
O secretário americano de Esta-
do, John Kerry, admitiu que os Es-
tados Unidos “foram longe de-
mais em alguns casos de espiona-
gem”, em meio à polêmica na Eu-
ropa, que na sexta-feira atingiu a
Ásia, por escutas da Agência Na-
cional de Segurança (NSA).

“Em alguns casos, sim, se foi
além do que é adequado”, decla-
rou Kerry em videoconferência na
quinta-feira a partir de Londres.”
Posso garantir que gente inocente
não foi vítima de abuso neste pro-
cesso, mas há um esforço para tra-
tar de reunir informação”.

Ao lado do ministro britânico
das Relações Exteriores, William
Hague, o chefe da diplomacia ame-
ricana justificou as práticas de In-
teligência e coleta de informações
como parte da luta contra o terro-
rismo e a prevenção de atentados.

“Nosso presidente está decidi-
do a tentar esclarecer (...) e proce-
de examinar (estas práticas) para
que ninguém se sinta enganado”,
disse Kerry sobre os milhares de
“grampos” realizados pela NSA,
incluindo contra líderes de impor-
tantes aliados dos Estados Uni-
dos, como França e Alemanha.

Kerry acrescentou que o país
tentava, “de forma aleatória”, en-
contrar vias para determinar se
existiam ameaças que exigiam res-
postas. “Em alguns casos, reco-
nheço, tanto como o presidente,
que algumas destas ações foram
muito longe e vamos garantir que
isto não aconteça no futuro”.

Revelações recentes e reporta-
gens sobre a espionagem generali-
zada praticada pela NSA provoca-
ram tensão entre os dois lados do
Atlântico. A chanceler alemã An-
gela Merkel reclamou com o presi-
dente Barack Obama após as notí-
cias de que teve o telefone celular
monitorado. Uma delegação do
serviço de inteligência da Alema-
nha e legisladores da União Euro-
peia viajaram à capital americana
na quarta-feira para discutir o te-
ma espionagem.

As respostas de Kerry foram en-
viadas em uma transcrição do De-
partamento de Estado. “Muitas,
muitas partes do mundo foram ob-
jeto de ataques terroristas. E, em
resposta, os Estados Unidos e ou-
tros se uniram - e enfatizo - perce-
beram que estamos lidando com
um novo mundo, com pessoas dis-

postas a explodir elas mesmas”,
completou. “Na realidade, evita-
mos que aviões caíssem, que edifí-
cios fossem explodidos e que pes-
soas fossem assassinadas porque
fomos capazes de conhecer seus
planos antes”, afirmou.

Kerry também criticou as re-
portagens sobre espionagem ba-
seadas nos vazamentos do ex-
consultor da NSA Edward Snow-
den, refugiado na Rússia e acusa-
do por Washington de espiona-
gem. Outro dia foram publicadas
notícias nos jornais sobre 70 mi-
lhões de pessoas sendo espiona-
das. Não foram. Isto não aconte-
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Letta quer manter governo até 2015
O primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, disse que seu governo poderá

durar até 2015, apesar da escalada de tensões dentro da coalizão por

causa da possibilidade de cassação do mandato do líder de centro-direita

Silvio Berlusconi. Letta garantiu em entrevista publicada na sexta-feira

que tem a “firme intenção” de manter a coalizão até a realização de

novas eleições em 2015, sob um sistema eleitoral reformado. Reuters

O Brasil e a Alemanha
apresentaram, sexta-feira, na
ONU um projeto de resolução
sobre o direito à privacidade
na era digital, em resposta às
revelações sobre o programa
de espionagem internacional
dos Estados Unidos que afetou
líderes de ambos os países.
O texto foi apresentado à
Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia Geral das
Nações Unidas em Nova York.

O projeto de declaração não
menciona os Estados Unidos,
mas pede ”medidas para pôr
fim às violações” do direito
à privacidade, “incluindo
o contexto da comunicação
digital”, e que novas atividades
desse tipo sejam “evitadas”,
obrigando os países a cumprir
suas obrigações no âmbito
da legislação internacional
de direitos humanos.

Além disso, pede que
sejam criados “mecanismos
nacionais independentes de
supervisão capazes de garantir
a transparência do Estado
e sua responsabilidade nas
atividades relacionadas à
vigilância das comunicações, a
sua interceptação e à coleta de
dados pessoais”. Nesse marco,
os dois países pedem à alta
comissária das Nações Unidas
para os Direitos Humanos,
a sul-africana Navanethem
Pillay, que apresente um
relatório com recomendações
sobre a “proteção do direito à
privacidade nos contextos
nacional e internacional.

