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J á é rotina o noticiário
negativo sobre o Bra-
sil político, econômi-
co e social. O que o jus-
tifica? Não vivemosca-
taclismos naturais –

terremotos, tsunamis e fura-
cões. Temos território extenso
e fértil, domínio da agropecuá-
ria tropical, clima predominan-
temente favorável, recursos na-
turais abundantes, base indus-
trial razoável e nossa seguran-
ça não está ameaçada. Seria
consequência do quadro inter-
nacional? Por que outros paí-
ses sem nosso cenário positivo
são menos afetados?

Sobra uma culpa: a humana.
Somos uma sociedade de de-
sempenho medíocre em cená-
rio magnífico! Nossa democra-
cia capenga na incompetência
e na corrupção, nos conluios ar-
rivistas com vista ao poder,
sem amparo em ideias, na acei-
tação festiva da ficção travesti-
da de realidade pela propagan-
da ilusória. Em coerência com
a política, a economia e o social
vivem aos tropeços: PIB trava-
do, déficit fiscal, inflação reni-
tente, juros altos, infraestrutu-
ra deficiente, segurança públi-
ca e SUS caóticos, ensino me-
díocre, fundamental e superior
(nenhuma universidade entre
as 200 melhores no mundo)...
Os limites da dimensão do arti-
go impedem citá-los todos.

O resultado desse quadro
transparece na disseminação
de um clima difuso de decep-
ção e inquietação, indutor de
manifestações populares que
deságuam comumente na de-
sordem e na violência, reivindi-
cativas ou de resistência (a sen-
tença judicial de reintegração
de posse, por exemplo), quan-
do não de mera contestação do
poder legal, visto como falho (é
o caso do “fora Cabral” em pro-
testos no Rio de Janeiro).

Cabem aqui algumas dúvi-
das: seriam pacíficos os protes-
tos por insatisfações de setores
da sociedade em que minorias
agridem o direito do povo com
bloqueios de ruas, incêndios de
ônibus e carros e invasões, em
que algumas dezenas ou cente-
nas, eventualmente uns poucos
milhares de pessoas, clamam
por direitos reais ou supostos,
prejudicandodireitosinquestio-
náveisdemaiorias?Háracionali-
dade no “passe livre” a ser pago
por todo o povo via imposto, na
eleição geral para reitor de uni-

versidade? Racional ou não o
pretendido, protestos com
agressão a direitos alheios e vio-
lêncianãosãopacíficos. AEuro-
pa veria como legítimo e pacífi-
co o fechamento de Suez por
egípciosdescontentescomade-
posição do presidente Mursi...?

Os protestos de insatisfação
com a incapacidade da política
e da máquina pública de “toca-
rem” correta e competente-
mente a vida brasileira vêm
crescendo com apoio na pro-
pensão do povo à tolerância di-
vertida com a (quando não à
participação na) contestação
da autoridade e da ordem, com
apoio na permissividade da lei
(areboqueda lei,nacondescen-
dência da Justiça por ela pauta-
da)enacomplacênciade autori-
dades autoinibidas na imposi-

ção da ordem. São comuns as
manifestaçõesdepolíticos e au-
toridades,se nãode concordân-
cia com o ilegal, ao menos de
crítica à ação da polícia, ambí-
gua e de sabor eleitoral. Fórmu-
la rotineira: “É legítimo protes-
tar, mas...” E na sequência do
“mas” vem a dúbia reprovação
do vandalismo, seguida por crí-
ticaàpolícia,quepodeatémere-
cê-la, mas não como regra geral
e por conveniência política (a
simpatia popular).

Algumas manifestações ditas
legítimas têm incorporado
ações que assemelham nossos
black blocs a um simulacro bur-
lesco,umamisturalúdico-tropi-
cal,deFreikorpsalemãesemau-
maus quenianos. Ressalvado o
fato de que, aparentemente,
nossos mascarados praticam o
vandalismo sem objetivos con-
cretos: são mais “contra o que
está aí” do que a favor de algo
preciso – quando não são ape-
nas delinquentes mesmo. Apa-
rentemente,masnãoédescartá-
vel, embora não se tenha até
agora comprovado essa hipóte-
se, que alguns grupos atuem a
serviço de ideários adversos à
democracia liberal, que veem
(com razão) na violência uma
forma de fragilizá-la.

Os sintomas de deterioração
do sentido de ordem estão aí,
no nosso dia a dia. Na mídia:
“Conflito entre black blocs e

PM deixa sinais de vandalis-
mo”. A frase sugere dúvida: se a
PM não interviesse, não have-
ria vandalismo? “Ato de protes-
to tem um minuto de silêncio
pelas vítimas da PM” – quantos
minutos pelas vítimas da delin-
quência...? “A violência dos
black blocs responde à violên-
ciapolicial” –nãoseriaocontrá-
rio? Na mídia e no povo em ge-
ral: em confronto entre poli-
ciaise delinquentes, vítima ino-
cente é logo atribuída à polícia,
gerandoprotestos quenãoexis-
tiriam se a culpa fosse atribuída
à delinquência.

