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O Verichip e o DigitalAngel tinham fins médicos, como monitorar 
pacientes do mal de Alzheimer. Mas logo foram usados para localizar animais 
de estimação perdidos e para vigiar PPRRIISSIIOONNEEIIRROOSS  EEMM  LLIIBBEERRDDAADDEE  
CCOONNDDIICCIIOONNAALL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
Um tipo de implante de chips delatores, como no filme 
Matrix, está chegando a três países da América do Sul. 
São rastreadores sofisticados, que podem servir para 
gente famosa, milionários e altos executivos – o alvo 
preferido de seqüestradores. 
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Microchips implantados no corpo para rastrear seus passos, 
onde você estiver, já estão sendo comercializados para a 
América do Sul. A idéia é usá-los no combate aos crimes de 
seqüestro.  
 
Por JJOOÃÃOO  MMAAGGAALLHHÃÃEESS  

 
Lembra do implante de chips delatores feito no filme Matrix? Pois 
não demorou muito e o que era pura ficção científica virou realidade. 
Estão chegando a três países da América do Sul, o Verichip e o 
Digital Angel, dois rastreadores sofisticados, que podem ser uma boa 
para gente famosa, milionários e altos executivos – o alvo preferido 
de seqüestradores.  

O fabricante, a Applied Digital Solutions, da Flórida, Estados Unidos, 
por questões de segurança, não revela os nomes dos países com os 
quais está negociando a venda dos espiões eletrônicos.  

"Não queremos que os bandidos fiquem sabendo", diz Keith Bolton, 
vice-presidente da Applied.  

Mas há quem aposte que Brasil e Colômbia sejam dois deles. A 
Colômbia, pelos dados do Departamento de Estado norte-
americano, é a capital mundial de seqüestros, com três mil 
ocorrências por ano. No Brasil, a modalidade criminosa está pegando 
cada vez mais: só em 2001 foram registrados 251 casos.  

No princípio, tanto o Verichip quanto o DigitalAngel tinham fins 
médicos, como monitorar pacientes do mal de Alzheimer ou crianças 
com a síndrome de Down. Mas logo foram usados para localizar 
animais de estimação perdidos e para vigiar prisioneiros em 
liberdade condicional. Agora, serão testados em gente como a 
gente.  

O Digital Angel combina GPS (posicionamento global via 
satélite), por meio de um relógio e de um sistema de 
monitoramento, acionado por um transmissor do tamanho de um 
maço de cigarros. Tem ainda sensores que registram a temperatura 
ambiente e do corpo. É carregado no cinto, como um pager, e pode 
localizar vítimas de seqüestro.  

Já o Verichip serve para identificá-las, caso estejam inconscientes. 
Pouco maior do que um grão de arroz, ele pode ser injetado no 
antebraço ou ombro e não deixa marcas. Inclui memória para 128 
caracteres, um anel eletromagnético para transmissão de dados e 
um capacitor. 
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Cascavel. 

 

 
Wired NewsWired NewsWired NewsWired News 

Empresa lança chip 
rastreador para crianças 

 

 
 

