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Maduro assume
o controle de
rede de lojas

● A Comissão de Saúde Pública
do Senado do Uruguai aprovou
na noite de ontem o projeto de lei
que legaliza o cultivo e a venda
de maconha no país. A lei já foi
aprovada pela Câmara dos Depu-
tados, em julho, e deve agora se-
guir para votação no plenário do

Senado, no dia 10. Como o gover-
no do presidente José Mujica
tem maioria na Casa, o Uruguai
deve ser tornar o primeiro país
no mundo a assumir todo o con-
trole do processo de produção,
distribuição e venda da maconha.
Depois de promulgada pelo presi-
dente, o governo acredita que a
partir de abril do ano que vem
possa começar a cadastrar pro-
dutores, usuários e locais onde a
droga poderá ser consumida.
/ AFP
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A comissão da Assembleia-Ge-
ral da ONU que trata de direitos
humanos acatou ontem a pro-
posta de limitar a vigilância ele-
trônica excessiva, o que abre ca-
minho para a tramitação da pro-
posta no fórum até que ela se
converta em resolução. Entre as
práticasproibidas, estariam a es-
pionagem e a coleta maciça de
dados pessoais. O projeto foi
apresentado conjuntamente
por Brasil e Alemanha.

O textoserá submetido àvota-
ção na Assembleia-Geral nopró-
ximo mês.

EUA, Grã-Bretanha, Austrá-
lia, Canadá e Nova Zelândia –
grupo conhecido como aliança
de vigilância “Cinco Olhos” –
apoiaram o projeto depois que
o tom do texto, que inicialmen-
te relacionava diretamente a es-
pionagem à violação dos direi-
tos humanos, foi amenizado.

O projeto de resolução ex-
pressa profunda preocupação
com o “impacto negativo” que
esse tipo de vigilância possa ter
– “particularmente quando pos-
to em prática em grande escala”
– sobre os direitos humanos.

O texto não cita países especí-
ficos, mas foi escrito após o ex-
técnico de inteligência america-
no Edward Snowden divulgar
detalhes de um programa de es-
pionagem global da Agência de
Segurança Nacional dos EUA
(NSA, na sigla em inglês).

Segundo documentos divul-
gados por Snowden, comunica-
ções entre cidadãos e empresas
brasileiras, do governo do País e
até da presidente Dilma Rous-
seff foram alvo de espionagem
por parte das autoridades ame-
ricanas. A Alemanha acusou os
EUA de terem grampeado o tele-
fone celular da chanceler Ange-
la Merkel.

O ex-ministro da Relações Ex-
teriores brasileiro e embaixador
doPaís na ONU, Antonio Patrio-
ta, disse que o projeto de resolu-
ção “estabelece pela primeira
vez que os direitos humanos de-
vem prevalecer, independente-
mente do meio, e, portanto, ser
protegidos”. / REUTERS

Imprima sua
arma em casa
Pistola sintética produzida por uma impressora 3D pode
se tornar uma das maiores ameaças à segurança pública

TSE de Honduras dá
vitória a conservador
Zelaya contesta resultados; com 68% dos votos contados, governista
Juan Orlando Hernández tinha 34% e mulher do líder deposto, 28,9%

Comissão da ONU
acata texto do Brasil
que limita espionagem
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O governo venezuelano assu-
miu ontem o controle de uma
das principais redes de departa-
mento do país, sob a alegação
de que a empresa incorreu no
crime de “usura” ao manter “lu-
cros de até 1.200%”. As lojas Da-
ka passarão a ser administradas
pelas Forças Armadas e a medi-
da terá efeito por tempo indeter-
minado.

O controle administrativo so-

bre a Daka é mais uma medida
para combater o que o governo
de Nicolás Maduro chama de
“guerra econômica”. Venezue-
lanos sofrem com o desabasteci-
mento e o descontrole inflacio-
nário.

Tentando conter a situação,
Maduro impôs no dia 8 uma re-
dução de cerca de 70% nos valo-
res de eletrodomésticos e ocu-
pou fisicamente algumas unida-
des da Daka com o Exército. A
ação levou multidões às lojas e
causou saques.