Faceta preocupante do qua-
dro: o clima de permissividade
(societária, do poder público e
da lei) tende também à confor-
midade com a violência sem
vinculação com os parágrafos
anteriores, simplesmente cri-
minosa, transformada em
meio de vida ou de afirmação
(“eu existo e quero participar
da vida no consumo”) de parte
da massa marginalizada. O cri-
me já desperta pouca atenção e
delitos triviais são assimilados
como rotina banal.

É difícil equilibrar liberdade
e ordem, mas há que fazê-lo,
sob pena de descrédito da de-
mocracia. Quando a ordem le-
gal não ocorre na rotina da mol-
dura do Direito, o poder legal
não pode fugir de sua responsa-
bilidade. Se a pretexto de res-
peitar o figurino democrático
ele falha – seria mesmo desse
figurino a leniência com a de-
sordem, ainda que praticada
por motivações compreensí-
veis...? –, mais dia, menos dia a
tendência a aceitar medidas de
sabor autoritário emergirá na-
turalmente, se é que a violência
apoteótica já não pretende isso
mesmo. A complacência com o
ilegal é terreno fértil mais para
a emersão de Robespierres re-
dentoristas em versão boliva-
riana século 21 que de verdadei-
ros democratas!

Na democracia é válido pro-
testar, mas só protestar não
basta – e ainda que por motivo
legítimo, protesto com agres-
são a direitos do povo não é pa-
cíficonem democrático. A solu-
ção passa pela escolha de lide-
ranças políticas competentes,
probas e responsáveis. O povo
tem, portanto, responsabilida-
de direta nela.

✽

ALMIRANTE

●✽
MARIO CESAR
FLORES

Em seu discurso
naabertura daAs-
sembleia-Geral
da ONU, a presi-
d e n t e D i l m a
Rousseff deixou

claro que o Brasil vai redobrar
os esforços para adotar legisla-
ção e desenvolver tecnologia e
mecanismos para proteger a
privacidade dos cidadãos brasi-
leiros contra o monitoramento
ilegal de suas comunicações e
informações na internet. A pro-
teção do ciberespaço contra
ataques cibernéticos e espiona-
gem é hoje uma prioridade es-
tratégicados paísesdesenvolvi-
dos e em desenvolvimento. E
um dos modernos desafios do
século 21. Ao longo dos últimos
20 anos o uso global da inter-
net cresceu mais de mil vezes.
Sua adoção generalizada torna
a rede cada vez mais importan-
te em todos os aspectos do dia
a dia dos cidadãos e constitui
um componente essencial da
economia de todos os países.

Por outro lado, a dependên-
cia cada vez mais acentuada da
rede mostra que a segurança ci-
bernéticaé chaveparaa estabili-
dade,a prosperidade e acompe-
titividadedoBrasil eparaasegu-
rança da sociedade brasileira. À
medida que as infraestruturas
críticas do País, como energia
elétrica e comunicações, se tor-
nam dependentes de redes pú-
blicas e privadas, o potencial de
impacto generalizadoresultan-
te da interrupção ou falha da in-
ternet também aumentou. A
construção de mecanismos de
segurança e defesa cibernética
tem sido uma prioridade do go-
verno brasileiro, por meio de
ações concretas, como, por
exemplo,aimplantação doCen-
tro de Defesa Cibernética do
Exército, em 2010.

A rápida evolução tecnológi-
ca torna complexa a natureza
da segurança cibernética. No
sentido mais amplo, a seguran-
ça cibernética diz respeito à
proteção contra interferência
ou ataques às atividades, às in-
formações e aos serviços nos
dispositivos digitais e redes.
Há no espaço cibernético assi-
metrias que dificultam a ques-
tão. Em geral, o custo de ata-
quescibernéticos, via vírus e ro-
bots, é baixo, enquanto a prote-
ção das redes do País tem um
alto custo de operação. Além
disso, novas formas de ata-
ques, baseados em software,

surgem a cada dia, o que torna
vulnerável a proteção com ba-
se apenas em ataques já ocorri-
dos no passado. Está claro que
a segurança cibernética não é
“commodity”, não está à venda
no mercado internacional, pe-
los países que já avançaram no
setor. Portanto, é preciso pen-
sar para a frente, inovar na for-
ma de enfrentar as vulnerabili-
dades do ciberespaço brasilei-
ro.E nesse ponto entra a impor-
tância do conhecimento cientí-
ficoe tecnológico.A fonte natu-
ral de inovação é o avanço cien-
tíficoe tecnológico,que criano-
vosconhecimentos e ferramen-
tas necessários para explorar
desafios ainda não equaciona-
dos, como foi feito com a explo-
ração de petróleo em águaspro-
fundas e com avanços tecnoló-
gicos da agricultura brasileira.
O Brasil precisa da ciência e tec-
nologia (C & T) para construir
proteções eficazes para o cibe-
respaço brasileiro.

