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fatia de serviços
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aprovam só 3 de
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No papel, Brasil é 2 Estados
de SP maior do que o real
Sobrecadastro de terras em cartórios faz com que a dimensão territorial do País ‘ganhe’ 600 mil km2 a mais

‘Tecnologia produz poder’
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Fundador do WikiLeaks diz ao enviado a Londres
Jamil Chade que a internet se transformou em
instrumentodevigilância. INTERNACIONAL/PÁG.A12

Assista ao vídeo no tv.estadao.com.br

Casa
Belo refúgio
Projeto leva o
clima do campo
para a cidade

ROGER COHEN

As indústrias do ABC paulista fecharam
52 mil postos de trabalho em 2012, nú-
mero quatro vezes maior do que toda a
Grande São Paulo. Pela primeira vez, a
área de serviços passou a responder por
mais da metade dos empregos na região.
A situação se agravou porque as vagas
estão concentradas no setor metalome-
cânico, um dos que mais sofreram com a
crise mundial. ECONOMIA / PÁGS. B1 e B3

JULIO MESQUITA
1891 - 1927

RUY MESQUITA
Diretor

Leitores do estadão.com.br usaram a
hashtag #baladainsegura durante a se-
mana para indicar casas noturnas com
problemas pelo País. Foram 986 contri-
buições. Com base nessas indicações, 11
baladas com possíveis falhas foram visi-
tadas na capital paulista. Dessas, espe-
cialistas consideraram apenas três “im-
pecáveis”. METRÓPOLE / PÁGS. C1, C3 a C7

aliás,

● Entrevista Julian Assange

CIDADES / PÁG. C7

Uma conversa com Amos Oz
A mensagem ao governo de Israel é
clara: a paz é impossível sem ousadia;
nada está além da capacidade de uma
humanidade propensa a surpreender.
VISÃO GLOBAL / PÁG. A17

Em 16 ações violentas entre sexta-fei-
ra e a noite de ontem, bandidos ataca-
ram base da PM, presídio, incendia-
ram sete ônibus e alvejaram a sede da
Prefeitura de Itajaí. METRÓPOLE/ PÁG.C9

A maioria dos mortos no incêndio se conhecia.
Veja no infográfico em estadao.com.br

● Quase o dobro de terra
Em Teodoro Sampaio, região de con-
flito agrário, o registro supera em
42% a área real, relata José Maria
Tomazela, enviado ao Pontal. PÁG. A6

Movimentos
de Tomie

Às vésperas dos
100 anos, ela

busca uma nova
relação com a arte

ECONOMIA / PÁG. B4

NOTAS & INFORMAÇÕES

O desastre da indústria
O mau desempenho em 2012 limi-
ta as possibilidades de crescimento
do País nos próximos anos. PÁG. A3

A 15 dias do 1.º turno das eleições no
Equador,analistasavaliamqueaecono-
mia e investimentos na área social de-
vem ajudar o presidente Rafael Correa
a se reeleger. INTERNACIONAL / PÁG. A11

23H15

● Jovens festejam na noite o fato de
não terem o que festejar, diz o psica-
nalista Tales Ab’Sáber.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Esportes

RENATO CRUZ
Drenagem de cérebros
É importante que mais brasileiros
estudem no exterior também como
forma de criar uma rede de contatos
capaz de gerar negócios globais.
ECONOMIA / PÁG. B8

PAULO LIEBERT/ESTADÃO

Roldão Arruda

Um em cada quatro municípios brasilei-
ros tem sobrecadastro de terras. O pro-
blema acontece quando o total das
áreas declaradas pelos proprietários
nos cartórios supera a superfície real da

cidade. Dessa forma, o território brasi-
leiro, que tem 8,5 milhões de km2, passa
a ter 9,1 milhões de km2 no papel. Ou
seja, 600 mil a mais do que a medida
real, área que equivale a pouco mais de
duas vezes o tamanho do Estado de São
Paulo. Os dados são do Serviço Nacio-

nal de Cadastro Rural e foram obtidos
por meio da Lei de Acesso à Informa-
ção. Fraudes são a razão mais comum
para a diferença. Peritos também apon-
tam como problema a desatualização
dos registros e as condições precárias
em que são feitos. NACIONAL / PÁG. A4

