
A Indonésia se une
à Alemanha e ao Brasil
para copatrocinar a
resolução sobre direito
à privacidade na era
digital na Assembleia
Geral das Nações
Unidas. Já basta”

“

MartyNatalegawa
Ministro das Relações
Exteriores da Indonésia

A disseminada espionagem do go-
verno dos Estados Unidos sobre os
centros de dados do Google é ultra-
jante e potencialmente ilegal, na
avaliação de Eric Schmidt, chair-
man da companhia. “É realmente
ultrajantequeaNSA tenhamonito-
radoosdatacentersdoGoogle,seis-
so for verdade”, disse Schmidt em
entrevista ao Wall Street Journal.

Schmidt informou na entrevis-
ta realizada em Hong Kong ter re-
gistrado reclamações junto à Agên-
cia de Segurança Nacional dos EUA
(NSA, na sigla em inglês), ao presi-
dente Barack Obama e a membros
do Congresso norte-americano.

De acordo com uma reporta-
gem do jornal Washington Post pu-
blicada na última quarta-feira, a
NSA grampeou diretamente as co-
nexões utilizadas por Google e
Yahoo para movimentar informa-
ções de usuários entre centros de
dados internacionais.

Em resposta à reportagem, a
NSA alegou que a suposição de
que se baseou em uma ordem pre-
sidencial sobre a coleta de inteli-
gência no estrangeiro, de modo a
contornar restrições legais nacio-
nais, “não é verdade”. “Eu posso
lhe dizer factualmente que nós
não temos acesso aos servidores
do Google, aos servidores do
Yahoo”, disse o diretor da NSA, ge-
neral Keith Alexander, em uma
conferência na semana passada.

Schmidt disse na entrevista
que a NSA supostamente coletou
registros telefônicos de 320 mi-
lhões de pessoas como meio de
identificar cerca de 300 pessoas
que podem estar em risco. “É sim-
plesmente uma má política públi-
ca e talvez ilegal”, disse ele.

A Indonésia anunciou ontem
que se somará ao Brasil e à Alema-
nha para “copatrocinar” o projeto
de resolução da ONU, em resposta
à espionagem internacional dos
Estados Unidos, declarou o minis-
tro das Relações Exteriores indo-
nésio, Marty Natalegawa. “Já bas-
ta”, acrescentou.

Na sexta-feira, Brasil e Alema-
nha apresentaram um projeto de
declaração conjunta sobre o direi-
to à privacidade na era digital ante
a Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia Geral das Nações
Unidas em Nova York. O projeto
de declaração não menciona os Es-
tados Unidos, mas pede “medidas
para pôr fim às violações” do direi-
to à privacidade, “incluindo o con-
texto da comunicação digital”, e
que novas atividades desse tipo se-
jam “evitadas”, obrigando os paí-
ses a cumprir suas obrigações no

âmbito da legislação internacio-
nal de direitos humanos.

Alémdisso,pedequesejamcria-
dos “mecanismos nacionais inde-
pendentes de supervisão capazes
de garantir atransparência do Esta-
do e sua responsabilidade nas ativi-
dades relacionadas à vigilância das
comunicações, a sua interceptação
e à coleta de dados pessoais”.

Para Merkel, relação com EUA
não pode ser colocada emrisco

A chanceler alemã, Angela
Merkel, reafirmou a importância
dos laços da Alemanha com os Es-
tados Unidos, deixando claro que
um debate nacional sobre a con-
cessão de asilo ao ex-prestador de
serviços de espionagem dos EUA
Edward Snowden não pode permi-
tir que a relações entre os dois paí-
ses sejam prejudicadas.

Nos últimos dias cresceram os
pedidos de políticos da oposição e
personalidades do meio cultural
alemão de que o país conceda asi-
lo a Snowden em troca de seu de-
poimento em uma investigação so-
bre a suposta escuta do telefone
de Merkel pelos EUA.

Merkel havia permanecido em
silêncio desde que um dirigente
do partido Verde alemão visitou
Snowden na semana passada, na
Rússia, e voltou a Berlim com uma
mensagem dele, na qual se propõe
a cooperar em troca da garantia
de asilo seguro.

Em uma aparente tentativa de
cortar o debate sobre asilo logo no
começo, o porta-voz de Merkel,
Steffen Seibert, deixou claro on-
tem que a chanceler não está pre-
parada para tomar medidas que
possam colocar o relacionamento
com os EUA em risco.

