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Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina 
Estrada Municipal Manoel Stefani, km 39,5
Itatiba – Estrada Itatiba-Bragança Paulista

Central de vendas: Realização:Serviços, gastronomia 
e hotelaria:

(11) 3888-3000
www.coelhodafonseca.com.br
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Planejamento 
e intermediação:

Fazenda Dona Carolina: www.fazendadonacarolina.com.br. Loteamento aprovado pelo GRAPOHAB (Certificado nº 93/2008) e pela Prefeitura Municipal de Itatiba (Decreto Municipal nº 6.015/2011) e registrado sob nº R6 na matrícula nº 44.464 do Registro de Imóveis de Itatiba – SP. CRECI J-961 – SECOVI I 191

Compre um terreno e leve um hotel de vantagens. Em Itatiba, terrenos de 1.250 
a 4.350 m2 com a infraestrutura do Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina disponível 
para você desde já. Serviços de zeladoria pay-per-use para a sua casa, 5 opções de restaurantes, 

infraestrutura completa de esporte e lazer, spa com espaço saúde, 235.000 m2 de áreas verdes, 

trilhas ecológicas, centro hípico e heliponto. Fazenda Dona Carolina. A sua casa na fazenda. 
Acesse: fazendadonacarolina.com.br

Regina Célia Cortez Ferreira
Musicista e proprietária

“Com toda a vida agitada das grandes cidades, 
eu consigo esquecer um pouco os problemas do dia a dia 

e curtir a calma que este local oferece. 
Para descansar nos fi nais de semana eu escolhi aqui.”

Imagine viver em um cartão-postal.
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Julgamento
Carla Cepollina é absolvida
pela morte do coronel Ubiratan
Pág. C4

Metrópole
Babá diz que esquartejadora
comprou serra elétrica

Crime premeditado?
Lady Gaga fica só de calcinha
e distribui lanches no Rio
Pág. C6

estadão.com.br
Mais notícias no caderno Metrópole/2

● A Polícia Federal prendeu on-
tem um homem de 22 anos, em
Pirituba, zona norte, por pedofi-
lia. Outras quatro residências em
São Paulo foram alvo de busca e
apreensão da Operação Silêncio
dos Inocentes. Na residência do
homem preso em flagrante, a PF
encontrou arquivos de imagens
pornográficas envolvendo crian-
ças. / FAUSTO MACEDO

Quem invadir computador ou mandar
vírus por e-mail pegará 1 ano de prisão
Criada após violação de dados da atriz Carolina Dieckmann, Lei de Crimes Cibernéticos foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados

Pág. C3

Musa pop

Operação da PF em
SP prende pedófilo
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Eugênia Lopes
Denise Madueño / BRASÍLIA

Em votação simbólica, a Câ-
mara aprovou ontem dois pro-
jetos de lei que tornam crime
roubos e invasões na internet.
Para virarem lei, eles só preci-
sam da sanção da presidente
Dilma Rousseff. Um deles foi
batizado de lei Carolina Dieck-
mann – em maio, a atriz teve
fotos sensuais furtadas e divul-
gadas na web.

Os dois projetos tornam cri-
me invasão de computadores,
violação de senhas, obtenção de
dados sem autorização, ação de
crackers e clonagem de cartão
de crédito ou débito – os chama-
dos crimes cibernéticos. Hoje,
como a legislação não prevê espe-
cificamente crimes na internet,
eles são enquadrados como ou-
tros delitos, sem relação direita
com a rede de computadores.

De autoria do deputado Paulo
Teixeira (PT-SP), a lei Carolina
Dieckmann criminaliza a inva-
são de dispositivos eletrônicos
alheios que estejam ou não co-
nectados à internet – como celu-
lares, notebooks, desktops, ta-
blets ou caixas eletrônicos – pa-
ra obter ou adulterar dados no
sistema e conseguir uma vanta-
gem ilícita. A pena é de 3 meses a
1 ano de prisão, além de multa.

Pela proposta, a mesma pena
será aplicada a quem produzir,
oferecer ou vender programas
de computadores que permitam
a invasão, como vírus. O projeto
estabelece ainda que quem obti-
ver informações sigilosas ou vio-
lar comunicações eletrônicas
privadas ou segredos comer-
ciais, como senha ou e-mail, po-
de ser condenado a 6 meses a 2
anos de prisão. A pena aumenta
de 1/3 a 2/3 se houver divulgação
ou comercialização dos dados.

O projeto prevê também crimi-
nalização da interrupção inten-
cional do serviço de internet,
normalmente cometida por hac-
kers. A pena é de 1 a 3 anos de
detenção, além de multa.

Ex-ministro das Comunica-
ções no primeiro governo de
Luiz Inácio Lula da Silva, o depu-
tado Miro Teixeira (PDT-RJ) cri-
ticou as duas propostas aprova-
das ontem. “Há ofensiva do go-
verno para controlar a internet.
A internet não pertence ao Esta-
do, pertence aos cidadãos. É li-
vre e foi criada para ser livre.”

Para ele, os crimes hoje prati-
cados na web já são passíveis de
punição pela legislação em vi-
gor. “Fui ministro dessa área e
sei que não há crime que não te-
nha cobertura na legislação
atual. Estelionato é estelionato,
não importa em que meio.”

Em tramitação há 12 anos no
Congresso, o outro projeto apro-

vado ontem criminaliza a falsifi-
cação de cartão de crédito ou dé-
bito, geralmente feita por meio
eletrônico. A pena prevista é de 2
a 6 anos de prisão. Mesma puni-
ção é dada à falsificação de docu-

mentos particulares.

Racismo. Relatada pelo deputa-
do Eduardo Azeredo (PSDB-
MG), a proposta prevê ainda que
manifestações racistas sejam re-

tiradas da internet mediante de-
cisão judicial, sem que seja neces-
sário existir um processo ou mes-
mo uma investigação policial.

O projeto estabelece também
a criação de delegacias especiali-

zadas em investigar crimes vir-
tuais. A proposta altera o Código
Penal Militar para criminalizar
entrega de dados eletrônicos a
um “inimigo” do País. “São dois
projetos que se complemen-

tam”, explicou Azeredo, que con-
cordou em retirar artigos consi-
derados obsoletos de sua propos-
ta. “À medida que tipifica o cri-
me, fica mais claro para quem
processa e quem vai julgar.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 nov. 2012, Metrópole, p. C1.
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Anúncio