Pato e Ganso
em dia especial
Atacante deve estrear
no Corinthians. Meia
do São Paulo pega
o Santos. PÁGS. E2 e E3

JB NETO/ESTADÃO
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Pessoas e estórias
Fiquei pensando: será que o tipo de
diálogo que nós, pessoas da mesma
geração, tivemos durante o jantar
faz sentido para as novas gerações?
ESPAÇO ABERTO / PÁG. A2

FOTOS: JOSÉ PATRICIO e JB NETO/ESTADÃO

C2DOMINGO

Mudança.Mudança.
Fila na frente daFila na frente da
D-Edge, na BarraD-Edge, na Barra
Funda na quinta:Funda na quinta:
público agorapúblico agora
confere a segurançaconfere a segurança
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Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL / LONDRES

A internet se transformou no
maior instrumento de vigilância
já criado e a liberdade que ela re-
presenta está ameaçada. A ava-
liação é de Julian Assange, cria-
dor do WikiLeaks, que há sete
meses vive na Embaixada do
Equador em Londres – Quito
lhe concedeu asilo, mas os britâ-
nicos não lhe deram salvo-con-
duto para que vá ao aeroporto e
deixe o país. Assange seria extra-
ditado para a Suécia, onde é acu-
sado de crimes sexuais. O aus-
traliano recebeu a reportagem
do Estado para falar sobre seu
livro Cypherpunks, Liberdade e o
Futuro da Internet, que está sen-
do lançado no Brasil pela Boi-
tempo Editorial. A seguir, os
principais trechos da conversa.

● A web está numa encruzilhada?
Tecnologia produz poder, a pon-
to de a história da civilização hu-
mana ser a história do desenvol-
vimento de diferentes armas de
diferentes tipos. Por exemplo,
quando rifles eram as armas do-
minantes ou navios de guerra ou
bombas atômicas. Desde 1945, a
relação entre as superpotências
era definida por quem tinha
acesso a armas atômicas. Hoje, a
internet redefiniu as relações de
força antes definidas pelas ar-
mas. Todas as sociedades que
têm qualquer desenvolvimento
tecnológico, que são as socieda-
des influentes, se fundiram com
a internet. Portanto, não há uma
separação entre sociedade, indi-
víduos, Estados e internet. A in-
ternet é hoje o alicerce da socie-
dade e conecta os Estados além
das fronteiras. Conhecimento é
poder. Outras coisas também
são poder, mas ela deu muito po-
der a pessoas que antes não ti-
nham. Agindo contra essa força
está a vigilância em massa cria-
da por parte do Estado.

● De que forma ocorre essa
vigilância?
A comunicação entre indiví-

duos ocorre pela internet. Siste-
mas de telefone estão na inter-
net, bancos e transações usam
a internet. Colocamos nossos
pensamentos mais íntimos na
internet, detalhes, como o diálo-
gos entre marido e mulher e até
nossa posição geográfica. En-
fim, tudo é exposto na internet.
Isso significa que grupos envol-
vidos na vigilância em massa
realizam uma apropriação enor-
me de conhecimento. Esse é o
maior roubo da história. A tec-
nologia está sendo desenvolvi-
da para essa vigilância em mas-
sa e vendida por empresas de
países como a França, que ven-
deu um sistema de vigilância pa-
ra o regime de Muamar Kadafi.
Na África do Sul, há um sistema
desenhado para gravar de for-
ma permanente todas as liga-
ções que entram e saem do país
e as estocam por apenas US$ 10
milhões ao ano. Está ficando ba-
rato. A população mundial do-
bra a cada 20 anos. O custo de
vigilância está caindo pela meta-
de a cada 18 meses.

