


» Fotos tiradas por Leni e Katia
em Paris retratam o deslumbra-
mento de um casal do interior pau-
lista no Velho Mundo, brincando
de fotografar a si mesmo diante
dos pontos turísticos para mostrar
aos amigos no Orkut. Ela loura, de
olhos azuis, brincos e corrente dou-
rados. Ele de óculos, barba rala e
jeito de nerd, a pele mais afeita à
luz dos monitores do que aos raios
de sol. Enquanto abraçava o mari-
do diante da torre Eiffel ou da pirâ-
mide do Louvre, Katia nem poderia
imaginar que Leni seria preso dali
a poucos dias. em 29 de julho, na
cidade de Amsterdã, nem que ela
passaria os meses seguintes inven-
tando histórias para tentar explicar
a ausência do pai aos filhos.

O casal tem um menina de nove
anos e um garoto de oito, que até
hoje não fazem idéia de que o pai
está encarcerado num presídio ho-
landês, aguardando o julgamento
de um pedido de extradição feito
pelo governo norte-americano.

LENI ACEITOU VIAJAR À HOLANDA
PARA INTERMEDIAR A VENDA DO
CÓDIGO-FONTE DE UMA REDE
DE "COMPUTADORES-ZUMBIS".
IRIA LEVAR 10 MIL EUROS PELA
TRANSAÇÃO. O QUE ELE NÃO
SABIA É QUE JÁ ESTAVA SENDO
MONITORADO AINDA NO BRASIL

A Justiça de Nova Orleans, nos
EUA, abriu processo contra o bra-
sileiro, acusado de vender o acesso
a uma rede formada por cerca de
100 mil computadores {ou 25 mil,
segundo Leni). Chamada de bot-
net Shadow, a rede foi construída
a partir de computadores perten-
centes a usuários que baixavam
um programa por meio de um link
enviado pelo MSN. São chamados
de "computadores-zumbis", pois
podem ser controlados à distância.
Tendo o código-fonte da botnet,
uma empresa poderia utilizar os
recursos desses PCs para enviar
milhões de spams sem que os do-
nos das máquinas soubessem.

A botnet Shadow fora
criada por Nordin Nasiri, holandês
de 20 anos de Sneek, cidade cujo
prefeito considera hackers gente
talentosa e digna de recompensa.
Leni aceitou intermediar a venda do
código-fonte dessa rede de compu-
tadores mortos-vivos entre Nordin
e unia "terceira parte" (mantida em
sigilo pelas autoridades americanas)
a um custo de 25 mil euros (cerca de
R$ 70 mil). Menos da metade, 10 mil
euros, ficaria com o brasileiro. Logo
após a venda, Leni e Nordin foram
presos pela polícia holandesa, numa
ação conjunta com o FBI.

Se for condenado nos EUA, Leni
pode pegar até cinco anos de prisão
e mais três de liberdade assistida.
A família do brasileiro afirma que
ele é inocente e foi vítima de uma
armadilha do FBI, que teria utiliza-
do um dos antigos clientes de Leni,

Ronnie Scelson, para induzi-lo a
participar de um negócio ilegal,
Ronnie, que seria a "terceira parte",
teria aceitado colaborar com o FBI
por conta de um possível acordo de
delação premiada.

Ninguém confirma (nem nega)
a história: procurados, o Depar-
tamento de Justiça dos EUA e o
próprio Ronnie recusaram-se a co-
mentar. Natural de Nova Orleans,
Ronnie costumava ser figurinha fá-
cil nos tribunais norte-americanos,
acusado de liderar um dos princi-
pais grupos enviadores de spam do
país, a gangue Cajun Spamming.

Sim, Leni trabalhava com spam-
mers, ajudando a providenciar a
estrutura para o envio de milhões
de e-mails não-solicitados. Isso
ele próprio admite. "Eu sou sim-
pático à causa do spam. É algo que
tem de ser regulamentado, como
qualquer outra publicidade. Não é
ilegal", diz. Leni e sua mulher afir-
mam que jamais fizeram algo de
errado. "Somos pessoas honestas,
do bem", diz Katia. É um conceito
elástico de honestidade.

