
Criminosos usam popularidade de astros de Hollywood para disseminar pragas 
 
A atriz Jessica Biel superou Brad Pitt como celebridade mais perigosa para buscas no 
ciberespaço, de acordo com a McAfee, produtora de software de segurança. 
 
Pelo terceiro ano consecutivo, a McAfee pesquisou para determinar que grande celebridade 
oferecia mais riscos aos usuários em buscas na internet, depois que Brad encabeçou a lista no 
ano passado e Paris Hilton o fez em 2007. 
 
Biel, que conquistou fama com o seriado televisivo "7th Heaven" e recentemente estrelou o 
filme "Easy Virtue", foi considerada como a mais perigosa. Os fãs que conduzem buscas 
usando seu nome tem 20% de chance de serem encaminhados a um site que oferece ameaças 
on-line, como spyware, adware, spam, phishing ou vírus. 
 
"Os criminosos on-line também acompanham as estrelas. Eles se aproveitam dos nomes 
populares a fim de encorajar o download de software prejudicial, sob disfarce", afirmou Jeff 
Green, da McAfee, em comunicado. 
 
"Criminosos on-line utilizam nomes e imagens de celebridades a fim de atrair internautas a 
sites que oferecem downloads gratuitos repletos de malware", segundo a companhia. 
 
Ocupando o segundo posto na lista pelo segundo ano consecutivo vinha a estrela pop Beyoncé. 
A McAfee descobriu que uma busca por "ringtones Beyoncé" conduziu a um site perigoso, 
conectado a um distribuidor de spyware e adware. 
 
A atriz Jennifer Aniston vinha em terceiro lugar. Mais de 40% dos resultados de busca no 
Google para "protetores de tela Jennifer Aniston" continham vírus nocivos. 
 
As jovens estrelas de Hollywood Miley Cyrus, Ashley Tisdale e Lindsay Lohan superaram Heidi 
Montag e Jessica Alba, que constavam da lista do ano passado. 
 
Elas também surgiram acima de outros jovens astros entre os quais Robert Pattinson, em 30º 
na lista, e Kristen Stewart, em 20º, ambos dos filmes "Crepúsculo", bem como dos irmãos 
Jonas, Taylor Swift, Lauren Conrad, Vanessa Hudgens e Zac Efron. 
 
Megan Fox e Angelina Jolie empataram no oitavo lugar, enquanto os recém-casados Tom 
Brady e Gisele Bundchen vinham na quarta e sexta posições, respectivamente. 
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