Na semana passada, a Assem-
bleia Nacional ampliou os pode-
res do presidente para tentar re-
verter a deterioração econômi-
ca. “Com o objetivo de proteger
o salário dos venezuelanos, o go-

verno determinou que essa ca-
deia de venda de eletrodomésti-
cos deveria eliminar os preços
especulativos – com ganhos de
até 1.200% – e ajustá-los de acor-
do com uma estrutura justa”,
afirmou o Palácio Miraflores,
ao anunciar a ocupação. Em ra-
zão do “aumento excessivo e in-
justificado” nos preços, a em-
presa será ainda processada por
“usura”.

Em outro episódio, a princi-
pal figura da oposição, Henri-
que Capriles, afirmou ontem
ter sido alvo de um ataque. O
carro onde ele viajava suposta-
mente foi atacado com bombas
incendiárias na cidade de Mara-
cay, no norte da Venezuela, por
“desconhecidos”. / REUTERS e AP

Uruguai dá mais
um passo para
legalizar a maconha

Hernández. Candidato governista em Tegucigalpa; conservador conquistou eleitorado prometendo mais segurança
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Após 24 horas de suspense,
em que os mais bem coloca-
dos candidatos à presidência
de Honduras proclamavam vi-
tória na eleição do domingo,
as autoridades eleitorais de-
clararam, na madrugada de
ontem – noite de segunda-fei-
ra no Brasil –, que Juan Orlan-
do Hernández venceu a dispu-
ta. Com 67,9% das atas de vo-
tação contadas, o conserva-
dor tinha 34,08% dos votos.
Xiomara Castro, 28,92%.

A missão de observadores da
Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) afirmou que os
resultados parciais eram “con-
fiáveis”. “A votação realizou-se
de forma transparente”, decla-
rou o chileno Enrique Correa,

chefe da representação da OEA.
“Temos confiança nos resulta-
dos.”

“A jornada eleitoral desen-
volveu-se em um ambiente pa-
cífico, apesar de sérios indí-
cios de tráfico de credenciais e
de algumas outras irregularida-
des”, disse a líder da missão de
observação da União Euro-
peia, Ulrike Lunacek. O orga-
nismo declarou que a campa-
nha eleitoral foi “opaca e desi-
gual”, mas a recontagem dos
votos, feita por diversos veícu-
los de comunicação hondure-
nhos por meio das atas de vota-
ção, foi qualificada de “transpa-
rente”.

De acordo com o relatório
dos observadores europeus, as
irregularidades não tiveram
“um impacto no voto e nos pro-

cessos de contagem nas mesas
eleitorais”. A missão da UE se
mostrou contrária ao posiciona-
mento do ex-presidente depos-
to Manuel Zelaya, marido de
Xiomara, e do Partido Liberda-
de e Refundação (Libre), que
não aceitam os resultados ofi-
ciais da eleição e denunciam
“fraude”.

“Os números que anuncia-
mos hoje (ontem) refletem re-
sultados com uma tendência

que é irreversível”, declarou
o presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral hondure-
nho, David Matamoros. O
magistrado qualificou o re-
sultado da votação de domin-
go como “contundente”.

Logo após o anúncio, o can-
didato a vice-presidente,
Juan Barahona, dirigente do
Libre, reafirmou que seu par-
tido não reconhece os resul-
tados porque “não são reais”.
“A presidenta do país, por
vontade popular, é a dona
Xiomara Castro. Vamos de-
fender esse triunfo como pu-
dermos. Vamos sair às ruas
em massa”, declarou.

Considerada uma certeza
mesmo antes de o resultado
final da apuração ser anuncia-
do, a vitória de Hernández se-
la – segundo analistas – a con-
tinuação das políticas do pre-
sidente Porfírio Lobo, eleito
em novembro de 2009, cinco
meses após o golpe contra
Manuel Zelaya.

Hernández conquistou o
eleitorado hondurenho pro-
metendo combater o narco-
tráfico no país. Seus partidá-
rios consideram o conserva-
dor um pragmático. Os críti-
cos, no entanto, o qualificam
como autoritário. / AP e EFE

Projeto de resolução que
deve ser votado mês que
vem diz que vigilância
digital em grande escala
afeta direitos humanos

Q uando, em menos de um
mês, a lei americana que
proíbe as armas de fogo não
detectáveis, em vigor há dé-

cadas, expirar, uma arma sintética
criada numa impressora 3D poderá
se tornar uma ameaça à segurança
nacional.