Noprojeto deresolução,
os doispaísesmanifestam sua
“profundapreocupação” comas
violações eabusos resultantes
davigilância dascomunicações,
e lembram aos Estados queas
medidastomadasparacombater
oterrorismodevem“respeitar
odireito internacional”.

Na quinta-feira, as seis das
maiores empresas tecnológicas
dos EUA convocaramo
Congresso a exercer mais
controle sobre a Agência de
Segurança Nacional (NSA). Em
carta dirigida a umacomissão
do Senado, Google, Apple,
Microsoft, Facebook, Yahoo!
eAOL celebraram a entrada
do Freedom Act no Tribunal
deVigilância da Inteligência
Estrangeira dos Estados Unidos
(FISC), dirigido a aumentar
aproteção da privacidade.
Oprojeto do Freedom Act
proposto pelo senador Patrick
Leahi e pelos representantes
James Sensenbrenner e John
Conyers foi elogiado por muitos
ativistas de direitos digitais. AFP

YvesHerman/Reuters

ceu”, disse, e acrescentou que
há grande volume de exagero
nas reportagens”.

Ontem, Edward Snowden, o fu-
gitivo ex-prestador de serviços de
uma agência de inteligência norte-
americana, afirmou que os chama-
dos por maior controle sobre os
serviços de inteligência mostram
que foram justificadas as revela-
ções que ele fez sobre métodos e al-
vos do serviço secreto dos EUA.

As informações vazadas por
Snowden sobre a Agência de Segu-
rança Nacional norte-americana
(NSA, na sigla em inglês), sobre os
supostos monitoramentos de
e-mails e de telefonemas de líde-
res mundiais, têm deixado aliados
dos EUA enfurecidos.

No ‘Um Manifesto pela Verda-
de”, publicado na revista alemã
“Der Spiegel” de domingo, Snow-
den diz que o atual debate sobre o
tema em vários países mostra que
as suas revelações estão ajudando
a trazer mudanças.

“Em vez de causar danos, a uti-
lidade do conhecimento público é
agora clara, porque reformas e leis
estão sendo sugeridas”, escreveu
ele. AFP e Reuters

A economiadaChinamanterácres-
cimento em ritmo médio a alto nos
próximos anos, disse o primeiro-
ministro Li Keqiang na sexta-feira,
prometendo conduzir a segunda
maior economia do mundo em um
caminhode“amplasreformas”.Fa-
lando aum grupodelíderes empre-
sariais chineses e estrangeiros, Li
disse que a China irá fazer mais re-
formas nas finanças de seu gover-
no, nos mercados financeiros e na
indústria, dentre outras áreas. “Por
muitos anos no futuro, a economia
da China continuará a crescer em
ritmo médio a alto”, disse Li.

A economia da China deve cres-
cer no ritmo mais fraco em 23
anos neste ano, a 7,5%, na medi-
da em que suas vendas para expor-
tação vacilam por causa da frágil
demanda global.

O governo disse que a desacele-
ração tem sido em parte arquiteta-
da para abrir espaço para reorgani-
zar a economia para garantir que
o crescimento futuro seja mais lim-
po, mais sustentável, menos de-
pendente do investimento pesado
e mais baseado no consumo.

“Iremos aprofundar as refor-
mas de modo abrangente”, conti-
nuou Li, acrescentando que as
áreas mencionadas são aquelas que
atraíram interesse do público. Os
comentários dele vieram em meio
ao preparo de líderes chineses para
importante sessão no plenário de 9
a12 deste mêsque irá discutir o for-
talecimento das reformas.

Indústria volta a se
fortalecer em outubro
O setor industrial da China se for-
taleceu mais em outubro, de acor-
do com a pesquisa Índice de Ge-
rentes de Compras (PMI), embora
sinais mistos em áreas importan-
tes sugiram que uma recuperação
na segunda maior economia do
mundo será gradual.

O PMI oficial da China atingiu
a máxima em 18 meses, de 51,4
em outubro, superando a expecta-
tiva de 51,2 em pesquisa da Reu-
ters. A leitura final do PMI do HS-
BC/Markit subiu para a máxima
em sete meses, de 50,9.

O PMI oficial é voltado mais pa-
ra empresas maiores e estatais, en-
quanto a pesquisa do HSBC/Ma-
rkit foca em empresas menores e
do setor privado. Reuters

Economia chinesa
vai manter ritmo,
garante premiê

Reação contra
NSA une Brasil
e Alemanha

GaryCameron/Reuters

JasonLee/Reuters

ITÁLIA

Em palestra a líderes empresariais estrangeiros e chineses,
Li Keqiang diz que haverá reformas nas finanças e na indústria

LiKeqiang:crescimentoemritmomédioaalto
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 nov. 2013, Mundo, p. 26-27.
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