carney.

Simultaneamente, o jornal The
New York Times afirmou que Oba-
ma avalia declarar ilegais as escu-
tas de conversas de líderes alia-
dos, como, ao que parece, foi o ca-
so durante anos com a chanceler
alemã, Angela Merkel.

E Washington continua gerando
indignaçãoentreospaíseseuropeus
que foram alvos de espionagem. Dia
após dia, a polêmica é alimentada
pornovasrevelaçõessobreamagni-
tude das medidas de vigilância das
comunicações por parte da Agência
NacionaldeSegurança(NSA),asúl-
timas contra a Espanha.

Segundo o jornal espanhol El
Mundo, a NSA espionou recente-
mente mais de 60 milhões de cha-
madastelefônicasemummêsnaEs-
panha,quesesomariamàlongalis-
ta de países europeus que foram vi-
giados, como França e Alemanha.
Paul Handley, AFP

KimKyung-Hoon/Reuters

PaulO’Driscoll/Bloomberg

TonyAvelar/Bloomberg

Confiança foi afetada
pelo impasse fiscal

RobynBeck/AFP

Previsões para outubro
são menos otimistas,
devido à paralisação
do governo por 16 dias

Comissária
Viviane
Reding:

Amigose
aliadosnãose

espionam
mutuamente

Americanosvãoàscompras:smartphonee lazer

ACIDENTE NA PRAÇA DA PAZ CELESTIAL

iPhone e artigos de lazer
aquecem vendas do varejo
americano em setembro
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Mundo, p. 30-31.
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