● Muitos acreditam que a Prima-
vera Árabe só ocorreu graças à
internet. O que o sr. acha?
Há uma série de histórias de
um longo trabalho de ativistas,
sindicatos e até clubes de fute-
bol que tiveram um papel im-
portante na Tunísia e no Egito,
os Ultras. O ativismo pan-arábi-
co é algo novo e potencializado
pela web. Diferentes ativistas
em diferentes países se conecta-
ram pela web, trocando dados,
identificando quem era bom e
quem era mau. O movimento
dos Ultras veio da Itália para
clubes da Tunísia e Egito pela
internet. O WikiLeaks jogou
muita informação que foi ataca-
da pelos regimes na Tunísia e
no Egito. Mas houve também in-
formações disseminadas por es-
ses países e, mais importante
ainda, disseminadas para fora
desses países, a tal ponto que fi-
cou difícil para EUA e Europa
defenderem seus aliados.

● O sr. aponta para o poder de
Facebook e Google. Como esses
sites são usados contra civis?
O Google sabe o que você esta-
va pensando. E sabe o que você
pensou no passado, porque
quando você quer saber algum
detalhe, busca no Google. Sites

que têm Google Adds, ou seja,
todos os sites, registram sua visi-
ta. O Google sabe todos os sites
que você visitou, tudo o que vo-
cê buscou. Ele te conhece me-
lhor que você. Você sabe o que
você buscou há dois dias? Não.
Mas o Google sabe. Alguém po-
de dizer: o Google só quer ven-
der publicidade. Mas, na realida-
de, todas as agências de inteli-
gência dos EUA têm acesso ao
material do Google. Eles acessa-
ram isso em nosso caso.

● Como fizeram isso?
Usaram cartas da agência de se-
gurança nacional e mandados
para buscar os dados de e-mail
das pessoas envolvidas em nos-
sa organização. Isso saiu do Goo-
gle, da conta do Twitter, onde
pessoas entraram para acompa-
nhar nossa conta. No caso do Fa-
cebook, é algo impressionante.
As pessoas estão fazendo bi-
lhões de horas de trabalho gra-
tuito para a CIA. Colocando na
rede seus amigos, suas relações
com eles, seus parentes, relatan-
do o que estão fazendo, dizendo
que viram aquela pessoa naque-
la festa, outra naquela loja. É um
incrível instrumento de contro-
le. Países como a Islândia têm
uma penetração no Facebook de
88%. Mesmo que você não este-
ja no Facebook, seu irmão está e
está relatando sobre você.

● Como o sr. explica o fato de
pessoas de diferentes culturas e
religiões estarem dispostas a
revelar suas vidas na web?
Você pode dizer: bom, estou fa-
zendo isso de forma voluntária e
é mais importante estabelecer co-
nexões sociais do que se preocu-
par com o aparato de um Estado
totalitário. Mas isso não é verda-
de. Pessoas querem compartilhar
algo com meus amigos e amigos
de meus amigos, mas não com
meus amigos e com a CIA. As pes-
soas estão sendo enganadas.

● Mas a censura na China, no Irã
e em Cuba não mostra que a web
é mais ameaçadora para esses

regimes que para os civis?
Pessoas censuram por um moti-
vo. Porque têm medo ou que-
rem ter mais poder. Normal-
mente, eles querem manter o
poder. O Irã censura porque te-
me que iranianos sejam influen-
ciados por material de fora do
país. E quem publica isso? Bom,
alguns são dissidentes genuí-
nos, mas também há empresas
de fachada, criadas por israelen-
ses e americanos. Denunciamos
essas empresas no WikiLeaks.
Mas acho que é saudável que go-
vernos tenham medo das pes-
soas. É ótimo que a China esteja
com medo do que sua popula-
ção pense. A China baniu o Wiki-
Leaks em 2007. Pelo que sabe-
mos, foi o primeiro país a bani-
lo. Temos travado uma guerra
para superar o firewall chinês.

● Qual sua avaliação sobre o ar-
gumento de que os documentos
divulgados pelo WikiLeaks foram
obtidos de forma ilegal?
Generais não definem a lei. Ou

ao menos não deveriam. Se fala-
mos da situação americana, foi
perfeitamente legal.

