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INTERNET AGORA, PROVEDORES PODEM BLOQUEAR OU REDUZIR VELOCIDADE DE ACESSO

Lei que acaba com a
neutralidade da rede
já vigora nos EUA
Seis meses depois da decisão, a nova
regulamentação entrou em vigor, sepultando
uma causa defendida por Barack Obama
WASHINGTON
Das agências
@jornalovale

A lei que acaba com a neutralidade da rede nos Estados
Unidos, um princípio que garantia a igualdade de acesso
à internet, entrou em vigor
nesta segunda-feira. A regulação da neutralidade na rede,
aprovada durante o governo
do ex-presidente Barack Obama, impedia que os provedores de internet bloqueassem
ou diminuíssem a velocidade
de acesso a determinados sites, alegando que a navegação
online é um serviço público.
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Regulado. Agora, provedores
pode limitar navegação nos EUA

No entanto, a FCC (Comissão Federal de Comunicações)
aprovou em dezembro do ano
passado uma lei que põe fim
à neutralidade. O apoio dos
republicanos da comissão foi
essencial para a mudança.
Seis meses depois da decisão,
a nova regulamentação entrou
em vigor, sepultando uma causa defendida por Obama.
“Agora, 11 de junho, essas
desnecessárias e danosas regulações de internet serão revogadas e o enfoque bipartidário
que funcionou no mundo online durante 20 anos será restabelecido”, afirmou em maio
o presidente do FCC, Ajit Pai,
indicado por Donald Trump.
A partir desta segunda, os
provedores podem bloquear
ou diminuir a velocidade de
acesso de qualquer site, inclusive os de veículos de imprensa ou de plataformas de vídeo,
como a Netflix.

.

VIOLÊNCIA ATAQUE ACONTECEU NA CAPITAL, CABUL

Ataque suicida deixa
ao menos 12 mortos e 31
feridos no Afeganistão
TERROR. Pelo menos 12 pessoas morreram e 31 ficaram
feridas em um atentado suicida na entrada do Ministério de Reabilitação Rural e
Desenvolvimento em Cabul,
capital do Afeganistão, quando os funcionários estavam
deixando o prédio do órgão,
informaram à Agência EFE
fontes oficiais. O porta-voz do
Ministério da Saúde Pública,
Wahidullah Majroh, confirmou o número de vítimas levadas até o momento para os
hospitais da região.
De acordo com o porta-voz
da Polícia de Cabul, Hashmat
Stanekzai, um suicida explodiu as bombas que levava,
por volta das 13h local (5h30
em Brasília), na entrada do
ministério, no oeste da capital afegã
Nenhum grupo reivindicou
a autoria do atentado.
O ataque ocorre um dia antes da entrada em vigor do
cessar-fogo decretado pelo
governo e a três para que
os talibãs adotem a mesma
prática por causa do fim do

Divulgação

Ataque. Visão panorâmica de
Cabul, capital do Afeganistão

Ramadã (mês sagrado para os
muçulmanos).
Trata-se do primeiro cessarfogo em sete anos de conflito
desde a invasão americana.
Cabul sofreu vários ataques
suicidas neste ano. O mais grave ocorreu em janeiro, quando
os talibãs explodiram uma ambulância-bomba perto do antigo Ministério de Interior, onde
ainda operam algumas dependências oficiais, que deixou
mais de 100 de mortos.
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