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Impressora Plotter 24” 
Designjet 111

Desenhos de linha (1. 90 s/página em A1/D, 
11 impressões em A4/Carta por minuto). 
Imagens coloridas (2. Rápida: 90 s/página 
em A1/D em mídia revestida). Resolução 
de impressão de até 1200 x 600 dpi 
Cód. 775249

sem juros

 298,9010x R$

ou  R$ 2.989,00 à vista

Venda exclusiva na www.kalunga.com

Notebook Pavilion 
DM4-2135BR 
(2ª geração)

179,9010x R$
ou   R$ 1.799,00 à vistasem juros

Processador Core i3 de 2.2 GHz,
4 GB de memória, HD de 640 GB,
tela de 14”, Windows 7 Basic
Cód. 221507

Notebook Pavilion 
G4-2120BR  
(2ª geração)
Processador Core i3 de 2.3 GHz,
2 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 14”, Windows 7 Basic
Cód. 221543

139,9010x R$
ou   R$ 1.399,00 à vistasem juros

Multifuncional
laser MB460DN
Impressora, copiadora e scanner  
Velocidade de impressão de até 30 ppm
Cód. 220272

 84,9010x R$
     ou   R$ 849,00 à vistasem juros

216,3x R$
ou R$ 649,00 à vissem juros

Com 5 tomadas, bivolt
Cód. 446886

No break Net 4+ 
Expert 1400 VA

89,63x R$
ou R$ 269,00 à vissem juros

No break UPS
Soho II 800 VA
Com 6 tomadas, bivolt 
Cód. 446719

Multifuncional
laser 3 em 1 color 
MFC-9010CN

159,9010x R$
ou   R$ 1.599,00 à vistasem juros

Impressora, copiadora e scanner
Imprime até 17 ppm em cores e em mono
Cód. 220785

Roshonara Choudhry era uma
mulher de 21 anos insuspeita.
Muçulmana, estudava inglês na
universidade e chocou sua famí-
lia e o país ao se tornar a primeira
cidadã inglesa simpatizante da
Al-Qaeda a cometer um atenta-
do em solo inglês.

Ela tentou assassinar o parla-
mentar Stephen Timms em
maio de 2010, em represália a
seu voto favorável à entrada do
Reino Unido na Guerra do Ira-
que, que começou em 2003. Ele
sobreviveu ao ataque.

Para explicar seu extremismo,
foi necessário ir além de sua filia-
ção religiosa, um islamismo mo-
derado. A polícia descobriu no
computador de Roshonara, hoje
presa, a raiz dos seu ato. Todo
seu treinamento foi feito online,
com a ajuda de materiais à dis-
posição de qualquer um em
alguns cliques.

Não foi necessário se fi-
liar à organização de
Osama bin Laden, nem
receber ordens dela. A
jovem precisou apenas
baixar textos e vídeos
do clérigo radical An-
war al-Awlaki, autopro-
clamado líder espiritual
da Al-Qaeda, para se con-
vencer de que era neces-
sário fazer o sacrifício.

Preocupada com a cres-
cente disseminação desse
tipo de material, a Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU) divulgou na sema-
na passada um relatório de
148 páginas com o nome de
“The Use Of Internet for
Terrorist Purposes” (o uso
da internet com propósitos
terroristas).

Feito pelo UNODC, depar-
tamento que combate cri-
mes e drogas, ele afirma o que
casos como o de Roshonara e
outros pelo mundo deixam ex-
plícito um problema: “Há cla-
ras evidências de que a inter-
net está cada vez mais sendo
usada pelos terroristas para
executar e apoiar ações como
recrutamento e treinamento
de membros, compartilhamen-
to de informações úteis, dissemi-
nação de propaganda e incitação
a atos de terrorismo”.

O texto faz um diagnóstico
dos meios usados pelos crimino-
sos e da capacidade das nações
integrantes da ONU de lidarem
com as questões legais relativas
à investigação das atividades na
internet. Um dos principais pro-
blemas é falta de resoluções co-
muns que unifiquem a ação dos
países quando estiverem lidan-
do com terroristas.

“Nenhuma convenção univer-
sal relacionada especificamente
à prevenção e supressão do uso
terrorista da internet foi adota-
da (pelos países da ONU)”, afirma
o relatório. Isso dificulta o ras-
treamento de dados, de núme-
ros de IP e de sites e blogs com
conteúdo terrorista. E, portan-
to, de tirá-los do ar.

Sem regras. Poucos países pos-
suem legislações para lidar dire-
tamente com o uso da internet
como ferramenta para dissemi-
nar conteúdo extremista. Entre
os poucos estão Reino Unido, Pa-
quistão, Índia e Arábia Saudita.

O próprio relatório é fruto de
um grupo de trabalho criado es-
pecialmente para discutir a pre-
sença do terrorismo na internet.
Reunido em duas ocasiões, em
2010 e 2011, o grupo compilou
uma série de recomendações pa-
ra melhorar a investigação e pre-
venção a ataques.