● A obtenção dos documentos?
Sim, a forma com que foram ob-
tidos. Militares americanos não
têm direito de acobertar crimes.
Não podem usar a confidenciali-
dade de documentos para man-
ter um crime sigiloso. Às vezes,
a polícia tem de manter algo se-
creto. Uma investigação sobre a
máfia deve ser mantida em sigi-
lo. Outras organizações, como
editores e jornais, têm a respon-
sabilidade perante o público de
publicar informação que o ajude
a entender o mundo.

● Como vê o comportamento dos
governos latino-americanos dian-
te da internet e da imprensa?
É bem variado e há vários proble-
mas. Comparado com o restan-
te do mundo, a região está bem.

● O presidente (do Equador) Ra-
fael Correa ataca muito a impren-

sa. O que o sr. acha disso?
Deveria atacar mais. A primeira
responsabilidade da imprensa é
a precisão e a verdade. O gran-
de problema na América Latina
é a concentração na mídia. Há
seis famílias que controlam
70% da imprensa no Brasil, mas
o problema é muito pior em vá-
rios países. Na Suécia, 60% da
imprensa é controlada por uma
editora. Na Austrália, 60% da
imprensa escrita é controlada
por (Rupert) Murdoch. Portan-
to, quando falamos em liberda-
de de expressão, temos de in-
cluir a liberdade de distribui-
ção, uma das coisas mais impor-
tantes que a internet nos deu.

● O sr. é herói ou criminoso?
Sou apenas um cara. Todos vive-
mos só uma vez. Todos temos
responsabilidade de viver de
acordo com nossos princípios.
Tento fazer isso. Não preciso
me definir. Na verdade, quando
as pessoas se definem, na maio-
ria das vezes, estão mentindo.

● Por que o sr. não volta à Suécia
(onde é acusado de crime sexual)?
Seria extraditado para os EUA. Os
EUA têm processo contra mim
e o WikiLeaks. O governo diz
em seus documentos internos
que a investigação é de tama-
nho e natureza sem preceden-
tes. É algo sério que envolve
mais de uma dúzia de agências.

● O sr. disse que publicará cerca
de um milhão de documentos em
2013. Algo sobre o Brasil?
Sim. Publicaremos muito sobre
o Brasil neste ano.

CYPHERPUNKS:

LIBERDADE E O

FUTURO DA

INTERNET

(BOITEMPO

EDITORIAL) É
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UM DEBATE, DE

2012, ENTRE

ASSANGE E TRÊS

OUTROS
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EM INFORMÁTICA

LONDRES

Julian Assange pode ser conside-
rado um foragido pela polícia,
mas, na prática, já vive confina-
do, ainda que em condições bem
melhores que numa prisão, com
visitas frequentes e em uma das
regiões mais valorizadas de Lon-

dres. Dentro e fora da embaixa-
da do Equador, o esquema de se-
gurança em relação ao ativista
beira a paranoia, tanto pela polí-
cia quanto pelos seguranças do
escritório equatoriano.

Numa das ruas de comércio
mais movimentadas da cidade e
ao lado da loja Harrods, um cami-
nhão da polícia permanece esta-
cionado a poucos metros da por-
ta de Assange, 24 horas por dia.
No teto do veículo, uma antena
capta tudo o que se transmite de
dentro da embaixada. O Estado
contou pelo menos cinco poli-
ciais nas portas da embaixada,

um deles a dois passos da entra-
da do local.

A Justiça já avisou: basta As-
sange colocar o pé fora e será pre-
so, antes mesmo de chegar à rua.
“Essa é sua fronteira”, apontou
um segurança para a porta da em-
baixada.

Uma vez dentro da missão
equatoriana, que tem suas corti-
nas fechadas, a segurança e o con-
trole não deixam nada a desejar
para a polícia londrina. O passa-
porteoriginal dos visitantesé exi-
gido e mantido com um seguran-
ça privado. Celulares também
não são autorizados a entrar e,

apagados, são entregues aos se-
guranças.

