
Microsoft revela nova falha crítica no sistema Windows 

 
A Microsoft alertou ontem os usuários sobre uma nova falha crítica de segurança no sistema 
operacional Windows que pode permitir a um invasor controlar o computador, apagar dados e 
instalar programas sem autorização. A vulnerabilidade é similar à divulgada em julho, que, 
segundo especialistas, foi uma das mais graves em anos, porque atingiu um grande número de 
PCs.  
 
Em agosto, o vírus Blaster aproveitou-se dessa primeira falha, contaminando centenas de 
milhares de computadores no mundo. De acordo com Jeff Jones, diretor do programa Trustworthy 
Computing (Computação Confiável), os hackers ainda não se aproveitaram da nova brecha.  
 
"Mas, com qualquer falha crítica, temos uma preocupação de que, como a história tem mostrado, 
pessoas mal-intencionadas possam criar algum tipo de ataque para aproveitá-la", ressaltou Jones. 
O Blaster, também conhecido como MSBlast e LovSan, derrubou diversos dos computadores 
infectados e tentou realizar um ataque contra o site de atualização de programas da Microsoft.  
 
Os sistemas operacionais afetados pela última falha são os Windows NT 4.0, 2000, XP e Server 
2003. Versões mais antigas do software, como os Windows Millennium (ME), 98 e 95, não são 
atingidas, segundo o boletim da Microsoft.  
 
Situação inédita envolvendo falhas  
 
Tanto a falha explorada pelo Blaster como a nova brecha estão relacionadas ao recurso 
Distributed Component Object Model (DCOM) que é hospedado pelo Remote Procedure Call (RPC) 
do Windows. Essas ferramentas permitem que os aplicativos se comuniquem através de uma rede 
de computadores.  
 
"É como uma espécie de replay instantâneo. Eu não consigo nem imaginar o nível de frustração 
que os administradores de redes sentirão hoje (ontem)", disse Marc Maiffret, diretor da eEye 
Digital Security, que descobriu a nova falha.  
 
As falhas críticas no Windows são comuns. "Mas nunca tivemos outra tão rápido", comentou 
Maiffret, acrescentando que há grandes chances de aparecer um novo worm capaz de explorar a 
vulnerabilidade.  
 
No começo do ano passado, a Microsoft declarou a segurança de seus softwares prioridade 
máxima, na tentativa de responder às preocupações crescentes dos consumidores diante da 
disseminação de vírus e de ataques hackers.  
 
Na semana passada, a Microsoft alertou para uma falha crítica no pacote de aplicativos Office, que 
permitia que pessoas mal-intencionadas criassem documentos para atacar usuários desavisados.  
 
Jeff Jones aconselhou os usuários a buscar informações e fazer o download de um arquivo de 
correção que corrige as vulnerabilidades. As atualizações estão disponíveis no endereço 
www.microsoft.com/security.  
 
A Microsoft também sugeriu que os usuários instalem um firewall para impedir a ação de 
invasores e ativem o recurso de autoupdate do Windows - que faz o download e a instalação 
automáticos das atualizações de segurança. O endereço é www.microsoft.com/protect.  
 
De acordo com o boletim da Microsoft, o 39º deste ano, além da eEye Digital Security, 
especialistas das empresas NSFocus e Tebacle Network Security forneceram informações sobre as 
novas vulnerabilidades.  
 



Blaster.F pode colocar romeno na cadeia  
 
Um romeno de 24 anos, suspeito de criar um vírus conhecido como Blaster.F, foi formalmente 
acusado de crimes cibernéticos que podem resultar em até 15 anos de prisão. Segundo a polícia, 
Dan Dumitru Ciobanu admitiu ter espalhado o worm, uma variante menos perigosa do Blaster, 
mas afirmou que tudo não passou de um acidente.  
 
A prisão de Ciobanu, na semana passada, seguiu-se à de um americano acusado de criar outra 
variante do Blaster. A rígida legislação romena para cibercrimes, que abrange fraudes online, 
invasões e criação de vírus, prevê penas de três a 15 anos, mais do dobro da sentença máxima 
por estupro.  
 
"Ele foi acusado por distúrbio ilegal e de grandes proporções a sistemas de informática e por 
possuir softwares ilegais", disse Liviu Zamfirescu, policial da cidade de Iasi, onde Ciobanu vive.  
 
A polícia informou, em comunicado, que Ciobanu admitiu ter espalhado o vírus na rede enquanto 
o testava em seu computador. "Inicialmente, ele negou ter modificado o vírus, mas depois 
admitiu ter mudado os nomes das pastas, além de ter traduzido a mensagem original para o 
romeno", explicou. Ciobanu responde em liberdade e não há data prevista para um julgamento.  
 
O criador do Blaster original permanece desconhecido. Especialistas alertam que o código é 
encontrado com facilidade na rede e pode ser modificado e espalhado novamente.  
 
As autoridades têm pedido leis mais rígidas para autores de vírus diante do aparecimento de 
programas nocivos capazes de congestionar o tráfego de dados na Internet e derrubar redes 
corporativas.  
 
O adolescente americano Jefrrey Lee Parson foi detido no mês passado sob acusação de ter criado 
e distribuído outra variante do Blaster - conhecida como Blaster.B. Ele pode ser condenado a até 
dez anos de prisão e multa de US$ 250 mil.  
 
Na Grã-Bretanha, autoridades anunciaram ontem processos contra dois homens suspeitos de 
integrar um grupo internacional de hackers, que teria usado programas para invadir 
computadores. Jordan Bradley, de 20 anos, e Andrew Harvey, de 22, criaram o worm TK.  
 
Segundo a polícia, o TK causou prejuízos de US$ 8,75 milhões, infectando 18 mil computadores 
no mundo inteiro. Os dois jovens seriam integrantes do grupo Thre4t-Krew, de acordo com a 
Unidade Nacional de Crimes de Alta Tecnologia da Grã-Bretanha.  
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