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Resumo 
Em dezembro, descrevemos uma nova fase no ambiente de ameaças globais, com implicações no solo da nossa pátria. Esta avaliação 
básica não mudou. Neste ambiente, estamos preocupados principalmente com os extremistas nacionais violentos capazes de atacar 
com pouco ou nenhum aviso. Os trágicos eventos de Orlando há poucos dias reforçam esta nossa posição. Por isso, o aumento da 
vigilância e conscientização pública continua a ser da máxima importância. A duração deste boletim é de cinco meses, que terminam 
pouco antes do período de festas de fim de ano. Iremos reavaliar então as ameaças do terrorismo.   

Duração 
Emitido em: 15 de junho de 2016 
Válido até: 16 de novembro de 2016 

Detalhes 
• Desde a emissão do primeiro Boletim em dezembro, não diminuíram as nossas preocupações de que extremistas violentos 

poderiam ser inspirados a realizar ataques dentro dos Estados Unidos.  
• Embora não tenhamos neste momento conhecimento de inteligência confiável e específica de alguma trama de organizações 

terroristas para atacar o solo da nossa pátria, a realidade é que certas pessoas de inspiração terrorista já conduziram ou 
tentaram conduzir ataques nos Estados Unidos. 

• O DHS está preocupado especialmente com a possibilidade de pessoas de inspiração terrorista e extremistas nacionais 
violentos se sintam estimulados ou inspirados a atacar locais ou eventos públicos.  

• Como vimos nos ataques recentes em San Bernardino, Paris, Bruxelas e, mais recentemente, Orlando, os terroristas levarão 
em conta uma ampla variedade de alvos diversificados para ataque.  

• O uso da Internet pelos terroristas para inspirar pessoas a cometerem violência ou ingressarem nas suas fileiras continua 
uma fonte importante de preocupação. 

• Nesta situação atual, o DHS também se preocupa com ameaças e violências voltadas contra pessoas e comunidades 
específicas em todo o país, com base em percepções sobre religião, etnia, nacionalidade ou orientação sexual. 

Iniciativas do governo dos EUA no combate ao terrorismo 
• O DHS e o FBI continuam a dar orientações adicionais aos parceiros locais e estaduais para reforçar as medidas de segurança.  

O público poderá observar um aumento da presença da segurança e policiamento nas comunidades, em locais públicos e em 
eventos nos próximos meses. Isso poderá incluir restrições adicionais e buscas em bolsas/sacolas, mais equipes K-9 (com cães) 
e a utilização de tecnologias de triagem. 

• O FBI está investigando possíveis atividades relacionadas com o terrorismo, associadas a esta ampla ameaça em todos os 
Estados Unidos.  As autoridades federais, estaduais e locais estão coordenando inúmeras ações de policiamento e 
conduzindo mobilização comunitária para lidar com esta ameaça em evolução.  

Tipos de avisos 

Boletim 
Descreve as tendências gerais ou desenvolvimentos atuais referentes a ameaças de terrorismo. 

http://www.dhs.gov/advisories
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Alerta elevado 
Adverte que há credibilidade na ameaça de terrorismo contra os Estados Unidos. 

Alerta iminente 
Adverte que há credibilidade na ameaça específica e iminente de terrorismo contra os Estados Unidos. 

Como você pode ajudar? 
• Comunique atividades suspeitas às autoridades policiais locais e às autoridades encarregadas da segurança pública que 

estarão mais bem posicionadas para responder e dar detalhes específicos sobre indicadores de terrorismo.  
• As informações ou atividades suspeitas sobre alguma ameaça também poderão ser comunicadas aos Fusion Centers e aos 

Escritórios de campo do FBI - que fazem parte da Iniciativa de Comunicação Nacional de Atividades Suspeitas. 
• Saiba como reconhecer sinais do planejamento pré-operacional associado ao terrorismo ou outra atividade criminosa. 

Esteja Preparado 
• Esteja preparado para um aumento da segurança e planeje antecipadamente como enfrentar atrasos, além das restrições e 

proibições de itens.  
• Em aglomerações, assuma a responsabilidade por sua própria segurança. Memorize as saídas de emergência e os locais mais 

próximos com pessoal de segurança. Mantenha os celulares no bolso, e não em bolsas ou sobre as mesas, para não perdê-los 
durante algum incidente. Tenha sempre à mão detalhes para contatos de emergência e as informações de necessidades 
especiais.  Para mais informações, consulte: Ready (Preparado).  

Mantenha-se informado 
• O governo dos EUA dará informações adicionais, assim que identificadas, sobre quaisquer ameaças emergentes. 

Recomendamos que a população preste atenção às autoridades locais de segurança pública e responsáveis pela aplicação da 
lei. 

• Sugerimos que os americanos continuem a viajar, frequentar eventos públicos e se associar livremente com outras pessoas, 
mas que permaneçam atentos e conscientes do que se passa ao seu redor. 

• O Departamento de Estado dos EUA emite avisos e alertas para viagens internacionais. 

If You See Something, Say Something™. (Se vir alguma coisa, comunique.)  
Denuncie atividades suspeitas às autoridades policiais locais ou ligue para 911. 

O Sistema Nacional de Avisos de Terrorismo (NTAS, em inglês) dá informações de alerta a todos os americanos sobre as ameaças à 
segurança nacional. Sua distribuição está a cargo do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA. Mais informações em: 
http://www.dhs.gov/advisories. Para atualizações no seu celular: https://twitter.com/dhsgov. 

O uso da marca: ‘If You See Something Say Something™’ foi autorizado pela NY Metropolitan Transportation Authority. 

http://www.dhs.gov/advisories
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.fbi.gov/contact-us/field
https://nsi.ncirc.gov/documents/ISE-SAR_functional_standard_indicators_and_examples_0315.pdf
http://www.ready.gov/
https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings.html
http://www.dhs.gov/advisories
https://twitter.com/dhsgov
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