"Nós sonegávamos impostos,
mas todo mundo sonega. Você não
sonega?", diz a moça, comentan-
do um processo por sonegação que
passou a sofrer no Brasil após a
prisão de Leni. Diante da resposta
negativa do repórter, Katia hesita
um pouco, mas arremata: "Ah, mas
90% das pessoas sonegam".

Viagra Katia, que não concluiu
o ensino médio e conhece pouco
sobre informática, não sabe dizer



O PAI DE LÊNI FOI
POLICIAL MILITAR
E ATUOU COMO
AGENTE NA
PENITENCIÁRIA
DE SEGURANÇA
MÁXIMA DE
TAUBATÉ, NO
INTERIOR DE
SÃO PAULO

NO ORKUT: dias antes da prisão de Leni.
ele e Katia se divertem tirando fotos nos

cartões-postais de Paris; a mulher voltou
ao Brasil sem marido e sem dinheiro

em detalhes como era o trabalho do
marido, mas diz ter certeza de que
era legal. Leni afirma que sempre
agiu dentro da lei, alugando servi-
dores dentro e fora do Brasil e de-
pois os sublocando para empresas
estrangeiras. Para o Spamhaus,
ONG baseada na Europa que re-
úne informações sobre atividades
de spam no planeta, Leni era "um
parceiro offshore de vários spam-
mers americanos e europeus".

Segundo a ONG, Leni teria con-
figurado vários computadores no
Brasil, a maioria em linhas DSLs
(conexões do tipo Speedy ou Aja-
to), para atuarem como vetores de
spammers estrangeiros, fazendo
com que o hosting oferecido pelos

provedores às máquinas brasilei-
ras fosse redirecionado aos servi-
dores dos EUA. Utilizando truques
de roteamento e falsificação de en-
dereços IP, ele tornava os servido-
res norte-americanos capazes de
responder muito mais rapidamente
às requisições destinadas às linhas
DSL no Brasil.

Assim, o brasileiro conseguia
mascarar a origem dos spams e
aumentar a capacidade de comu-
nicação de dados. Um serviço es-
pecialmente útil para os spammers
muito manjados em seus países,
como Ronnie e sua gangue — "ex-
pulsos de mais servidores e redes
do que as pessoas imaginam exis-
tir", nas palavras do Spamhaus.

O trabalho de Leni serviria para
mascarar a origem dos spammers
e permitir que seus e-mails furas-
sem a maioria dos filtros antispam,
mantendo viva a milionária indús-
tria dos e-mails inconvenientes do
tipo "AUMENTE SEU PÊNIS" ou
"VIAGRA MAIS BARATO".

A descoberta desse serviço deu'
novo rumo à vida de Leni, um ca-
rioca que deixou o Rio aos 12 anos,
quando o pai, ex-policial militar,
foi trabalhar como agente na peni-
tenciária de segurança máxima de
Taubaté, berço da facção crimino-
sa Primeiro Comando da Capital.
Leni começou a faculdade de Enge-
nharia Elétrica, mas abandonou o
curso e, com alguns amigos, ten-»
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"FOI TUDO
ARMAÇÃO'
DA PRISÃO NA HOLANDA, O
BRASILEIRO FALA COM GALILEU, DIZ
QUE NÃO COMETEU NENHUM CRIME
E QUE CONVIVE COM GENTE QUE
MATOU A PRÓPRIA ESPOSA

* Qual era o seu trabalho no Brasil?
LENI DE ABREU NETO: Eu trabalhava com o
alugue) de servidores dedicados.

* Que negociação você fez na Holanda?
LENI: Intermedie! a venda de um CD-ROM
com um software, desenvolvido por um
holandês, que tinha o código-fonte de uma
botnet com 25 mil computadores. Ganhei 10
mil euros.

* Uma rede de "computadores-zumbis"?
LENI: Não, não. Essa botnet é diferente. Ela
foi toda feita com download voluntário, Um
programa mandava por MSN um link para
download, mas sem vírus, sem Invasão, sem
ação de hacker. Tenho como provar que tudo
foi feito dentro da lei.

