
Série de ameaças virtuais marcam o 11 de setembro 
 

da Folha Online  

 
Além de dois novos vírus, o segundo aniversário dos atentados terroristas de 11 de setembro 
"desenterraram" o velho boato sobre uma suposta praga virtual chamada "WTC Survivor". As 
ameaças, claro, exploram medos, curiosidades e sentimentalismos dos internautas em relação à 
data. 
 
De acordo com especialistas em segurança, os vírus Neroma --popularmente conhecido como "11 
de setembro"-- e o Vote-K fazem referência aos ataques sofridos dois anos atrás pelos EUA.  
 
Embora as pragas não sejam consideradas perigosas, os especialistas sugerem que os internautas 
evitem abrir e-mails suspeitos, cujo título faça referência ao 11 de Setembro.  
 
Os autores de vírus sempre usam títulos atraentes para disseminar suas criações, na esperança 
de que as pessoas caiam na armadilha desencadeiem um infecção em massa.  
 
O "vírus 11 de setembro" chega em um e-mail com o título "It's near 911" (11 de setembro está 
chegando) ou variações do mesmo tema. A mensagem traz o arquivo "911.jpg" anexado, fazendo 
o usuário acreditar tratar-se uma foto. Ele está programado para apagar arquivos do computador 
infectado e procura endereços no Outlook para fazer mais vítimas.  
 
Segundo a empresa finlandesa de segurança F-Secure, o Vote-K é uma variante de um vírus que 
surgiu na internet logo após os atentados em Nova York. A praga chegam em um e-mail com o 
título "The war has started!" (A guerra começou, em inglês).  
 
Ela também tenta apagar arquivos do PC e traz a mensagem "World Trade Center/We will always 
remember those lost souls" (algo como "World Trade Center, sempre nos lembraremos dessas 
almas perdidas").  
 
Boato  
 
Por conta do segundo aniversário dos ataques terroristas ao World Trade Center, um velho hoax 
(nome dado aos boatos que circulam pela rede), praticamente morto, ressurgiu na internet. O e-
mail enganoso alerta sobre o aparecimento do vírus "WTC Survivor", dizendo que ele apaga os 
arquivos do computador. O detalhe é que esse vírus jamais existiu.  
 
A empresa britânica de software de segurança disse que o hoax voltou a liderar a lista dos boatos 
que mais circulam na internet.  
 
Graham Cluley, consultor de tecnologia da Sophos, diz que as pessoas devem simplesmente 
ignorar esse e-mail. 
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