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Resumo 
O Ministro Interino de Segurança Interna emitiu um Boletim do Sistema Nacional de Avisos de Terrorismo dos Estados 
Unidos (NTAS) devido a um ambiente de ameaças elevadas em território nacional, que o Departamento de Segurança 
Interna (DHS) acredita que persistirá nas semanas seguintes à bem-sucedida Posse Presidencial dos EUA.  

As informações sugerem que alguns extremistas violentos e ideologicamente motivados com objeções ao exercício da 
autoridade governamental e à transição presidencial, bem como outros ressentimentos identificados como alimentados 
por falsas narrativas, poderiam continuar a se mobilizar para incitar ou cometer violência.   

Duração 
Emitido em:  27 de janeiro de 2021 às 11:00 (horário padrão do leste dos EUA) 
Válido até: 30 de abril de 2021 às 13:00 (horário padrão do leste dos EUA) 

Informações 
• Ao longo de 2020, os Extremistas Violentos Domésticos (DVEs) visaram indivíduos com pontos de vista opostos

envolvidos em atividades de protesto não violentas e protegidas pela Primeira Emenda da Constituição.  Os
DVEs, motivados por uma série de questões, incluindo a raiva por causa das restrições da COVID-19, os
resultados das eleições de 2020 e o uso de força pela polícia; planejaram e, ocasionalmente, realizaram ataques
contra instalações governamentais.

• A longa tensão racial e étnica - incluindo a oposição à imigração - impulsionou os ataques de DVEs, incluindo um
tiroteio de 2019 em El Paso, Texas, que matou 23 pessoas.

• A preocupação do DHS, é que esses mesmos catalisadores de violência permanecerão até o início de 2021 e que
alguns DVEs poderão ser encorajados pelas transgressões no Edifício do Capitólio dos EUA em Washington, D.C.,
em 6 de janeiro de 2021, para atingir funcionários eleitos e instalações governamentais.

• O DHS continua preocupado com o fato de que os Extremistas Violentos Locais (HVEs) inspirados por grupos
terroristas estrangeiros, que cometeram três ataques contra funcionários do governo em 2020, continuam
sendo uma ameaça.

• As ameaças de violência contra a infraestrutura essencial, incluindo os setores elétrico, de telecomunicações e
de saúde, aumentaram em 2020, com extremistas violentos citando teorias de desinformação e conspiração
sobre a COVID-19 para suas ações.

• O DHS, assim como outras agências federais e policiais, continuarão a tomar precauções para proteger as
pessoas e a infraestrutura em todos os Estados Unidos.

• O DHS continua comprometido com a prevenção de violência e de ameaças destinadas a intimidar ou coagir
populações específicas com base em sua religião, raça, etnia, identidade ou opiniões políticas.

http://www.dhs.gov/advisories
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• O DHS incentiva os parceiros estaduais, locais, tribais e territoriais de segurança interna a continuar priorizando 
medidas de segurança física, particularmente em torno das instalações governamentais, para proteger as 
pessoas e a infraestrutura essencial.  

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:  
• Pedimos ao público que denuncie em https://www.dhs.gov/see-something-say-something qualquer atividade 

suspeita e ameaças de violência, incluindo: atividades online, às autoridades policiais locais, escritórios locais do 
FBI (https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices) ou o Centro de Fusão local (https://www.dhs.gov/fusion-
center-locations-and-contact-information).  

• Sua escolha pode fazer a diferença. Escolha maneiras não violentas de fazer sua voz ser ouvida e incentive 
amigos e familiares a fazer o mesmo. 

• As comunidades são mais fortes quando não estão divididas:  Fortaleça sua comunidade, permanecendo juntos 
contra a violência. 

Esteja Preparado 
• O mais seguro, devido às condições pandêmicas contínuas, é evitar grandes multidões. No entanto, caso 

participe de protestos; o faça de forma pacífica, segura e usando máscaras. 
• Seja responsável por sua segurança pessoal. Observe a área ao seu redor e de seu pessoal de segurança. Leve 

consigo contatos de emergência, bem como informações médicas e de outras necessidades. 
• Utilize o método “Conectar, Planejar, Treinar e Informar” (https://www.cisa.gov/connect-plan-train-report) para 

preparar as empresas e os funcionários.  

Mantenha-se Informado 
• As agências locais, estaduais e federais fornecerão informações específicas sobre as ameaças emergentes a 

medida que forem identificadas informações adicionais. O público é encorajado a seguir as indicações das 
autoridades locais responsáveis pela aplicação da lei e pela segurança pública. 

• No ano passado o DHS fez uma divulgação pública da Avaliação de Ameaças Internas 
(https://www.dhs.gov/publication/2020-homeland-threat-assessment), examinando o ambiente de ameaças 
até 2021.  

https://www.dhs.gov/see-something-say-something
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.cisa.gov/connect-plan-train-report
https://www.dhs.gov/publication/2020-homeland-threat-assessment
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• O Léxico do DHS sobre terrorismo (https://www.dhs.gov/publication/dhs-lexicon)  inclui terminologia sobre
DVEs e HVEs.

Se vir alguma coisa, comunique. (If You See Something, Say Something™.) 
Para mais informações, visite www.dhs.gov/seesay. 

O Sistema Nacional de Avisos de Terrorismo proporciona informações sobre questões e ameaças à segurança interna. 
Sua distribuição é feita pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.  Mais informações disponíveis em: 
http://www.dhs.gov/advisories. Para receber atualizações no celular: www.twitter.com/dhsgov.  

O uso do slogan “Se vir alguma coisa, comunique” (“If You See Something Say Something™”) foi autorizado pela Autoridade de 
Transporte Metropolitano de Nova Iorque  (NY Metropolitan Transportation Authority). 

https://www.dhs.gov/publication/dhs-lexicon
http://www.dhs.gov/advisories
http://www.twitter.com/dhsgov
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