* Você afirma que toda pessoa que fez o
download para que seu computador fosse
controlado a distância sabia disso?
LENI: Claro, Só se ela for analfabeta para não
saber. Quem faz a instalação é o Windows.
Mesmo que a pessoa por MSN tenha passado
o link como sendo, por exemplo, a foto de uma
mulher pelada, quando ela clicar o Windows
vai avisar que é um programa e perguntar
pelo menos duas vezes se a pessoa quer a
instalação. Quem mandou o programa pode
ter mentido, mas mentir não é crime.

* Se era tudo dentro da lei, por que o
programafoi negociado pessoalmente,
com dinheiro vivo?
LENI: Porque o Ronnie me induziu a trabalhar
diferente da maneira com que geralmente eu
trabalho. Eu receberia o depósito em conta
e mandaria o software por e-mail. Na última
hora, ele me entregou o dinheiro e pediu para
fazer a negociação. Fiz como um favor para o
Ronnie. Foi uma armação da polícia.

* Como é a sua vida hoje?
LENI: Como você acha que é? Na cela em
frente, está um cara que matou a esposa.
Trato todo mundo com educação para que não
venham me matar. Esse lugar não tem nada a
ver comigo. Nunca cometi nenhum crime.

»tou tocar uma loja de suprimen-
tos de informática. Há dez anos,
ganhava tão pouco que, ao se casar
com Katia (ele com 20 anos, ela
com 18), não teve como sair da casa
dos pais. "Morava no meu sogro e
não tinha dinheiro nem para fazer
compra", diz a mulher.

Depois que a loja faliu, Leni
continuou a trabalhar como pres-
tador de serviços de manutenção
de computadores, mas o rendimen-
to continuava baixo e ele chegou a
descolar bicos como panfleteiro.
Tudo mudou em 2002, quando ele
encontrou, numa esquina da web,
um russo que procurava por ser-
viços de informática no Terceiro
Mundo. Começou aí a parceria de
Leni com clientes estrangeiros no
ramo de "sublocação de servido-
res", como afirma Katia.

Recebendo em dó-
lar de clientes norte-americanos
e europeus, o menino de Taubaté
iniciou sua escalada. Com ganhos
mensais em torno de R$ 10 mil,
deixou a casa dos pais e o Vale
do Paraíba para viver à beira-mar
num apartamento de 200 metros
quadrados no Guarujã, litoral norte
paulista. Era uma nova vida.

"Morávamos com conforto,
comíamos do bom e do melhor,
tínhamos duas empregadas, pa-
gávamos aluguéis caros, bons res-
taurantes, as melhores escolas, um
bom carro. Tinha churrasco todo
final de semana em casa: primos,
namorada dos primos, colega da
colega...", afirma Katia. Nos anos
seguintes, entre altos e baixos (que
já não eram mais tão baixos assim),
moraram em Florianópolis, ao lado
do Costão do Santinho, e em Gua-
ratuba, no Paraná. Antes da prisão,
Levi e Katia viviam num sobrado
de 350 metros quadrados em Cara-
guatatuba, no litoral norte de São
Paulo, e dirigiam um Volvo.

O fim começou em março de
2008, quando o MSN do compu-
tador de Levi piscou com o recado
de um de seus melhores clientes,
Ronnie Scelson, sumido havia três
anos. Segundo Katia, os dois con-
versavam animadamente via MSN,
e-mail e Skype. Num papo desses,
Ronnie contou que havia perdido
tudo com o furacão Katrina, que ar-

rasara Nova Orleans em 2005,mas

recebera uma boa indenização do
governo e pretendia gastá-la num
projeto grande. Havia um holandês
que poderia ajudar Ronnie no que
ele queria, disse Leni, e o "spam-
mer cajun" pediu ao brasileiro que
fosse até a Holanda, oferecendo-se
para pagar a passagem. Leni pre-
feriu adiar o encontro, deixando
para realizar o negócio em julho,
durante a viagem para a Europa
que já havia prometido à esposa.