Por JJUULLIIAA  SSCCHHEEEERREESS  |    

 11:49 AM Oct. 10, 2003AM Oct. 10, 2003AM Oct. 10, 2003AM Oct. 10, 2003 PT Uma empresa mexicana lançou um serviço que implanta microchips em crianças como uma forma de prevenir seqüestros.   
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A SolusatSolusatSolusatSolusat, distribuidora mexicana do VeriChipVeriChipVeriChipVeriChip - UM MICROCHIP DO TAMAUM MICROCHIP DO TAMAUM MICROCHIP DO TAMAUM MICROCHIP DO TAMANHO DE UM GRÃO NHO DE UM GRÃO NHO DE UM GRÃO NHO DE UM GRÃO DE ARROZ QUE É INJETDE ARROZ QUE É INJETDE ARROZ QUE É INJETDE ARROZ QUE É INJETADO POR BAIXO DA PELADO POR BAIXO DA PELADO POR BAIXO DA PELADO POR BAIXO DA PELE E TRANSMITE E E TRANSMITE E E TRANSMITE E E TRANSMITE UM SINALUM SINALUM SINALUM SINAL DE RÁDIO NA  DE RÁDIO NA  DE RÁDIO NA  DE RÁDIO NA FREQÜÊNCIA DE 125 KIFREQÜÊNCIA DE 125 KIFREQÜÊNCIA DE 125 KIFREQÜÊNCIA DE 125 KILOHERTZ LOHERTZ LOHERTZ LOHERTZ     - está comercializando o dispositivo como um identificador de emergência sob sua nova marca VeriKidVeriKidVeriKidVeriKid.         O serviço até ganhou o apoio da Fundação Nacional dFundação Nacional dFundação Nacional dFundação Nacional de Investigação de Crianças Roubadas e e Investigação de Crianças Roubadas e e Investigação de Crianças Roubadas e e Investigação de Crianças Roubadas e Perdidas do MéxicoPerdidas do MéxicoPerdidas do MéxicoPerdidas do México, que concordou em promovê-lo. De acordo com um press release anunciando a parceria, a fundação estima que 133 mil crianças mexicanas foram seqüestradas nos últimos cinco anos. Representantes da entidade não responderam aos pedidos de entrevista. Um executivo da Solusat disse que os termos do contrato ainda estão sendo acertados. "Estamos discutindo diferentes projetos, mas uma das formas de encontrar crianças seria instalar scanners em locais estratégicos onde crianças implantadas com o chip teriam sido dadas como desaparecidas", disse Carlos Altamirano, diretor geral associado da Solusat. A empresa pretende instalar scanners semelhantes aos portais detetores de metais dos aeroportos em shopping centers, estações rodoviárias e outros lugares por onde as crianças desaparecidas poderiam passar. O dispositivo também poderia ser usado para identificar crianças que são encontradas inconscientes, drogadas, mortas ou que simplesmente são pequenas demais para identificar a si mesmas. Os críticos afirmam que os seqüestradores não teriam dificuldades para contornar o sistema. "Meu grande medo é que os criminosos simplesmente recorram a ferramentas 'hi-tech' como facas ou canivetes para se livrar do microchip", afirma Lauren Weinstein, criador do Privacy Forum, uma publicação online dedicada a questões de tecnologia e privacidade. O Epic (Electronic Privacy Information Center), outra entidade de defesa da privacidade, também alerta que a inserção de chips identificadores em crianças e trabalhadores para rastrear seus movimentos é uma violação de seus direitos individuais. A Solusat começou a vender o VeriChip, que é semelhante aos chips chips chips chips já utilizados em alguns lugares para rastrear gado e animais de estimaçãogado e animais de estimaçãogado e animais de estimaçãogado e animais de estimação, em julho. Nos Estados Unidos, ele é vendido desde outubro de 2002. O VeriChip é injetado sob a pele no braço ou quadril. O procedimento é simples e realizado em nível ambulatorial. Um scanner especial recebe o sinal de rádio emitido pelo dispositivo, obtendo seu número de identificação, que é, então cruzado com um banco de dados contendo as informações sobre o indivíduo. 
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Segundo a companhia, o chip poderia ser usado para identificar pacientes em coma e relacioná-los eletronicamente aos seus prontuários médicos, ou restringir a entrada de pessoal em prédios de alta segurança. No México, o chip e sua implantação custam cerca de US$ 200 No México, o chip e sua implantação custam cerca de US$ 200 No México, o chip e sua implantação custam cerca de US$ 200 No México, o chip e sua implantação custam cerca de US$ 200, mais uma anuidade de US$ 50 para manter o banco de dados. O scanner portátilscanner portátilscanner portátilscanner portátil custa US$ 1,2 mil, informa Altamirano. A companhia não quis divulgar o preço dos scanners de porta. A fabricante do VeriChip, Applied Digital SolutionsApplied Digital SolutionsApplied Digital SolutionsApplied Digital Solutions, disse que pretende lançar o serviço VeriKid VeriKid VeriKid VeriKid em outros países.   
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EEEMMMPPPRRREEESSSAAA   DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVEEE   
                                    CCCHHHIIIPPP   DDDEEE   DDDÉÉÉBBBIIITTTOOO   IIIMMMPPPLLLAAANNNTTTÁÁÁVVVEEELLL   
 
