
Experiência própria  
 
O estudo marca uma nova iniciativa educativa da McAfee para ajudar as mães a atualizarem-
se sobre os mais recentes perigos da internet e a ensinarem seus filhos a manterem-se 
seguros no ambiente virtual.  
 
Reconhecendo que a educação é pelo menos tão importante quanto a tecnologia, a McAfee 
contará com Parry Aftab, especialista em segurança na internet, advogada e escritora do livro 
Consultor Familiar de Segurança na Internet, e anunciou a indicação de Tracy Mooney, mãe de 
três filhos em Chicago, como primeira Mãe Chefe de Segurança Virtual do mercado.  
 
"Às vezes eu me surpreendo tentando acompanhar todas as coisas novas que os meus filhos 
estão fazendo na internet", comenta Mooney.  
 
"Há muita informação por aí e os pais precisam saber onde procurá-la. As crianças sempre 
querem quebrar as regras e ampliar os limites e é necessário dar a elas seu espaço e sua 
privacidade. Para mim, o que funciona é agir antes que aconteça e ensiná-las como 
comportar-se de maneira responsável e segura na internet, assim como é preciso ensiná-las a 
se comportar no mundo real", diz.  
 
Ao escrever como “de mãe para mãe”, Mooney, que recentemente participou da Experiência 
S.P.A.M. da McAfee, oferecerá informações e conselhos fáceis de entender às mães 
preocupadas, na sua página www.mcafee.com/mom. Ela também se reunirá com outras mães 
e importantes órgãos públicos e de mercado para debater a segurança virtual em escolas e 
comunidades.  
 
"Pela minha própria experiência como mãe de três filhos, que têm 17, 12 e 4 anos de idade e 
usam freqüentemente a internet, eu sei como é fácil para as crianças correrem perigo online", 
afirma Mooney. "No ano passado, descobri que meu filho estava recebendo mensagens 
ameaçadoras. Essa experiência me incentivou a aprender mais sobre tudo o que eu preciso 
saber como mãe para manter meus filhos em segurança", conta.  
  
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-10. 


