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Brasildecidepelopadrãodigital
japonês.Faltaassinaracordo

CONFIRMAÇÃO–Minutadodecretoestabelececonteúdo já reveladopeloministroHélioCosta

Documento enviado ao Japão não condiciona escolha à instalação de fábrica de semicondutores

‘Trabalhocom
oimpulsoda
éticahacker’,
confessaGil

TECNOLOGIA

Ariosto Teixeira
Gerusa Marques
BRASÍLIA

O governo pediu ontem ao go-
vernodoJapãoquedefinaada-
ta em que as autoridades e em-
presários japoneses do setor
de comunicações poderão par-
ticipar, emBrasília, da cerimô-
nia em que serão assinados os
acordos que estabelecem o pa-
drão japonês de TV Digital pa-
ra o Brasil. A solicitação foi en-

caminhada por meio de uma
carta do chanceler Celso Amo-
rim, via mala diplomática do
Itamaraty,aserentregueàsau-
toridades japonesas pelo em-
baixador brasileiro emTóquio.
Ogovernoacelerou as provi-
dênciaspara formalizaroacor-
do Brasil-Japão logo depois da
visita do presidente francês,
Jacques Chirac, ao Brasil. Os
entendimentos foram inter-
rompidos na semana passada

para evitar que adivulgaçãode
notícias sobre a opção brasilei-
ra fosse interpretada como
uma descortesia com o presi-
dente da França, que em sua
agendaemBrasília incluiuade-
fesadopadrãodigital europeu.
O anúncio formal do acordo,
noentanto,seráfeitoapenasde-
pois da passagem por Brasília,
nesta semana, do presidente
da União Européia (UE), José
Durão Barroso, cuja agenda
com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva também inclui a
defesa do padrão europeu de
TV digital.
A carta diplomática encami-
nhada aos japoneses represen-
tao fracassodo lobbieeuropeu.
Além do padrão europeu, tam-
bém o padrão tecnológico da
TV digital americana disputa-
va omercado brasileiro.
Segundo informaçãopresta-
da aoEstado, o documento en-
viadoporBrasílianãoapresen-
ta“nenhumacondiçãoquepos-
sa ser vista como intransponí-
vel” para a assinatura dos con-
tratos.

COMPROMISSO
O governo brasileiro vai conti-
nuar insistindo na necessidade
decontrapartidaseconômicas,

mas não mais exige, por exem-
plo, um compromisso firme
com a instalação de uma fábri-
ca de semi-condutores.
O acordo mencionará ape-
nas compromisso com a conti-
nuidadede estudos sobrea via-

bilidade de investimentos em
uma planta industrial de semi-
condutores no Brasil.
A primeiraminuta do decre-
to presidencial com as diretri-
zes para a implantação da TV
digital ficou pronta na última
sexta-feira e foi distribuída aos
nove ministros participantes
doComitêdeDesenvolvimento
doSistemaBrasileirodeTVDi-
gital. Integram o comitê osMi-
nistérios das Comunicações,
daCasaCivil, daCiência eTec-
nologia, da Cultura, do Desen-
volvimento,IndústriaeComér-
cio Exterior, da Educação, da
Fazenda, doPlanejamento,Or-
çamento e Gestão e das Rela-

ções Exteriores.
O documento trabalha
comaidéiadeumtextoenxu-
to, em que se definem exclu-
sivamente opadrão tecnoló-
gicoeasregrasparaatransi-
çãodosistemaanalógicopa-
ra o digital. O conteúdo da
minuta de decreto confirma
oqueoministrodasComuni-
cações, Hélio Costa, já havia
antecipado.
A idéia é estabelecer, no
decreto presidencial, ape-
nas indicações gerais deque
comoonovopadrãoserá im-
plantado,edeixarqueoCon-
gressoNacionaldefinaosde-
talhes da legislação. ●
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Providências
foram aceleradas
depois da visita de
Chirac ao País
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BARCELONA

OministrodaCultura,Gilberto
Gil, defendeu ontem emBarce-
lonaaculturahacker,naabertu-
radoCongressoGlobaldaInter-
net que analisará tendências e
desafios do mundo em rede.
“Eu, como ministro de Cultura
doBrasil e comomúsico, traba-
lho a cada dia como impulso da
ética hacker.”
De acordo com o ministro, é
preciso diferenciar os hackers
dos “crackers” que, emsuaopi-
nião,sãopiratasda informática
comuns.Ele classificou os ha-
ckers como os primeiros “mili-
tantes da contracultura a ver
no computador uma fantástica
ferramenta de comunicação”.
Gilopôsomundo“hacker”ao
que chamoude “ortodoxia ana-
lógica reacionária”, defendeu a
aposta no software livre e disse
que“ainternetpermitecriares-
paços de igualdade”.
Para o ministro, “os hackers
inovam, resolvem problemas e
exercitamaorganizaçãodecoo-
peraçãomútua e voluntária”, o
que se encaixaria perfeitamen-
tenoespírito inicialda internet.
Gil, no entanto, advertiu que “a
revoluçãotecnológicanãopode
se justificar por si mesma, ela
deveser refletidanobenefícioe
bem-estar dos povos”.
Ele citou, como exemplo, o
programa Um PC para Todos,
desenvolvidopelogovernofede-
ral para oferecer computado-
resapreçosacessíveiseequipa-
dos com software livre. “Gra-
çasàinternet,umíndiodoAma-
zonas pode oferecer seus ces-
tos artesanais a compradores
doPrimeiroMundoevitandoin-
termediários e conseguindo
um preço cem vezes superior
ao que recebia antes e, ao mes-
mo tempo, o comprador conse-
gue descontos enormes.”●EFE
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