 

 

Uma empresa da Flórida anunciou planos para desenvolver um serviço com o qual 
os consumidores poderão pagar suas compras usando microchips implantados 
sob a pele. O CEO da Applied Digital Solutions, Scott Silverman, acredita que o 
implante VeriChip, fabricado pela companhia, pode um dia vir a substituir os 
cartões de crédito. Pelos planos de Silverman, em vez de usar o cartão bancário 
para fazer compras, os usuários do VeriChip terão seus corpos ESCANEADOS 
por leitores especiais. 
Embora a idéia de usar um biochip como cartão de crédito implantável possa 
parecer saída de um episódio de Arquivo X, transações financeiras feitas com 
sinais de rádio já são comuns em algumas áreas. O serviço Speedpass, da Exxon 
Mobil, por exemplo, oferece ao usuário um chaveiro contendo um microchip ligado 
ao seu cartão de crédito. Os usuários passam o chaveiro diante das bombas de 
combustível e a compra é descontada no cartão de crédito dentro de segundos. 
Recentemente, mais de 400 lanchonetes da rede McDonald's na região de 
Chicago começaram a usar o sistema Speedpass para permitir aos seus 
clientes uma forma mais conveniente de pagar por hambúrgueres e fritas. 
Enquanto isso, a MasterCard testa um catão com tecnologia RFID (identificação 
por radiofreqüência) chamado PayPass. Como o Speedpass, o cartão usa a 
tecnologia para acessar as informações financeiras do usuário e eliminar a 
necessidade de assinaturas ou interação com atendentes. Numa entrevista ao 
jornal USA Today semana passada, um executivo da Mastercard disse que a 
empresa está avaliando a possibilidade de integrar sua tecnologia de RFID em 
outros objetos, como canetas ou brincos. "Em última análise, isto poderia ser 
embutido em qualquer coisa - algum dia, quem sabe, até sob a pele", disse o 
executivo. 
É aí que entra o pessoal do VeriChip. Jóias ou canetas contendo microchips 
podem ser facilmente perdidas ou roubadas, mas seres humanos com implantes 
digitais são bem mais seguros. "Somos os únicos a oferecer tecnologia 
implantável de identificação", disse Silverman, que anunciou seu serviço VeriPay 
na última sexta-feira, durante um discurso na feira ID World 2003, realizada em 
Paris. "Acreditamos que o mercado vai evoluir e adotar nosso produto". 
Embora reconheça que um produto acabado só deve estar disponível dentro de 
alguns anos, Silverman convidou bancos e companhias de cartão de crédito para 
trabalhar com sua empresa no desenvolvimento das aplicações comerciais do 
VeriPay.  
Num futuro próximo, disse ele, o chip poderá ser usado como um sistema 
adicional antifraude. OOSS  UUSSUUÁÁRRIIOOSS  DDEE  CCAAIIXXAASS  EELLEETTRRÔÔNNIICCOOSS  
FFOORRNNEECCEERRÃÃOO  SSUUAA  SSEENNHHAA  BBAANNCCÁÁRRIIAA  EE  SSEERRÃÃOO  EESSCCAANNEEAADDOOSS,,  PPOORR  
EEXXEEMMPPLLOO. 
Richard M. Smith, consultor de privacidade e segurança, diz que um dos 
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maiores obstáculos para a implantação do sistema pode ser a cautela dos 
possíveis usuários. "O VeriPay vai oferecer conveniência com os cartões RFID, 
mas acho que a maioria das pessoas vai ficar assustada com a idéia de ter 
um RRAADDIIOOTTRRAANNSSMMIISSSSOORR dentro de seus corpos", disse Smith. 
A Applied Digital Solutions atraiu críticas de grupos fundamentalistas 
cristãos segundo os quais o VeriChip é a "marca da Besta" descrita na 
tradição bíblica.  
Segundo o livro do Apocalipse, Satanás um dia vai convencer as pessoas a 
receberem uma "marca" em suas mãos para comprar e vender.  
""EESSTTEE  ÉÉ  UUMM  PPAASSSSOO  GGIIGGAANNTTEESSCCOO  NNAA  DDIIRREEÇÇÃÃOO  DDAA  MMAARRCCAA  DDAA  BBEESSTTAA"",, 
disse Gary Wolscheid, cujo site acompanha o que muitas correntes religiosas 
acreditam ser os sinais do fim do mundo. Ele está entre as dezenas de sites da 
Web que relacionam o VeriChip às profecias apocalípticas. 
Representantes da Applied Digital dizem que tais preocupações não têm 
fundamento, uma vez que as pessoas são implantadas voluntariamente. O 
VeriPay é um dos vários serviços lançados pela companhia para promover seus 
implantes eletrônicos.  
A empresa também o utiliza num serviço anti-seqüestro (VeriKid), num sistema de 
identificação de emergência (VeriMed) e como tecnologia de segurança para 
controlar o acesso a prédios protegidos (VeriGuard). 
 