A proteção cibernética não
dependeapenas deavançostec-
nológicos, mas baseia-se tam-
bém em dimensões regulató-
rias, econômicas e educativas,
que são fundamentais para a
construção de um Brasil digital.
O Marco Civil da Internet, a Lei
de Proteção de Dados Pessoais
e a atuação do Comitê Gestor
da Internet (CGI)são os pilares
fundamentais do arcabouço le-

gal do ciberespaço. Por exem-
plo, por meio de ações técnicas
articuladas pelo CGI e adota-
das pelas empresas de internet
e telecomunicações,o Brasil re-
duziu dramaticamente a gera-
ção de spam. O País, que já este-
ve entre os cinco maiores gera-
dores de spam, não se encontra
mais na lista dos 15 países que
mais o geram.

O desenvolvimento de capa-
citação tecnológica para defesa
cibernética passa diretamente
pelas ações de apoio a pesquisa
e desenvolvimento do Ministé-
riodaCiência,Tecnologiae Ino-
vação, que tem trabalhado em
conjunto com outros ministé-
rios, em especial o da Defesa. O
Programa TI Maior – Programa
Estratégicode Softwaree Servi-
ços de Tecnologia da Informa-

ção, lançado em 2012, já havia
elegidoaáreade defesaciberné-
tica como prioritária. No pri-
meirosemestre de2013 aFinan-
ciadora de Estudos e Projetos
(Finep)fezumeditaldesubven-
ção econômica de R$ 60 mi-
lhões para empresas de softwa-
re nas áreas do Programa TI
Maior e a defesa cibernética foi
a área que recebeu o maior nú-
mero de propostas.

As tecnologias para ciberse-
gurança fazem parte das cha-
madas tecnologias duais, que
podem ser usadas tanto para
fins militares e governamen-
tais quanto para aplicações ci-
vis. E isso é de interesse estraté-
gicoparaoBrasil, pois os cibera-
taquesnão se restringem àsins-
talações de governo. Segundo
pesquisas de mercado, o Brasil
perde quase R$ 16 bilhões por
ano com ataques de cibercrimi-
nosos, que cada vez mais bus-
cam atacar os smartphones, ta-
blets e redes sociais. No mun-
do, oprejuízo causadopelos cri-
mes cibernéticos chega a US$
110 bilhões por ano.

O Ministériode Ciência, Tec-
nologia e Inovação planeja
uma série de outras iniciativas
para fortalecer a estratégia bra-
sileira de defesa e segurança ci-
bernética,visando acriar tecno-
logias de proteção do ciberes-
paço brasileiro. Investimentos
da ordem de R$ 140 milhões
vão apoiar ações que visam ao
aumento da autonomia tecno-
lógica para o setor, desenvolvi-
mento de tecnologias avança-
das para proteção do ciberespa-
ço, atualização da capacidade
de supercomputação do Brasil
e formação de técnicos e pes-
quisadores nas áreas relaciona-
das à defesa e segurança ciber-
nética. Recursos serão coloca-
dos para fomentar a pesquisa
científica nas universidades
em problemas relacionados à
segurança cibernética. Além
disso,novoseditais serãolança-
dos para apoiar startups na
área se segurança cibernética e
para financiar o desenvolvi-
mento de produtos e tecnolo-
gias para segurança das redes e
dos dispositivos digitais.
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Poder, ordem e violência
na democracia

CORRUPÇÃO
Como não fez a faxina...

A presidente Dilma Rousseff não
fez a “faxina” no primeiro ano
de seu desgoverno e agora confir-
mado está: ação movida pela Pro-
motoria de Belo Horizonte pede
o bloqueio de bens do “amigo”
ministro do Desenvolvimento,
Fernando Pimentel, por desvio
de verba de programa quando
era prefeito da cidade, e a devolu-
ção ao erário de R$ 8 milhões.
Barbaridade! Querem apostar
que o ministro vai negar tudo,
declarar-se inocente e, mais, acu-
sar alguém por desejar denegrir
sua “honra”? O Ministério Públi-
co e a Polícia Federal devem in-
vestigar no próprio ministério,
com toda certeza vão encontrar
coisas do arco da velha. Mais um
ministro “esperto” que acha que
o dinheiro público é dele...? Co-
nhece bem o e$quema do PT!
MARIA TERESA AMARAL
mteresa0409@2me.com.br
São Paulo

