
E-mails do Yahoo! sofrem ataque na China e em Taiwan  
 
Contas de jornalistas e ativistas ficam inacessíveis por longos períodos ou reenviam 
mensagens para endereços desconhecidos  
 
Entre afetados estão grupo de exilados e um repórter do "New York Times"; empresa diz 
proteger segurança e privacidade de usuários  
 
Contas de e-mail no Yahoo! de alguns jornalistas e ativistas cujo trabalho se relaciona com a 
China foram comprometidas em um ataque descoberto nesta semana, dias após o Google 
anunciar que transferiria seu serviço de buscas em chinês para fora da China devido a 
preocupações com a censura.  
 
Diversos jornalistas na China e em Taiwan descobriram que haviam perdido acesso a suas 
contas de e-mail a partir de 25 de março.  
 
As contas comprometidas incluem as do Congresso Mundial Uigur, um grupo de exilados que a 
China acusa de incitar o separatismo da etnia uigur, que vive em Xinjiang, uma região 
fronteiriça do país. "Suspeito que boa parte das informações em minha conta no Yahoo! tenha 
sido baixada", disse o porta-voz do grupo, Dilxa Raxit. Segundo ele, a conta de e-mail, criada 
na Suécia, havia passado um mês inacessível. "Muitas pessoas com quem eu costumava ter 
contato em Lanzhou, Xi'an e outros locais não estão acessíveis por telefone nas últimas 
semanas."  
 
Andrew Jacobs, da sucursal do "New York Times" em Pequim, disse que mensagens enviadas à 
sua conta Yahoo Plus haviam sido encaminhadas a uma conta que não conhece. Diversos 
ativistas dos direitos humanos e jornalistas descobriram, igualmente, que suas contas no 
Gmail haviam sido programadas para encaminhar mensagens a endereços desconhecidos, sem 
que soubessem.  
 
O Google mencionou ataques ao Gmail em janeiro quando anunciou um ataque de hackers 
contra seus sites e os de 20 outras empresas. A companhia citou esses ataques e 
preocupações quanto à censura em sua decisão de transferir seu site de buscas em chinês 
para Hong Kong, na semana passada.  
 
O Yahoo! não comentou a natureza dos ataques nem se haviam sido incidentes isolados ou 
coordenados. "O Yahoo! condena todos os ciberataques, independentemente de sua origem ou 
propósito", disse por e-mail a porta-voz Dana Lengkeek. "Temos o compromisso de proteger a 
segurança e a privacidade de nossos usuários e tomamos as devidas providências em caso de 
violação." Ao contrário do Google, o Yahoo! opera servidores de e-mail na China. A empresa 
foi criticada pelo Congresso dos EUA quando entregou às autoridades chinesas informações 
sobre a conta de Shi Tao, um jornalista depois sentenciado a dez anos de prisão por revelar 
segredos de Estado.  
 
O controle da China sobre a internet aumentou sob a atual liderança do país e reflete uma falta 
de compreensão do público chinês, disse Hao Xiaoming, especialista em mídia chinesa. "A 
internet chinesa se tornou uma rede interna, e não uma rede conectada internacionalmente, o 
que contraria o seu propósito precípuo", disse Hao. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 1 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A21. 