Vieram a viagem e os passeios
com direito a foto na torre Eíffel e
no Louvre. No dia combinado, 29
de julho, o casal encontrou Ronnie
no aeroporto de Amsterdã. Como
num filme de espionagem, ou nu-
ma trama de Brasília, recebeu do
americano uma maleta cheia de
dinheiro — 25 mil euros, segun-
do o Departamento de Justiça dos
EUA. Num Peugeot alugado, Leni
e Katia rodaram 40 minutos até
Sneek, a cidade amiga dos hackers.
Encontraram Nordin Nasiri num
restaurante, onde comeram massas
com carnes e trocaram a maleta
de euros por um CD-ROM com o
código-fonte da rede de computa-
dores criada pelo holandês.

Queda Qualquer que fosse a
explicação, não convenceria a po-
lícia holandesa depois da cena que
estava prestes a acontecer. Já era
noite quando os brasileiros volta-
ram para o aeroporto, cansados,
querendo ir logo para o hotel. Num
bar vazio, Leni entregou o CD para
Ronnie, que o examinou num lap-



top e confirmou: era o que espera-
va. Nessa hora, o bar foi invadido
por policiais que pareciam sair de
todos os lados. Os brasileiros foram
vendados e algemados. Foi a última
vez que Katia viu'(marido.

Ela passou dois dias presa na Ho-
landa antes de ser liberada e voltar
ao Brasil. Nordin foi preso no mes-
mo dia que os brasileiros, junto com
o irmão de 16 anos. Ele respondera
pelas acusações na Holanda, já que
os EUA não pediram sua extradição,
como fizeram com Leni. E Ronnie...
não existe. O nome dele não foi di-
vulgado pelas policias dos EUA nem
da Holanda, nem mencionado em
qualquer das centenas de reporta-
gens sobre a prisão de Leni.

Filho de um agente penitenciário,
Leni segue preso, à espera do julga-
mento que pode condená-lo a per-
manecer oito anos longe da mulher e
dos filhos. Tem a permissão de usar
um programa VoIP, que possibilita
fazer chamadas telefônicas por meio
da internet, para falar com a família,
mas não de receber ligações.

Katia se ofereceu para colocar
GALILEU em contato com Leni por
meio do programa, mas ele não te-
lefonou mesmo após a reportagem
depositar R$ 100 para a compra de
créditos necessários à ligação. Após
muita insistência, Katia recuou e
disse que não poderia intermediar
uma entrevista com o marido, ale-
gando que ele não teria um horário
certo para usar o computador no
presídio. Leni acabou entrando em
contato com a reportagem no dia
21 de maio pela manhã.

Hoje, as notícias que recebe não
são as melhores. Sem o dinheiro
dos spammers, Katia foi obrigada
a sair da casa de Caraguatatuba e a
devolver o carro que não conseguiu
terminar de pagar. Ela está de novo
na casa do sogro e diz que voltou
a não ter dinheiro para nada. Pou-
co sobrou do sonho do menino de
Taubaté. "Pobre, quando não tem

1 CONTAMINAÇÃO

O usuário clica num link inseguro que

recebeu por e-mail. MSN ou navegando

pela internet. O link baixa um programa

malicioso que se instala em sua máquina

2 MORTOS-VIVOS
A máquina infectada torna-se um

"computador-zumbi". capaz de ser

controlada à distância por um hacker

3 INFESTAÇÃO

Sem que o usuário tome conhecimento,

seu computador passa a enviar o

programa malicioso para outros

4 EPIDEMIA

As máquinas contaminadas formam uma

botnet, rede de "computadores-zumbis"

5 MERCADO NEGRO
Como a rede pode ser usada para enviar

milhões de spams, o hacker que a criou pode

vender o acesso à botnet por um bom preço

nada e começa a ganhar dinheiro,
gasta tudo", afirma Katia.

Para os filhos, ela prefere não
contar o que aconteceu e dizer
que o pai volta logo. "Ele está re-
solvendo um problema com alguns
computadores e vai voltar quando
terminar", é o que ela diz às crian-
ças. Não deixa de ser verdade.
* Colaborou Felipe Pontes
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