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Introdução

SOPA é a sigla de Stop Online Piracy Act, que significa Lei de Combate à
Pirataria Online, em português, é um projeto do governo americano para
combater a pirataria online, ou seja, a cópia de dados, arquivos, músicas e etc.
O projeto SOPA tem o objetivo de ampliar os meios legais para que entidades
que lutam pelos direitos de autores tenham condições de combater o tráfico de
informações protegidas e também de artigos falsificados.
PIPA é a sigla da expressão inglesa “Protect Intellectual Property Act”, que
pode ser traduzida como “Lei para Proteger a Propriedade Intelectual”.
Consiste em um projeto de lei proposto pelo governo dos Estados Unidos, cujo
objetivo é proteger as empresas detentoras dos direitos de propriedade
intelectual sobre determinados conteúdos, tais como: estúdios de cinema,
emissoras de TV, gravadoras de música, editoras de livros, entre outras.

Desenvolvimento

O Stop Online Piracy Act (SOPA) é um projeto de lei com regras mais
rígidas contra a pirataria digital nos EUA. Ele prevê o bloqueio no país, por
meio de sites de busca, por exemplo, a determinado site acusado de infringir
direitos autorais. O foco está principalmente em sites estrangeiros, contra os
quais as empresas americanas pouco podem agir. No Senado, circula o Protect
IP Act, conhecido como PIPA (ato para proteção do IP), outro projeto sobre
direitos autorais que mira a internet.

Ambos são apoiados por empresas de entretenimento, constantes alvos de
pirataria, mas são questionados por companhias de internet,

como Google, Facebook, Amazon e Twitter, que interpretam as medidas como
um tipo de censura aos sites e à liberdade de expressão. O SOPA ainda está
sendo avaliado por comissão na Câmara; o PIPA já está indo à votação no
Senado.

Wikipédia vê prejuízo

"Por mais de uma década, nós gastamos milhões de horas construindo a
maior enciclopédia da história humana. Agora, o Congresso dos EUA está
considerando uma legislação que poderia prejudicar a internet livre e aberta.
Por 24 horas, para aumentar a conscientização, estamos tirando a Wikipedia
do ar", diz o comunicado na página principal da enciclopédia.
“Jimmy Wales, um dos fundadores da enciclopédia, disse na segunda-feira (16)
que a medida deve afetar até 25 milhões de pessoas em todo o mundo, já que
esse é o número de visitantes que o site recebe todos os dias, segundo dados
da consultoria com Score.”

Google publica mensagem

O Google publicou a seguinte mensagem em sua versão em inglês: "Diga ao
Congresso que não censure a internet". O fundador do Facebook, Mark
Zuckerberg, também postou na rede social sobre os projetos: "A internet é a
ferramenta mais poderosa que temos para criar um mundo mais aberto e
conectado. Não podemos deixar que as leis pouco pensadas fiquem no
caminho do desenvolvimento da internet. Facebook se opõe ao SOPA e ao
PIPA e continuaremos a nos opor a todas as leis que irão prejudicar a internet."
O site Reddit, que compartilha conteúdo na internet, exibe um cronômetro
indicando o horário em que também ficará fora do ar. A expectativa é de que
isso ocorra às 11h no horário de Brasília.
A versão em português da Wikipédia não ficou fora do ar, mas estampou na

página inicial um comunicado criticando a lei antipirataria em discussão nos
EUA. "A Wikipédia precisa da internet para continuar livre. Os projetos de lei
SOPA e PIPA ameaçam as wikipédias em todos os idiomas

No Brasil

Sites brasileiros como os do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec)
também exibiram mensagens em protesto contra os projetos de lei. No Twitter,
o cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil escreveu: "Acho muito bom que
nos juntemos contra os projetos do Congresso americano que, caso aprovado,
podem significar um caminho sem volta para um fechamento da Internet".

Conclusão

Ambos os projetos de lei visam combater a pirataria na internet. Conclusão do
SOPA e PIPA : Na teoria, faz sentido impedir a pirataria. Todo mundo sabe que
é contra a lei. Mas os dois projetos vão bem além disso e não vão afetar só os
sites norte-americanos. Entenda alguns motivos do protesto:

1. Os projetos dão ao governo liberdade para pedir ao Google e outras
ferramentas de busca para excluir determinados sites do resutado das
pesquisas. Ou seja, o governo poderia ter controle sobre a lista de links que
você pode acessar quando joga uma coisa no Google.

2. O governo também pode pedir aos grandes provedores de internet para
bloquear o acesso a alguns sites para os seus usuários. É exatamente a
mesma estratégia usada para censurar conteúdos políticos na Síria e na China.

3. Se o governo descobrir que você encontrou uma ferramenta online que burla
o bloqueio, ele também pode bani-la. O problema é que algumas dessas
ferramentas são bem úteis a grupos que lutam pelos direitos humanos em

lugares

onde

há

censura.

4. A proposta também pode impedir que empresas façam propaganda em sites
que façam parte da lista negra do governo. Se você realmente precisar das
informações da Wikipedia, pode dar um jeito

de driblar o bloqueio. Mas, no futuro, isso pode não ser mais
possível.
A princípio, a maior parte dos sites com terminações .net, .com e .org não
devem ser afetados. Mas se a lei passar, vão se abrir precedentes para que
outras medidas de censura sejam feitas na internet mundo afora. Inclusive no
Brasil. Alguns sites brasileiros (como o do cantor Gilberto Gil e o site Wired.)
Até o Google poderá ser banido, ou perdera 70% de suas postagens, então se
você gosta da internet e não quer que ela acabe você pode ajudar :
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me

:

http://apps.facebook.com/stopsopa/?ref=ts

Bibliografia:


S.O.P.A&P.I.P.A
http://mamutesmodificados.blogspot.com.br/2012/01/sopa-pipa.html
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012 DATA DA CONSULTA 20/05/2013
15:57 



SIGNIFICADO DE PIPA http://www.significados.com.br/pipa/, © 20112012 7Graus DATA DA CONSULTA 20/05/2013 15:57 



LETRAS UFMG
http://www.letras.ufmg.br/arquivos/matte/grad/uni003/formatacao.pdf
DATA DA CONSULTA 20/05/2013 16:00 



http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-eeducacao/noticia/2012/05/faculdade-realiza-mesa-redonda-sobrepirataria-online-em-olinda.html 06/05/2012 15h52 - Atualizado em
06/05/2012 15h52 © Copyright 2012 Globo Comunicação e
Participações S.A. Política de Privacidade DATA DA CONSULTA
20/05/2013 16:06