As principais autoridades do se-
tor de segurança dos EUA e da Ale-
manha estão reunidas esta sema-
na nos EUA para tentar aliviar as
tensões causadas pela divulgação
de que a NSA, para a qual Snow-
den trabalhou, grampeou o telefo-
ne celular de Merkel. Agências
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Chairman do
Google considera
espionagem
“ultrajante”
Eric Schmidt, principal executivo do gigante da internet, diz que

encaminhou reclamações ao presidente Obama e ao Congresso
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Justiça vai embargar bens do genro do rei
A justiça espanhola vai embargar propriedades do genro do rei da

Espanha, Iñaki Urdangarin, por um valor de 6,1 milhões de euros referente

à fiança imposta pelo tribunal. Em 30 de janeiro, um juiz de Mallorca

impôs a Urdangarin, marido da infanta Cristina, filha do rei Juan Carlos,

uma fiança de 8,189 milhões de euros, que finalmente ficou fixada ontem

em 6,1 milhões de euros. Iñaki está envolvido num caso de corrupção. AFP

Asnegociações entreos EUA
ea União Europeia (UE)para
um acordo de livre comércio
serão retomadas em Bruxelas
na próxima segunda-feira, dia 11,
depois deterem sido suspensas
emmeio àcrise do orçamento
norte-americano,anunciaram
ontemambas as partes. Esta
segunda rodada de negociações,
quesesegue à realizada
emjulho em Washington,
durará até 15 de novembro,
informaram aComissão
Europeiae o escritório do
representante norte-americano
deComércioExterior (USTR)
emcomunicados separados.

EmBruxelas,aspartes
conversarão,sobretudo,
sobre“serviços, investimentos,
energiae matérias-primas,
assimcomoquestõesde
regulação”, informouo USTR.

A terceira rodada de
negociações está prevista
para meados de dezembro
em Washington. AFP

CesarManso/AFP

O secretário de Estado dos Esta-
dos Unidos, John Kerry, elogiou a
Arábia Saudita como um aliado
“muito, muito importante” du-
rante sua visita ao país em missão
para aliviar tensões nas relações
suscitadas pela política norte-
americana em relação ao Irã, Síria
e a questão palestina.

Kerry, que percorre a região
após uma onda de sinais emitidos
pelo reino saudita de que desapro-
va a abordagem recente de Wa-
shington, reuniu-se com o chan-
celer, príncipe Saud al-Faisal, pe-
la manhã e a seguir encontrou-se
com o rei Abdullah.

“Nós temos coisas muito impor-
tantes a tratar para assegurar de
queasrelaçõesentreosEUAeaArá-
bia Saudita estejam no caminho
certo, progredindo e agindo para
atingiraquiloqueprecisamos”,dis-
se Kerry na embaixada dos EUA.

As relações de Washington
com os sauditas são cruciais com
a região passando por transforma-
ções e desafios, desde a transição
política no Egito até a guerra civil
na Síria.

“Os sauditas são muito, muito
importantes para nós. Os sauditas
são realmente o principal agente
no mundo árabe, junto com o Egi-
to”, disse ele.

A Arábia Saudita, principal
aliado árabe de Washington, está
irritada sobre o que vê como uma
fraca política externa conduzida
pelo governo do presidente dos
EUA, Barack Obama, o que tem
permitido a Israel continuar a er-
guer assentamentos nos territó-
rio palestinos e que a guerra civil
continue na Síria.

As preocupações sauditas tam-
bém estão parcialmente funda-
mentadas no receio de que as me-
didas tomadas por Obama para re-
duzir as tensões com o Irã possam
fornecer ao principal adversário
regional de Riad uma oportunida-
de de expandir sua influência so-
bre países árabes.

Antes da reunião com o chance-
ler árabe, Kerry reiterou que os
EUA estão determinados a impe-
dir que o Irã obtenha uma arma
nuclear. O Irã alega enriquecer
urânio somente com propósitos ci-
vis de geração de energia.

A visita de Kerry é a primeira
desde que o chefe da inteligência
saudita alertou no mês passado so-
bre um “afastamento” de Wa-
shington e disse que a abdicação
de Riad de seu assento no Conse-
lho de Segurança da Organização
das Nações Unidas significava
uma mensagem aos EUA. Reuters

EUA tentam amenizar
descontentamento
da Arábia Saudita

Negociações
com a UE serão
retomadas dia 11

Secretário de Estado, John Kerry, assegura ao rei Abdullah e a autoridades
sauditas que o país é um aliado “muito, muito importante” de Washington

MikeFuentes/Bloomberg JasonReed/Reuters

Schmidt:espionagem
daNSAésimplesmente
umamápolíticapública

JohnKerrycomochancelerpríncipeSaudal-Faisal: temposmuitascoisas importantesatratar
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 nov. 2013, Mundo, p. 26-27.
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