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Editores de
Murdoch teriam
caso amoroso

Embaixadora
dos EUA admite
relação delicada

O governo brasileiro prepara o lança-
mento de uma ação mais abrangente
na ONU contra a espionagem do go-

verno dos EUA, mas enfrenta dificuldades.
Diplomatas estrangeiros afirmaram ao Esta-
do que os países europeus hesitam em assu-

mir um papel mais claro na esfera diplomáti-
ca. Publicamente, criticaram nesta semana a
ação dos americanos, diante de revelações
de que os EUA espionaram franceses, espa-
nhóis e até o papa Francisco. Mas nas salas
de reunião, assumem uma posição tímida.
Em recente entrevista, o presidente da Co-
missão Europeia, José Manuel Barroso, deu
o tom: “não adianta bater na mesa”.

Ontem, a embaixadora brasileira na ONU,
Regina Dunlop, reuniu-se com a alta-comis-
sária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pil-
lay, para debater estratégias sobre o assunto.

Um dos projetos em debate é a criação de um
código de conduta para evitar que a espiona-
gem viole direitos humanos e a suposta luta
contra o terrorismo mine a privacidade. A
prioridade do governo brasileiro é garantir
que uma resolução em debate na Assembleia-
Geral da ONU em Nova York seja aprovada,
com o apoio da Alemanha.

A embaixador a disse que a ação brasileira
nos EUA é o começo da ofensiva. Se o texto
for aprovado, o Itamaraty levará o assunto a
organismos especializados da ONU para ga-
rantir uma ação mais direta. No Conselho de

Direitos Humanos, uma segunda ação visa-
ria a proteção da privacidade e da liberdade
de expressão. Outra opção é reforçar o deba-
te na União Internacional de Telecomunica-
ções, que lida com as novas tecnologias.

O Brasil aposta no peso de Pillay, que de-
monstrou seguir uma linha parecida à brasi-
leira. Segundo a embaixadora, Pillay falou
longamente do discurso que a presidente Dil-
ma Rousseff proferiu na Assembleia-Geral,
no qual atacou a espionagem. “Esse é um re-
conhecimento à abordagem do Brasil”, disse
a embaixadora.
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BASTIDORES: Jamil Chade

Novo alvo, China critica
espionagem americana
Acusada pelos americanos de ‘ciberespionagem’, Pequim pede explicações
a Washington, que teria usado embaixadas na Ásia para roubar dados
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Brasil aposta em
apoio da ONU para
convencer europeus

O ex-agente da CIA Edward
Snowden coordenará a parte de
cibersegurança de uma empresa
de tecnologia da Rússia, afirmou
ontem seu advogado. O nome da

companhia não foi revelado. On-
tem, uma TV russa identificou um
turista diante da Catedral Cristo
Salvador, no centro de Moscou,
como sendo Snowden (foto).
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Na Rússia,
Snowden ganha
emprego em site

BRASÍLIA

A nova embaixadora dos EUA
no Brasil, Liliana Ayalde, esteve
no Palácio do Planalto para en-
tregar suas credenciais à presi-
dente Dilma Rousseff ontem,
um mês e cinco dias após o can-
celamento da visita de Estado a
Washington. Liliana reconhe-
ceu que as relações bilaterais vi-
vem um momento delicado.

A emissária de Washington
estava entre os 19 embaixado-
res recebidos por Dilma para a
concessão do agrément. Ela ape-
nas trocou rápidas palavras em
português com a presidente.
Questionada por jornalistas, Li-
liana limitou-se a reconhecer
que as relações bilaterais pas-
sam por um momento delica-
do. “Mas vamos continuar dialo-
gando para avançar.”/ TÂNIA
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Alvo de constantes queixas
americanas por supostos ata-
ques cibernéticos, a China en-
grossou ontem o coro dos paí-
ses que pedem explicações
aos EUA em razão da atuação
da Agência de Segurança Na-
cional (NSA), ao lado de Indo-
nésia, Tailândia e Malásia.

