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Resumo das ameaças de terrorismo internamente nos EUA 
Desde 2015, o Departamento de Segurança Interna (DHS) utiliza este boletim para expor as constantes ameaças de terrorismo internamente nos Estados Unidos. Os Estados 
Unidos estão envolvidos em uma luta geracional contra terroristas que procuram atacar o povo norte-americano, o nosso país e o nosso modo de vida. Uma população bem 
informada, vigilante e engajada continua sendo um de nossos maiores trunfos para identificar os possíveis terroristas e evitar ataques. 

Duração 
Emitido em:  9 de maio de 2018 às 13 h (ET - horário de Nova York) 
Válido até:  14 de setembro de 2018 às 13 h (ET - horário de Nova York) 

Detalhes adicionais 
• Continuamos a enfrentar um dos ambientes mais difíceis de ameaça de terrorismo desde 11 de setembro, com organizações terroristas estrangeiras 

continuando a explorar a Internet para inspirar, capacitar ou comandar pessoas que já estão aqui na nossa pátria a cometerem atos de terrorismo. Os suspeitos 
de terrorismo criados internamente empregam cada vez mais tecnologias, como os aplicativos de mídia social criptografados de ponta a ponta, para evitar 
detecção. 

• Além disso, grupos terroristas instruem seus recrutas a adotarem ferramentas fáceis de usar para atacar eventos e locais públicos. Entre as táticas de ataque 
específicas incluem-se o uso de colisões de veículos, armas pequenas, facas ou lâminas retas, explosivos domésticos e venenos ou toxinas. 

• Alguns grupos terroristas no exterior estão usando experiências adquiridas no campo de batalha para adotar novas tecnologias e táticas, tais como sistemas 
aéreos não tripulados e agentes químicos que possam ser utilizados fora das zonas de conflito. Além disso, os terroristas continuam a atacar alvos na aviação 
comercial e de carga aérea, inclusive com explosivos camuflados. 

• Uma mídia extremista violenta incentiva pessoas em todo o mundo a atacar usando todos os meios possíveis. A continuidade dos sucessos dos EUA e seus 
parceiros no desmantelamento e derrota dos terroristas no campo de batalha pode incentivar terroristas criados internamente a empreender atos de violência 
em nosso país em vez de tentar viajar para o exterior para lutar ou como retaliação contra derrotas aparentes. 

• Além disso, os terroristas que lutam no exterior, e adquiriram treinamento e experiência de terrorismo testada no campo de batalha, poderão fugir dos 
territórios controlados por terroristas com a intenção de conduzir ataques em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos. 

Iniciativas do governo dos EUA no combate ao terrorismo 
• O DHS e o FBI (Bureau Federal de Investigações) continuam a dar orientações aos parceiros estaduais, locais, nas tribos e territórios relacionados ao ambiente 

atual de ameaças. O DHS mantém também uma estreita parceria com o setor privado para fornecer avaliações de riscos e articular medidas reforçadas de 
segurança com os operadores e donos de empresas. A população poderá continuar a observar uma atividade maior de policiamento e segurança em eventos e 
locais públicos e em seu entorno. 

• O DHS protege o nosso território contra o terrorismo, atuando em estreita colaboração com o FBI e outros parceiros da área de inteligência para detectar e 
impedir as ações de suspeitos de terrorismo, colocando em funcionamento medidas adicionais de investigação e triagem para identificar cargas e viajantes 
suspeitos, combatendo radicalização violenta e recrutamento de terroristas em nossas comunidades, monitorando ameaças emergentes e mobilizando parceiros 
no exterior. 

• De um modo geral, o DHS continua comprometido com a prevenção da violência e ameaças que visam a intimidação ou coação de segmentos específicos da 
população com base na sua religião, etnia ou identidade. 

http://www.dhs.gov/advisories
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Tipos de avisos 

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

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 que estejam melhor posicionadas para dar detalhes específicos sobre indicadores de terrorismo. 
• Comunique as informações ou atividades suspeitas sobre eventuais ameaças, inclusive atividades on-line, 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 
• Faça seus preparativos de segurança e planeje com antecedência. Espere demoras e restrições a itens em eventos públicos e locais com aglomerações. 
• Assuma a responsabilidade por sua própria segurança. Saiba onde estão as saídas de emergência e o pessoal de segurança. Tenha sempre à mão os contatos de 

emergência e dados sobre necessidades especiais. 
• Conectem-se, Planejem, Treinem e Apresentem-se para preparar suas empresas e funcionários.  É possível acessar os recursos/ferramentas de segurança através 

do site do DHS da Campanha de Segurança na sua Cidade. 

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, frequentem eventos públicos e se associem 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. 
• Para informações adicionais, consulte o site: Ready (Preparado). 

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 sobre questões e ameaças à segurança interna. 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: www.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-offices
https://nsi.ncirc.gov/
https://nsi.ncirc.gov/documents/SAR_Indicators_One-Pager.pdf
https://www.dhs.gov/hometown-security#connect
https://www.dhs.gov/hometown-security#plan
https://www.dhs.gov/hometown-security#train
https://www.dhs.gov/hometown-security#report
https://www.dhs.gov/hometown-security
https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings.html
https://www.ready.gov/
http://www.dhs.gov/advisories
http://www.twitter.com/dhsgov
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