 

JJJUUULLLIIIAAA   SSSCCCHHHEEEEEERRREEESSS    ---   WWWiiirrreeeddd   NNNeeewwwsss   
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En Baja Beach Club contamos con una zona especialmente habilitada para 
nuestro público VIP, así como diversos servicios exclusivos para dicho 
público. 
Somos la primera discoteca del mundo en ofrecer el VIP VeriChip. Mediante 
un chip digital integrado, nuestros VIPs pueden identificarse como tal, así 
como pagar sus consumiciones sin la necesidad de aportar ningún tipo de 
documento.  
 

También, a nuestro público más selecto le ofrecemos una llave dorada única 
e independiente con la que poder abrir su mueble-bar privado.  
Ven a Baja Beach Club con tus mejores amigos, siéntate en tu mesa privada, 
comparte un buen momento y guarda tu botella para disponer de ella cuándo 
tu quieras. 
 
Siéntate cómodamente en uno de nuestros muebles de diseño, prueba 
nuestors increíbles cócteles, deja que la música te envuelva y relaja tu ego 
estresado. El barman te proporcionará las bebidas y los dj's la música que 
hará divertirte y gozar del momento. 
 
Si crees que ya esta... ¡te equivocas!, hay muchísimo más... ¡Ven a verlo! 
 
Reserva tu Mesa Vip llamando al 93.225.91.00 

 
 

 

CCCOOONNNRRRAAADDD   CCCHHHAAASSSEEE,,,   DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   DDDEEELLL   BBBAAAJJJAAA   BBBEEEAAACCCHHH   CCCLLLUUUBBB,,,   AAACCCCCCEEEDDDEEE   
AAA   UUUNNNAAA   EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA   DDDEEE   LLLAAA   AAAGGGEEENNNCCCIIIAAA   EEEFFFEEE   HHHAAABBBLLLAAANNNDDDOOO   SSSOOOBBBRRREEE   EEELLL   

VVVIIIPPP   VVVEEERRRIIICCCHHHIIIPPP...   
   
