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Resumo das ameaças de terrorismo internamente nos EUA

Irã foi designado como “Patrocinador Estatal do Terrorismo” pelos EUA em 1984 e desde então Irã tem participado
ativamente ou tem dirigido uma série de atos violentos e mortíferos, globalmente, contra os EUA e seus cidadãos. Os EUA
designou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) como Organização Terrorista Estrangeira no dia 15 de abril, 2019
pelo seu involvimento direto em conspiração terrorista.

Duração
Emitido em: 4 de janeiro de 2020 às 17:15 h (ET - horário de Nova York)
Válido até: 18 de janeiro de 2020 às 13 h (ET - horário de Nova York)

Detalhes adicionais
•

•
•
•
•
•
•
•
•

No dia 2 de janeiro de 2020, os EUA efetuou um ataque letal em Iraque matando o comandante da IRGC-Força
Quds, Qassem Soleimani, enquanto Soleimani estava em Iraque.
A liderança Iraniana e várias organizações extremistas violentas afiliadas declararam publicamente que pretendem
retaliar contra os EUA.
No momento, não temos nenhuma informação que indique uma ameaça específica e credível à pátria. Irã e seus
aliados, como Hezbollah, tem demonstrado a intenção e capacidade de conduzir operações nos EUA.
Esquemas anteriores sediados em território nacional tem incluido, entre outras coisas, vigiando e planejando
contra alvos de infraestrutura e ataques cibernéticos ativados contra vários alvos baseados nos EUA.
Irã mantém um programa cibernético robusto e pode executar ataques cibernéticos contra os EUA. Irã é capaz, no
mínimo, de realizar ataques com efeitos disruptivos temporários contra infraestrutura crítica nos EUA.
Irã provavelmente vê as atividades terroristas como uma opção para deter ou retaliar contra seus adversários
percebidos. Em muitas instâncias, Irã utiliza seus aliados como Hezbollah para atingir os interesses dos EUA.
Extremistas nacionais violentos poderiam capitalizar sobre as tensões elevadas para empreender ataques
individuais.
Um ataque na pátria pode vir com pouco ou nenhum aviso prévio.
O Departamento de Segurança Interna está atuando em estreita colaboração com os seus parceiros federais,
estaduais, locais e do setor privado para detectar e defender-se contra ameaças à patria e aumentará as medidas
de segurança conforme necessário.

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.
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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 Regionais 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 pertubações cibernéticas, e-mails suspeitos e atrasos da rede.
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.
Implemente práticas básicas de higiene cibernética tais como efetuar backup de dados e faça uso da autenticação
multifator. Para mais informações visite CISA.gov.
Conectem-se (Connect), Planejem (Plan), Treinem (Train) e Apresentem-se (Report) para preparar suas
empresas e funcionários. Acesse 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: Preparado (Ready.gov).
If You See Something, Say Something™. (Se ver 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.
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