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O Pacto de Associação entre
a União Europeia e a Ucrânia,
que está sendo negociado,
derrubará restrições comer-
ciais e de trânsito de pessoas,
alinhará normas técnicas de
indústria e serviços e exigirá
que ucranianos adotem medi-
das para ampliar a democra-
cia e reformar o Judiciário.
Mas o documento não inclui
a adesão plena de Kiev à

União Europeia.
Na cúpula realizada no fim

do mês passado em Vilna, a
capital lituana, o presidente
Victor Yanukovich recusou-
se a assinar o pacto, mas ou-
tros dois países – Moldávia e
Geórgia – aceitaram.

Atualmente, a União Euro-
peia tem 27 membros plenos,
17 deles com a moeda co-
mum.

● A visita de François Hollande
a Brasília, teve como foco o inte-
resse econômico do país euro-
peu na América do Sul, mas ter-
minou com um legado maior pa-
ra o Brasil. Entre os mais de 10
acordos assinados, em pelo me-
nos três o País terá acesso a no-
vas tecnologias em áreas estraté-
gicas como informática, defesa e
saúde.

Um dos acordos destacados
pela presidente Dilma Rousseff
será um plano de trabalho em
que o Brasil vai comprar dos fran-
ceses um supercomputador para

apoio a pesquisas brasileiras.
Serão instalados dois centros de
pesquisa, um em Petrópolis (RJ)
e outro no Rio de Janeiro e have-
rá transferência de tecnologia
para o Brasil desenvolver siste-
mas de supercomputação.

“Atualmente, apenas dez paí-
ses detêm capacidade instalada
nesse campo. Com a implementa-
ção desse plano de trabalho, o
Brasil vai entrar para esse restri-
to grupo e vai desenvolver ativida-
des de pesquisa em áreas estra-
tégicas”, disse Dilma.

O País também lucrará com o
acordo para produção e depois
lançamento de um satélite geoes-
tacionário, em um trabalho con-
junto entre a empresa francesa
Thales Alenia e a brasileira Visio-
ne. / L.P.topico.estadao.com.br/nsa

KIEV

Negociadores ucranianos de-
sembarcaram ontem em Bruxe-
las, enquanto a chefe da diplo-
macia europeia, Catherine Ash-
ton, e autoridades do governo
de Victor Yanukovich afirma-
ram que Kiev pretende assinar
em breve um acordo de coopera-
ção com o bloco. A onda de pro-
testos na Ucrânia teve início de-
pois de Yanukovich abandonar
as negociações com a UE, no
fim do mês passado, para discu-
tir uma aliança com Moscou.

No entanto, milhares de ucra-

nianos continuam a ocupar a
Praça da Independência, no cen-
tro de Kiev, sob neve e a -11˚C,
exigindo a renúncia incondicio-
nal do governo, a libertação de
ativistas presos e a punição de
autoridades por abusos poli-
ciais. Yanukovich vem emitin-
do sinais contraditórios: ele pro-
mete aos opositores uma “me-
sa de diálogo” sobre o futuro do
país, mas, na quarta-feira, usou
rapidamente as forças policiais
para tentar – sem sucesso – dis-
persar os manifestantes.

A oposição ucraniana teme
que Yanukovich faça o país ade-
rir a uma zona comercial sob he-
gemonia russa, juntamente
com a Bielo-Rússia e o Cazaquis-
tão – o líder ucraniano e o presi-
dente Vladimir Putin têm um
encontro marcado para a sema-
na que vem. Ontem, em seu dis-
curso anual sobre o estado do

governo russo, Putin negou que
esteja coagindo a Ucrânia a
abandonar a União Europeia e
entrar na zona de comércio pa-
trocinada por Moscou. “Não es-
tamos buscando status de su-
perpotência”, garantiu o presi-
dente russo.

Yanukovich afirma que está
aberto a um acordo com Bruxe-
las, desde que o bloco europeu
aceite ampliar a ajuda à Ucrâ-
nia. O país sofre com um profun-
do endividamento e está em ne-
gociações como Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) para
conseguir um empréstimo.

Kiev também teme que um
avanço na direção da União Eu-
ropeia, com a eventual adesão
ao bloco, seja “punida” pelo go-
verno de Putin, sobretudo com
o corte de suprimento de gás e
barreiras comerciais.

Ashton, que esteve esta se-
mana na Ucrânia reunida com
Yanukovich e com grupos de
oposição, afirmou que o acor-
do com Bruxelas incluirá um au-
xílio financeiro a Kiev “e o in-
vestimento que o país precisa”.
Em entrevista, a representante
da diplomacia europeia foi en-
fática: “Yanukovich deixou cla-
ro para mim que pretende assi-
nar o acordo de associação
(com a UE)”.

O chefe da delegação ucrania-
na enviada a Bruxelas, o vice-
premiê Serhiy Arbuzov, afir-
mou ontem que seu país firma-
rá “em breve” o acordo com a

União Europeia. O ministro das
Relações Exteriores da Ucrâ-
nia, Leonid Kozhara, disse a
uma agência de notícias russa
que “há muitas chances” de assi-
nar o documento com os euro-
peus.

O aval à parceria significaria
uma mudança total da posição
adotada pelo governo ucrania-
no no último encontro com ne-
gociadores europeus, na Lituâ-
nia. O documento inclui cláusu-
las democráticas e prevê uma
forte aproximação com a UE,
mas não a imediata adesão ao
bloco (mais informações nesta pá-
gina).

Sem Lenin. Stefan Fuele, co-
missário europeu que cuida da
inclusão de países no bloco, afir-
mou que o pacto levará a uma
assistência financeira “cada vez
maior” à Ucrânia. “Temos o

compromisso de fazer equiva-
ler nosso apoio financeiro às
ambições de nossos parceiros
de Kiev”, afirmou Fuele.