   

Tal como explicas, el Verichip es una tecnología consistente en el implante 
de un chip digital bajo la piel. ¿Qué motivo te ha inducido a utilizar esta 
tecnología en un local como el Baja Beach Club? 
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Dos razones. La primera es seguir la filosofía de originalidad que Baja Beach Club 
ha llevado desde el principio. Y la segunda es sacar provecho a la teconología 
más avanzada. 
La mayoría de empresarios de la noche no son originales, suelen copiar lo que 
otra gente crea. Sólo en la provincia de Barcelona, podemos contar más de 5 
copias del Baja Beach Club.  
La imposición de este chip bajo la piel, se hace mediante una jeringa. ¿Este 
método de imposición provoca alguna molestia o efecto secundario?.  
El chip es de vidrio, totalmente inocuo y llega con una jeringa de único uso 
esterilizada.  
Conrad, ¿crees que el VeriChip tendrá buena acogida? 
Si, conozco a mucha gente con ganas de implantárselo. Actualmente, casi todo el 
mundo lleva piercings, tatuajes o silicona. 
¿Llevas tatuajes, piercings o silicona? 
No, aunque he llevado piercings. Quizás algún día me tatue el logo del Baja. 
En la vida rutinaria, ¿provoca alguna molestia?, ¿es detectable por los 
sensores de metales?. 
(Risas), mucha gente me pregunta esto. Molestia no provoca ninguna, no se 
engancha, no pincha, no duele… Y detectable por los sensores de metales… 
bueno, quizás, pero cualquier botón de tejano lleva 10 veces más metal que el 
Verichip. 
¿Quién se encarga de implantarlo? 
Su colocación la puede hacer cualquier persona con la titulación de ATS, aunque, 
en el Baja Beach, la colocación la hará un médico. 
¿Cómo se puede extraer? 
Es un proceso muy sencillo. Tan sencillo como extraer una pequeña astilla.  
¿Qué ventajas tendrá en el Baja Beach Club un cliente que se lo quiera 
poner?,  
No hace falta llevar monedero. Con sólo pasar por nuestro lector, Baja Beach Club 
conocerá quién es, y de qué saldo dispone. De momento también tendrá entrada 
libre y acceso a la zona VIP que inauguramos el día 25 de marzo. 
 
¿Es gratuito para vuestros clientes? 
El día de su lanzamiento, lo regalaremos a todos nuestros VIPs. A partir de ese 
día el coste de implantación será de 125€.  
¿Si me implanto el VeriChip, me servirá sólo para el Baja? 
El objetivo de esta tecnología es llevar un sistema de identificación a nivel mundial 
que anule la necesidad de llevar documento de identidad y tarjeta de crédito. El 
Verichip que implantaremos en el Baja, no será sólo para el Baja, también es útil 
para cualquier otra empresa que haga uso de esta tecnología. 
 

 

 

  
  

 



 22 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

PPPrrriiimmmeeeiiirrrooosss   PPPooossstttooosss   dddeee   

ccchhhiiipppaaagggeeemmm:::   

ooo   lllooocccaaalll:::      

DDDiiissscccooottteeecccaaa   BBBaaajjjaaa   BBBeeeaaaccchhh   cccllluuubbb   

DDDaaatttaaa   dddooo   iiinnníííccciiiooo   dddaaa   ccchhhiiipppaaagggeeemmm:::   

222555   dddeee   mmmaaarrrçççooo   dddeee   222000000444      

AAA   ccciiidddaaadddeee:::   BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa   

OOO   pppaaaííísss:::   EEEssspppaaannnhhhaaa   

(((UUUnnniiiãããooo---eeeuuurrrooopppéééiiiaaa)))      

fffuuunnnçççãããooo:::   “““uuummm   sssiiisssttteeemmmaaa   dddeee   

iiidddeeennntttiiifffiiicccaaaçççãããooo   mmmuuunnndddiiiaaalll”””   
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AAMMEEAAÇÇAASS  &&  PPEERRIIGGOOSS::    
7755  MMIILL  BBRRAASSIILLEEIIRROOSS  SSEERRÃÃOO  ''''MMAARRCCAADDOOSS''''    
CCOOMM  CCHHIIPP  LLOOCCAALLIIZZAADDOORR  AAMMEERRIICCAANNOO    
  