A arma produzida em casa, conhe-
cida como Liberator .380, projetada
num computador, modelada numa
impressora 3D com resina plástica,
poderá passar pelos equipamentos
detectores de metal em tribunais, es-

colas, eventos esportivos e edifícios vá-
rios sem disparar nenhum sinal de alar-
me. Essas armas usam apenas partes
mínimas de metal para a munição e um
gatilho do tamanho de um prego.

A Lei de Armas de Fogo Não Detectá-
veis, aprovada em 1988 e emendada em
1998 e 2003, expirará à meia-noite do
dia 9. A legislação, que previa que os fa-
bricantesde armas usassem maisplásti-
co à medida que a tecnologia evoluísse,
exige que as armas tenham uma quanti-
dadedeaço suficienteparaserem capta-
das por um detector de metais. “Deixou
de ser apenas teoria”, diz Earl Griffith,
diretor de tecnologia de armas de fogo
doDepartamento federal do Álcool, Ta-
baco, Armas de Fogo e Explosivos
(ATF, na sigla em inglês). “Essa lei fazia
todo o sentido em 1988, quando já pre-

via o que aconteceria no futuro.”
Os senadores Bill Nelson, democra-

ta pela Flórida, e Charles Schumer, de-
mocrata por Nova York, e o deputado
Steve Israel, democrata por Nova
York, propuseram uma versão atualiza-
da que proíbe projeto,manufatura, ven-
da, importação, exportação e posse das
armas feitas em impressora 3D. O novo
projeto exige que o receptor, slide e ca-
no sejam feitos de metal. “Em 1988, a
ideia de uma arma de resina modelada
em 3D era coisa de ficção científica”,
disse Israel. “Agora, daqui a um mês,
será uma realidade”.

Os legisladores poderão estender a
atual “proibição de armas invisíveis”
ou acabar com a brecha da lei antiga,
que permite fabricar uma arma de resi-
na, perfeitamente legal, utilizando ape-
nas alguma parte de metal. “Quando a
lei caducar, os avanços realizados na
modelagem em 3D tornarão o que ou-
trora não passava de uma ameaça hipo-
tética, uma realidade pavorosa”, disse
Schumer em um comunicado. “Esta-
mos explorando todas as opções para
aprovar a legislação que eliminará a
ameaça de armas completamente im-
possíveis de serem detectadas.”

A arma, projetada por Cody Wilson,
da Defense Distributed, do Texas, em

2012, e depois postada na internet, foi
baixada mais de 100 mil vezes antes
que as autoridades federais bloqueas-
sem o site, em maio, disseram os sena-
dores em carta endereçada aos colegas.
O projeto de Wilson inclui um bloco de
metal inserido na arma, o que a torna
legal de acordo com a lei atual. A arma,
porém, pode ser desmontada em várias
partes e o metal retirado, o que a torna
ilegal e mais difícil de ser detectada,
mesmo por equipamentos de seguran-
ça dotados de raio-X, disse Griffith.

Agentes do ATF criaram e testaram

várias armas que utilizam projetos e
qualidades diferentes de resina plás-
tica. Impressoras sofisticadas 3D le-
varam de 10 a 18 horas para modelar
as peças e materiais utilizados custa-
ram de US$ 80 a US$ 170, disse Grif-
fith. Uma arma fabricada com resina
de baixa qualidade despedaçou-se
depois de disparar um tiro. Uma se-
gunda arma, feita de um material de
melhor qualidade, disparou oito ve-
zes e ficou intacta.

O tiro deuma armade plásticopro-
vocou quase o mesmo estrago do de
uma arma de metal, penetrando cer-
ca de 27,5 centímetros no material
que se assemelha ao tecido de que é
feito o corpo humano. “O fato de
que qualquer pessoa com o equipa-
mento adequado possa fazer em ca-
sa uma arma que funcione plena-
mente com o simples clicar de um
mouse é algo realmente apavoran-
te”, afirmou Nelson. “Armas como
essas representam uma grave amea-
ça para a segurança nacional e preci-
samos fazer todo o possível para im-
pedir que cheguem às ruas.” /
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● Protesto
Policiais e militares dispersaram
ontem, com gás lacrimogêneo,
uma manifestação contra os re-
sultados da eleição presidencial
de Honduras que concentrou 800
estudantes em Tegucigalpa.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