A lista de ferramentas mais

usadas é grande:
Twitter, Facebook,

YouTube, e-mail, lan
houses, mensagens ins-

tantâneas, sites de com-
partilhamento de arquivos,

criptografia, mecanismos de
pagamento, entre outras.

Uma busca rápida mostra que
há mesmo razão para preocupa-
ção. Fazendo uma busca sim-
ples, é possível encontrar fó-
runs, vídeos e textos extremis-
tas. A revista Inspire, é menciona-
da pelo relatório como uma
ameaça em especial. Publicada
por simpatizantes da Al-Qaeda,
é escrita em inglês, justamente
para alcançar leitores dos EUA e
Reino Unido. Até agora foram no-
ve edições e distribuídas pela in-
ternet em formato PDF.

Seu formato é similar ao de re-
vistas comuns. Há seções de no-
tas, artigos de opinião concla-
mando os muçulmanos à guerra
santa (jihad) e perfis de mujahe-
din (combatentes) que morre-
ram em ações terroristas.

O que mais chama a atenção é
a seção “Open source jihad”, on-
de se ensina as técnicas necessá-
rias para cometer atentados.
Um tutorial de 2010 ensina as
melhores maneiras de causar da-
nos em um tiroteio a esmo numa
multidão. A publicação também
ensina a manusear vários tipos
de pistola e a fabricar bombas
de gasolina e de detonação re-
mota.

Há até dicas de onde quais
materiais são mais baratos e
mais eficientes. Os temos usa-
dos são bastante familiares às
novas gerações. Segundo a
Inspire, a disseminação des-
sas informações é o “pior pe-
sadelo da América”, já que
podem tornar qualquer em
um potencial terrorista.

Uma grande dificuldade
apontada pela ONU é a de
rastrear as informações a
respeito desses materiais.
Em alguns países, a buro-
cracia deixa lento o proces-
so de obtenção de número
de IPs e outros dados que
podem ajudar a identifi-
car os terroristas e a tirar
essas páginas do ar.

O Brasil é citado como
bom exemplo, já que os
provedores de internet
são obrigados a entregar
informações às autori-
dades rapidamente. Ou-
tro aspecto positivo é
que as empresas de tele-
comunicações “ope-
ram sob concessão do
governo” e a provisão
desse serviço é “consi-
derado um serviço pú-
blico”.

Além da dificulda-
de em criar procedi-
mentos-padrão na in-

vestigaçãoe capta-
ção de dados,

outra barreira
sãoas diferen-
tes defini-
ções de “ter-

rorismo” que

cada país utiliza.
Isso se torna um obstáculo na

hora de definir quais sites estão
distribuindo conteúdo ilegal.
Uma página que ensine a fazer
uma bomba pode ser considera-
da conteúdo ilegal em um país e,
em outro, ser enquadrada como
direito à liberdade de expressão.

Retaliação. Uma estratégia de
ação mais direta é apontada co-
mo ferramenta de contraterro-
rismo. Chamada de “contranar-
rativa” trata-se de intervir direta-
mente em discussões de fóruns
e fazer contrapropaganda . O De-
partamento de Estado dos EUA,
tem desde setembro de 2011 seu
próprio grupo, o Centro para Co-
municações Contraterroristas
Estratégicas (CSCC, na sigla em
inglês), que se dedica a identifi-
car propaganda terrorista.

Em maio de 2012, em resposta
a banners da Al-Qaeda promo-
vendo a violência no Iêmen, o
centro publicou versões modifi-
cadas do material, dizendo que
as únicas vítimas seriam os pró-
prios iemenitas, numa tentativa
de dissuadir ataques.

Ainda não é possível medir a
eficácia desse método, uma das
únicas alternativas possíveis já
que não há previsão de um trata-
do sobre o assunto.

TERROR EM
REDE MUNDIAL

Diogo Antonio Rodriguez
ESPECIAL PARA O ESTADO

O Brasil também é citado
no caso de uma
investigação internacional
sobre um site filiado à
Al-Qaeda, com textos e
vídeos incentivando o
terrorismo. Segundo o
relatório, a polícia brasileira
encontrou os responsáveis
e os prendeu em flagrante,
enquanto ainda
administravam o conteúdo.
Não há nenhuma
referência no texto em
relação à data, local e
detalhes dessa ação.
Procurados pelo Link, o
UNODC, o Ministério da
Defesa e a Polícia Federal
não comentaram o
assunto./D.A.R.

PROCURADOS

REDE OBSCURA

● Relatório da ONU alerta para a disseminação de conteúdo com teor terrorista por sites e
redes sociais e diz que um dos problemas é a falta de legislação para lidar com o problema
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 out. 2012, Link, p. L4.