Assange vive, na prática, encar-
cerado e sem data para sair. A em-
baixada é modesta, com decora-
ção austera e divide um andar
com a representação da Colôm-
bia. Uma das poucas salas foi
transformada em seu quarto.
Uma cama foi trazida, mas a re-
portagem recebeu instruções cla-
ras de que não poderia ter acesso
à habitação.

Assange e seu entorno cozi-
nham, mas as possibilidades são
limitadas. Muitas vezes, pedem
comida pelo telefone. “Não é fá-

cil”, admitiu uma das pessoas na
embaixada.

Noscorredores, o estilo excên-
trico de Assange e de seus assis-
tentes, que parecem ter saído de
uma nova etapa do filme Matrix,
se mistura com características tí-
picas de uma repartição pública
de um país sul-americano. Secre-
tárias cantam em espanhol, está-
tuas de santas repousam em pra-
teleiras de móveis de madeira,
há gargalhadas generosas de fun-
cionários e pessoasfalam aos ber-
ros pelo telefone, som abafado
apenas pelo barulho de um insis-
tente aspirador de pó.

Visitas. No pequeno saguão da
embaixada, decorada com uma
enorme foto do presidente Ra-
fael Correa, câmeras vigiam o lo-
cal, além de um sistema de códi-
gos nas portas de cada sala. O
controle sobre as imagens é to-
tal. A embaixada não permite
que fotos ou vídeos sejam feitos
de suas instalações, exceto da sa-
la onde seria realizada a entrevis-
ta. Nenhum outro assistente de
Assange pode ser filmado por
“questões de segurança”.

Já uma lista de presença na
porta da embaixada serve de ter-
mômetro da presença de Assan-
ge no local. Em dois dias de agen-
da, o embaixador do Equador
em Londres recebeu uma visita.
Assange, mais de dez. / J.C.

“E sse livro não é um manifesto. Não
há tempo para isso. Ele é um aler-
ta”. É assim que Julian Assange
abre seu livro que serve de denún-

cia sobre o futuro da internet. Sua tese é sim-
ples: a maior comunicação entre as pessoas

abriu espaço para uma maior vigilância e a internet
seria o “maior facilitador do totalitarismo que já
vimos”.

Os quatro autores fizeram parte da origem do
movimento Cypherpunks, grupo que deu origem
ao WikiLeaks e defende uma reação da sociedade
diante desse controle. A visão dos autores beira a
paranoia. Segundo eles, logo governos poderão in-
terceptar “todos as relações expressadas, todas as
páginas web vistas, todas mensagens enviadas e
todos pensamentos buscados no Google. E então
estocarão esse conhecimento, bilhões de intercep-
tações por dia, um poder jamais sonhado, em vas-
tos armazéns secretos, para sempre”.

Dirigido explicitamente contra o governo
dos EUA e de países ocidentais, o livro pratica-
mente ignora a opressão de ditaduras contra
jornalistas e blogueiros pelo mundo. Ironica-
mente, o chamado às armas é fruto de um deba-
te realizado pela RT, o canal estatal da Rússia,
país acusado por diversas organizações de ten-
tar controlar sua imprensa livre.

Os Cypherpunks acreditam que o uso da crip-
tografia será necessário. No fundo, esse instru-
mento criaria ilhas de liberdade e, nesse cenário
de cataclismo da democracia, apenas essa elite
da informática sobreviveria. Talvez na Rússia
ou no Equador.

Leitura

Hóspede excêntrico convive com cantoria em espanhol

✽

Crítica: Jamil Chade

ENTREVISTA

JOÃO CASTELO BRANCO/ESTADÃO

estadão.com.br

Vídeo. Os principais trechos
da entrevista

tv.estadao.com.br

‘É bom que os
governos tenham
medo das pessoas’

Julian Assange, fundador do WikiLeaks

Assange. Camisa da seleção brasileira em seu refúgio na Embaixada do Equador em Londres

Obra ignora opressão
a jornalistas e blogs

Há sete meses, Assange
e assessores que parecem
personagens de ‘Matrix’
são parte de uma típica
repartição sul-americana

Há sete meses refugiado
na Embaixada do Equador
em Londres, ativista fala
ao ‘Estado’ sobre internet
e liberdade de expressão
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