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RE: Ataques do site CP
De:
Game Over (unknow_br@live.com)
Enviada: terça-feira, 2 de outubro de 2012 20:11:42
Para:
brasil@campus-party.org
Ok, nenhum ataque partiu de meu computador ;)
Não estou e não ataquei, não sei como estão os ataques.
Caso falte algum dado meu pode me pedir...eu passo para vocês =D
Mais uma vez, Eu Danilo NÃO SOU RESPONSÁVEL POR NENHUM ATAQUE, qualquer coisa podem me
comunicar.
Como disse, irei fazer de tudo que posso para ajuda-los.
From: brasil@campus-party.org
Date: Tue, 2 Oct 2012 14:06:31 -0300
Subject: Re: Ataques do site CP
To: unknow_br@live.com
Contatando-o e solicitando que cessem os ataques.
Caso eles persistam iremos enviar todos os dados recolhidos para análise dos orgãos competentes.
Atenciosamente,

CRM Team
Para mais informações, acesse:
http://www.recife.campus-party.org/
http://www.campus-party.com.br/
http://blog.campus-party.com.br/
@CampusPartyBRA

Em 2 de outubro de 2012 14:01, Game Over <unknow_br@live.com> escreveu:
Do mesmo modo que vocês o conhecem eu o conheço.
Sei do Twitter dele http://twitter.com/vampyryty
Nada mais, no que posso ajudar é isso, ngm se conhece pessoalmente ou sabe
informações um do outro.
A Senha não estava só em meu poder, a senha era compartilhada e como eu criei o
eu troquei a senha imediatamente.
https://bay 171.mail.livgrupo
e.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids=3961d7f
6-0cb4-11e2-9e39-78e3b5074…
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grupo eu troquei a senha imediatamente.
Bom o profile dele está ai, o que mais posso lhe ser útil?
From: brasil@campus-party.org
Date: Tue, 2 Oct 2012 13:55:51 -0300
Subject: Re: Ataques do site CP
To: unknow_br@live.com
Danilo,
O fato de você ter compartilhado a senha de sua conta com outra pessoas não o isenta
da responsabilidade pelo conteúdo publicado nesta conta, uma vez que, como você
disse, a senha está em seu poder.
Pedimos seu auxílio para identificar a pessoa responsável por este ataque, caso contrário
você poderá ser indicado em denúncia formal aos orgãos competentes reguladores da
internet, e polícia federal. Como você indicou ser colega de estudos do usuário
@vampirity precisamos de maiores dados de contato com o mesmo, bem como
informações que nos ajudem a identificá-lo.
No aguardo,

CRM Team
Para mais informações, acesse:
http://www.recife.campus-party.org/
http://www.campus-party.com.br/
http://blog.campus-party.com.br/
@CampusPartyBRA

Em 2 de outubro de 2012 13:34, Game Over <unknow_br@live.com> escreveu:
Os ataques pelo que me informaram cessaram as 10:30.
Não sei se realmente pararam pois não sou autor do ataque conforme
expliquei no e-mail abaixo.

From: unknow_br@live.com
To: brasil@campus-party.org
Subject: RE: Ataques do site CP
Date: Tue, 2 Oct 2012 19:31:39 +0300
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Foi assumida a autoria dos ataques através do meu twitter onde outras
pessoas tem o acesso, pois meu twitter é uma forma de disseminar
informações onde nem TODOS os colaboradores tem responsabilidades
Publiquei um pedido de desculpas http://pastebin.com/PAgvQXgX
As senhas do meu twitter foram alteradas para que não aja mais
informações do tipo.
Estarei disposto a ajudar no que for preciso pois nada prova que os
ataques sairão de meu computador, o profile que esta atacando é o
@vampyryty que assumiu ter entrado em meu twitter e postado tal ataques
pois fazemos parte do mesmo grupo de estudo.
https://twitter.com/vampyryty/status/253151896611721216 Tweet
assumindo a autoria dos ataques. O mesmo quis disseminar a informação
através do meu twitter pois tenho mais seguidores.
Portanto eu Danilo não tenho nada a ver com ataques feitos a
www.campus-party.com.br o twitter unknown_antisec era comunitário, meu
twitter pessoal ninguém tem acesso .
Esse twitter fazia parte de um grupo de estudos, agora com o ataque eu
fiz a alteração da senha e ninguém terá mais acesso.

From: brasil@campus-party.org
Date: Tue, 2 Oct 2012 13:21:13 -0300
Subject: Ataques do site CP
To: unknow_br@live.com
Prezado,
Verificamos nesta data que estão ocorrendo diversos problemas técnicos
junto ao site da Futura Networks do Brasil Consultoria Ltda. em relação ao
evento Campus Party Brasil 2013.
Identificamos que vossa senhoria assumiu, junto a rede social denominada
Twitter, a autoria destes problemas técnicos, os quais estão causando
transtornos e enormes prejuízos a empresa em questão. Desta forma,
solicitamos que cesse imediatamente os atos praticados em prejuízo ao
site www.campus-party.com.br, sob pena de serem adotadas as medidas
cíveis e criminais cabíveis ao caso.
Na certeza do acatamento desta solicitação,
Futura Networks do Brasil Consultoria Ltda.

CRM Team
Para mais informações, acesse:
http://www.recife.campus-party.org/
https://bay 171.mail.liv e.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids=3961d7f 6-0cb4-11e2-9e39-78e3b5074…
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http://www.campus-party.com.br/
http://blog.campus-party.com.br/
@CampusPartyBRA
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