O grupo reagiu a revelações
de que embaixadas em várias ci-
dades da região foram usadas
como base de espionagem em
ação conjunta de EUA, Austrá-
lia, Grã-Bretanha, Canadá e No-
va Zelândia, em uma operação
de inteligência que seria conhe-
cida como “5-Olhos”.

Com base emdocumentos ob-
tidospelo ex-técnico da NSAEd-
ward Snowden, as informações
foram divulgadas pela revista
alemã Der Spiegel e o jornal aus-
traliano Sydney Morning Herald.

O porta-voz da chancelaria
chinesa, Hua Chunying, disse
que a segurança cibernética é
uma questão de soberania na-
cional, posição semelhante à
que o Brasil adotou depois da
revelação de que os EUA moni-
toraram comunicações da presi-
dente Dilma Rousseff. Segundo
Hua, o governo reforçará a segu-
rança eletrônica em resposta às
ações de Washington e de al-
guns de seus aliados na região.

Um mapa divulgado pela Der
Spiegel mostra o que seriam 90
pontos de coleta de informa-
ções em consulados e embaixa-
das dos EUA em cidades da Chi-
na e do Sudeste Asiático. Segun-
do reportagem da agência de no-
tícias australiana Fairfax, fazem
parte do programa de inteligên-
cia representações diplomáti-
cas do país em Bangcoc, Jacar-
ta, Pequim, Hanói, Díli, Kuala
Lumpur e Porto Moresby, em
Papua Nova Guiné.

Citando fonte não identifica-
da do serviço de inteligência
australiano, a Fairfax afirmou
que os postos interceptavam
chamadas telefônicas e comuni-
cações pela internet em toda a
Ásia.

Na Indonésia, o chanceler,
Marty Natalegawa, afirmou que
a prática é inaceitável. “Se con-
firmada, essas ações não ape-
nas violam a segurança, mas re-
presentam um sério desrespei-
to à ética e às normas diplomáti-
cas e, certamente, não se ade-
quam ao espírito de relações
amigáveis entre nações”, disse.

A porta-voz do Conselho de
Segurança Nacional dos EUA,
Caitlin Hayden, disse que não
comentaria casos específicos,
mas lembrou que Washington
está revendo suas atividades de
inteligência ao redor do mun-
do. Entre outros pontos, o país
está analisando a espionagem
sobre chefes de Estado.

“Os EUA consideram seria-
mente as preocupações da co-
munidade internacional e reali-
zam consultas regulares com os
parceiros afetados”, disse
Hayden. A reação global às
ações da NSA começou no Bra-
sil, se espalhou pela Europa e

chegou à Ásia. Sucessivas repor-
tagens realizadas com base nos
documentos de Snowden mos-
tram uma prática indiscrimina-
da de coleta de dados, com mi-
lhões de comunicações monito-
radas, incluindo as de líderes de
pelo menos 35 países.

Na quarta-feira, o chefe da
NSA, Keith Alexander, afirmou
que são “falsas” as reportagens
sobre a espionagem de cida-
dãos europeus. Segundo ele, as
informações foram coletadas
por agências de inteligência eu-
ropeias e repassadas aos EUA.

LONDRES

Os jornalistas Rebekah Brooks
e Andy Coulson, ambos ex-edi-
tores do extinto tabloide News
of the World, do magnata Rupert
Murdoch, mantiveram um caso
amoroso enquanto o jornal su-
postamente fazia escutas ile-
gais em telefones, segundo o
promotor Andrew Edis. O vín-
culo provaria que os dois sa-
biam como seus subordinados
vinham agindo.

Rebekah e Coulson negam a
acusação de conspirar para
grampear telefones ou fazer pa-
gamentos ilegais a autoridades.
“O que ele sabia, ela também sa-
bia”, declarou o promotor. “Es-
sa é a questão.” Coulson mais
tarde se tornou porta-voz do
primeiro-ministro da Grã-Bre-
tanha, David Cameron. /
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