A bandalheira

Um incêndio de grandes propor-
ções atingiu o valhacouto da ad-
ministração pública brasileira.
Em retaliação às acusações do
prefeito Fernando Haddad, o ex-
prefeito Gilberto Kassab traz à
tona o que os brasileiros sempre
sentiram nos últimos tempos: a
corrupção nos consome, de ca-
bo a rabo. Se foram R$ 500 mi-
lhões na nossa cidade de São
Paulo, foi R$ 1 bilhão na fiscaliza-
ção federal. Como consta do nos-
so folclore político, ou acaba-
mos com a bandalheira ou todos
nos empanturremos.
AMADEU R. GARRIDO DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo

Embargos

Gostaria de saber se todos esses
políticos e gestores da res publi-
ca (sic...) que desviaram mais de
R$ 500 milhões do suado dinhei-

ro da população paulistana, e
que continuam a receber os seus
astronômicos salários, vão ape-
lar para os embargos infringen-
tes, assim como fizeram os men-
saleiros, cuja pizza vai para o for-
no amanhã.
RUTH MOREIRA
ruthmoreira@uol.com.br
São Paulo

IPTU

Sr. prefeito Fernando Haddad, já
que a partir de 2014 não haverá
mais corrupção nos órgãos da
Prefeitura, não seria uma boa
ideia aproveitar a oportunidade
que a Justiça lhe está oferecendo
para reformular o projeto de au-
mento do IPTU para níveis civili-
zados? Não esqueça que, além
desse aumento absurdo, contará
com todo o acréscimo prove-
niente das novas construções de
2013 e 2014, o que não é pouco.
DÉCIO ORTIZ
decio.ortiz@uol.com.br
São Paulo

De quadrilhas

Desbaratada essa quadrilha do
IPTU na Prefeitura, haverá outra
quadrilha “nova”. É como chefe
do tráfico de drogas, sempre
tem um substituto pronto. O im-
portante é manter o esquema
funcionando para financiar cam-
panhas eleitorais e mordomias.
Sempre houve e sempre haverá
“esquema”. Ou me provem o
contrário. Enquanto isso, apro-
veitem para aumentar o IPTU
dos trouxas que pagam.
RICARDO GUERRINI
irgguerrini@uol.com.br
São Paulo

Fiscais da Prefeitura

Agora o assunto ficou bem mais
claro e explícito: a picaretagem
começou no governo de dona
Marta do PT.
LEÃO MACHADO NETO
lneto@uol.com.br
São Paulo

PASSAPORTE DIPLOMÁTICO
Cassado

Justiça anula passaporte de filho
de Lula. Demorou...
VIRGÍLIO MELHADO PASSONI
mmpassoni@gmail.com
Jandaia do Sul (PR)

Tráfico de influência

Determinar é uma coisa, conse-
guir é outra. Afinal, cometer
uma injustiça dessas com o filho
do “cara” é terrível, não? Dom
Lulla I, o cínico que nunca sabia
de nada, deve estar fulo, pois ele
é o salvador da Pátria, já que an-
tes dele nada havia, só um vazio
enorme. Espero que levem o ca-
so adiante para dar um bom
exemplo, mostrar que o tráfico
de influência é pernicioso para o
Brasil. E não existe tráfico de in-
fluência nos outros países? – per-
guntarão fundamentalistas lulo-
petistas. Certamente que sim.
Mas apenas nos países onde os

poderosos não temem a Justiça,
como nas piores ditaduras africa-
nas, ou na Coreia do Norte, ou
em Cuba, é que esse tráfico é fei-
to de maneira tão desaforada,
tão sem pudor, tão descarada.
ALBERTO SOUZA DANEU
albertodaneu.health@gmail.com
Osasco

RECEITA FEDERAL
Esclarecimentos

Sobre o editorial Burocracia nos
portos (11/11, A3), a Receita Fede-
ral enaltece a intenção do Esta-
do de tornar mais claras ques-
tões tão importantes para o País,
como é o caso da necessária me-
lhoria do funcionamento dos
portos. Entretanto, no que diz
respeito à atuação da Receita Fe-
deral, fazem-se necessários al-
guns esclarecimentos. De fato, o
aprimoramento da atuação da
Receita no despacho de importa-
ção já permite que 83,07% (outu-
bro/2013) das declarações sejam
desembaraçadas em menos de

●✽
VIRGILIO A. F.
ALMEIDA

Só protestar não basta.
A solução passa por
lideranças políticas
probas e responsáveis

É preciso inovar na
forma de enfrentar as
vulnerabilidades do
ciberespaço brasileiro
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