Postado em Sexta, 19 de setembro de 2003  
@ 01:10:38 BRT  

 

 

por ALDONOVAK 
 

http://www.relatorioalfa.com.br/modules.php?name=Search&query=&topic=6 
 

 
 

GGAADDOO  MMAARRCCAADDOO,,  GGAADDOO  FFEELLIIZZ  
 

 

7755  MMIILL  BBRRAASSIILLEEIIRROOSS  SSEERRÃÃOO  
''MMAARRCCAADDOOSS''  

COM MICROCHIP TRANSMISSOR 
AMERICANO  

 
 

Talvez as histórias de ficção científica devessem ser ensinadas nas escolas.  
 
E o futuro está chegando, com uma empresa privada marcando você como 
gado, controlando seus passos, controlando seu comportamento e sabendo 
mais sobre sua vida do que você mesmo. E que governo não gostaria de 
controlar estes dados? Mas será que o governo brasileiro vai permitir isso? 
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AALLDDOO  NNOOVVAAKK,,  EEDDIITTOORR  
  
Veja o texto completo   
 
   
  
 

A empresa VeriChip Corp assinou, há dois dias, um contrato sigiloso de 
distribuição exclusiva no Brasil do VeriChip RFID, para a implantação de 
milhares de CHIPS LOCALIZADORES SUBCUTÂNEOS MODELO SOLUSAT. Mais 
de 800 unidades já estão sendo preparadas para chegar ao país. 
  
 
Por meio deste chip, inicialmente instalado somente em gatos, cachorros e 
corpos de soldados americanos no campo de batalha, qualquer pessoa pode 
ser localizada em qualquer lugar do planeta, a qualquer hora, por meio de 
scanners localizadores especiais. Quando o scanner é aproximado da pessoa, 
o chip “liga”, enviando um número de registro com todas as informações do 
usuário diretamente para os computadores de controle. A empresa já 
anunciou que brevemente a localização será feita diretamente por satélites. 
Nos Estados Unidos a FDA (Food & Drug Administration) está proibindo a 
venda casada com informações sobre os cidadãos americanos, por isso a 
empresa se voltou para a América do Sul e alguns países europeus.  
Há discussões, nos Estados Unidos, para exigir que viajantes que entrem no 
país, no futuro, usem obrigatoriamente o chip -- informação negada, 
naturalmente. 
 
A informação foi dada pela revista Business Wire que garante que mais de 
5000 chips localizadores já foram encomendados pelo Brasil e México. 
 
A empresa Metro Risk Management Group, LCC, é o distribuidor exclusivo do 
sistema no Brasil. A empresa controladora da VeriChip é a Applied Digital 
Solutions, Inc., e em um artigo publicado em janeiro de 2002 na EETimes a 
empresa controladora informou que este é um mercado que pode gerar "70 
bilhões de dólares por ano", sim, bilhões. Isso, se a sociedade permitir que as 
populações sejam numeradas como gado. 
 
 

 
OO  QQUUEE  ÉÉ  OO  CCHHIIPP  ----  ee  sseeuuss  ppeerriiggooss  

  
 
O VVEERRIICCHHIIPP é um microchip transmissor, implantado sob a pele, que emite 
um sinal localizador de rádio (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION, RFID) 
que, segundo a empresa, pode ser usado para uma "variedade de situações de 
segurança, análise financeira, identificação de emergência e outras 
aplicações". 
 
Especialistas em liberdades individuais dos Estados Unidos destacam as 
"outras aplicações" e o risco de que, no futuro, todas as pessoas sejam 
forçadas a ter implantes identificadores no corpo, tornando os governos 
totalmente informados sobre quem é você, onde você vai (durante toda a 
vida), o que você faz, o que você compra, com quem você fica.... e uma 
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infinidade de outros perigos. Use a sua imaginação para saber que tipo de 
dados estarão nas mãos de algumas poucas pessoas e empresas... 
 