Ucranianos do leste do país –
incluindo o próprio Yanuko-
vich – falam russo e são histori-
camente próximos de Moscou.
A maioria do país, concentrada
no oeste, fala ucraniano e apa-
rentemente resiste a uma firme
aproximação com a Rússia. Um
dos motivos do ressentimento
ucraniano é a opressão que a
URSS exerceu sobre o país du-
rante décadas, esmagando pra-
ticamente todos os símbolos na-
cionais de Kiev.

Um dos momentos mais em-
blemáticos das três semanas de
protestos foi a derrubada de
uma estátua de Lenin, no cen-
tro da capital, ao som do hino
ucraniano e de gritos de “Viva a
Ucrânia!”. / NYT e REUTERS

Ucrânia e UE selarão
pacto, dizem governo
de Kiev e europeus

Dilma e Hollande acertam parceria
para mudar gestão global da internet
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Acordos darão a
País acesso a
alta tecnologia
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Abraço. Hollande é recebido no Palácio do Planalto: França passou a apoiar reivindicação brasileira após revelações de que também fora alvo da NSA

NSA na mira. Em visita a Brasília, presidente francês aceita convite para que Paris integre direção da conferência mundial sobre o
controle da rede global, marcada para abril em São Paulo; ‘nos interessa parceria no setor da defesa cibernética’, diz líder brasileira

Palco. Praça da Independência, o centro da revolta em Kiev

Autoridades ucranianas e
de Bruxelas afirmam que
acordo virá ‘em breve’,
mas manifestantes
permanecem nas ruas

Lisandra Paraguassu
Tânia Monteiro / BRASÍLIA

Os presidentes Dilma Rous-
seff e François Hollande acer-
taram ontem que a França in-
tegrará o comitê diretivo da
conferência global sobre go-
vernança na internet, que o
governo brasileiro convocou
para abril, em São Paulo. O Pa-
lácio do Planalto quer ver oi-
to ou nove países, incluindo o
Brasil, coordenando debates
para chegar ao menos a uma
declaração conjunta contra
abusos e espionagem na rede.

A intenção brasileira de alte-
rar a forma de gestão da inter-
net é anterior aos escândalos de
espionagemenvolvendo a Agên-
cia de Segurança Nacional
(NSA, na sigla em inglês). Al-
guns problemas recorrentes, co-
mo a atribuição de domínios –
entre eles, o “.com” –, já haviam
levado Brasília a questionar a
hegemonia americana sobre a
rede global. Com as notícias da
ciberespionagem, o tema foi pa-
rar no topo da agenda e o Brasil
ganhou respaldo de países co-
mo Alemanha e França.

“Queremos ser sócios na
construção de uma ordem mun-
dial mais justa, mais igualitária
e mais democrática”, disse Dil-
ma. “Reiterei nossa expectativa
de contar com uma representa-
ção francesa na reunião multis-
setorial global sobre o futuro da
governança da internet. Muito
nos interessa uma parceria com
a França em todas as áreas que
dizem respeito à defesa ciberné-
tica”, completou a presidente.

Hollande, por sua vez, respon-
deu que a França “saudava” e
“apoiava” a iniciativa de prote-
ção de dados pessoais. “Porque
ela é necessária, tanto para as
nações quanto para as liberda-
des individuais”, afirmou o fran-
cês. “Tratamos ainda da defesa
cibernética, que é ainda mais ne-
cessária após a revelação de
uma série de informações que
fizeram necessária uma reação
firme. Precisamos ter políticas

para isso e buscar uma conver-
gência.”

Outra convidada para formar
esse comitê diretor deve ser a
Alemanha, que foi copatrocina-
dora da proposta brasileira de
declaração contra a espiona-
gem, aprovada por consenso na
Assembleia-Geral das Nações
Unidas. Os dois países se uni-
ram à reclamação brasileira tar-
diamente, meses depois das re-
velações do ex-agente da CIA
Edward Snowden que mostra-
ram a vigilância de empresas e
do governo brasileiro. Apenas

em outubro, quando foi revela-
do que os dois países europeus
– e dezenas de outros – também
estavam sendo espionados,
França e Alemanha se uniram
aos esforços brasileiros.

Dúvidas. Dentro do próprio go-
verno brasileiro há certo ceticis-
mo sobre os resultados práti-
cos do encontro em São Paulo,
que terá a participação de enti-
dades da sociedade civil. Ou-
tras iniciativas multilaterais
pararam no plano das ideias.

No entanto, em meio ao pro-
cesso desencadeado pelas reve-
lações de Snowden, há a crença
de que poderá sair de São Pau-
lo alguma coisa mais forte, co-
mo um reconhecimento de
que a atual situação, que abre
brechas para casos como a es-
pionagem americana, é insus-
tentável.

O Brasil avalia que a espiona-
gem fora de controle dos Esta-
dos Unidos é fruto de um des-
mando, uma falta de supervisão
por parte da sociedade sobre co-
mo as empresas e os governos
interferem na internet.Na
ONU, o ambiente seria mais fa-
vorável a medidas para prote-
ção da privacidade. No encon-
tro global, o foco deve ser, mais
uma vez, as liberdades indivi-
duais e a soberania dos Estados.

Em um momento descontraí-
do, Dilma disse que o Brasil fará
“a Copa das Copas” e desejou
sorte à França, mas avisou que
não torcerá pela seleção france-
sa no torneio. Hollande elogiou
o fato de o Brasil estar realizan-
do tantos eventos internacio-
nais ao mesmo tempo e disse
que, quem sabe, visitará o País
durante a Copa do Mundo, em
junho.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.
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