Uma população totalmente controlada seria um prato perfeito para uma nova 
ditadura mundial. 
 
 
A própria empresa informa que os chips podem ser usados para “defesa 
nacional” e quem tem dois neurônios sabe o que isso significa realmente para 
a oposição de qualquer país, qualquer que seja a época. O que a empresa 
objetiva é que cada pessoa tenha um chip verificador para entrar em 
instalações do governo (usinas nucleares, laboratórios nacionais de pesquisa, 
prisões e outro lugares “sensíveis”) e aeroportos, navios e estações 
rodoviárias, “para facilitar o trânsito das pessoas e acelerar o gerenciamento 
de transportes.” 
 
 
O SONHO DE DITADORES ESTÁ NASCENDO. E, por incrível que pareça, agora o 
Brasil é o país do “futuro”. 
 

  
TTUUDDOO  SSOOBBRREE  VVOOCCÊÊ 

 
 
A empresa acabou de divulgar que, brevemente, estará no mercado o 
VeriPass e o VeriTag, que permitirão associar o número da pessoa a sua 
bagagem (antes e depois da viagem), aos bancos de dados das companhias 
aéreas e aos serviços de segurança policial. 
 
 
Em um país como o Brasil, no qual criminosos se elegem para se protegerem 
da justiça e em que a polícia tem parte de sua corporação dominada por 
“funcionários” de criminosos, não vai sobrar nenhuma testemunha para mais 
nada, já que qualquer testemunha terá seus passos registrados. Cada passo. 
 
Naturalmente, haverá uma montanha de garantias de que a privacidade das 
pessoas será mantida e que ninguém mais saberá quando você foi até a 
igreja, comeu pizza ou fechou um negócio internacional. Mas todas essas 
garantias, como sempre, serão esquecidas e superadas pelos criminosos e 
pelos futuros ditadores que assumirem este ou qualquer outro país. São 
garantias falsas. Ponto final. 
 
 
A mentirosa explicação de que os celulares pré-pagos precisavam ser 
registrados para evitar que fossem usados pelo crime organizado serviu 
apenas para criar bancos de dados milionários para as empresas de 
telecomunicações e para redes internacionais de controle. Basta dar o nome 
completo de um brasileiro para algumas empresas americanas e pagar 450 
dólares para ter o número de celular desta pessoa, seus dados pessoais, as 
informações do banco de dados da Serasa (sim, aquela que garante que isso 
não acontece) e até o movimento bancário dessa pessoa.. 
Ilegal, perigoso e controlado por grupos privados não-brasileiros. Receita 
para o desastre. 
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OO  LLAADDOO  BBOOMM  

 
O chip também tem um lado bom. Usuários de marca-passos e outras pessoas 
que precisam ser identificadas rapidamente, com seu histórico médico, podem 
ser salvas pelo sistema. Na verdade, a empresa usa este "marketing" para 
conseguir dar os primeiros passos no mercado. Em um país cheio de 
seqüestros, como o Brasil, o sistema também ajuda um pouco, mas logo os 
satélites americanos já estarão aptos a registrar a posição dos usuários em 
tempo real em qualquer lugar do planeta e então os seqüestradores serão 
detectados rapidamente. Isso até que comecem a cortar braços e pernas dos 
seqüestrados, para que digam se estão usando um localizador... 
 

 
  

OO  AACCOORRDDOO  CCOOMM  OO  BBRRAASSIILL 
 
 
Segundo as informações divulgadas pela empresa,,  880000  CCHHIIPPSS  EESSTTÃÃOO  SSEENNDDOO  
EENNVVIIAADDOOSS  PPAARRAA  OO  BBRRAASSIILL,,  AALLÉÉMM  DDEE  2244  SSCCAANNNNEERRSS  DDEE  DDEETTEECCÇÇÃÃOO. O acordo 
para distribuição no país tem duração prevista de 5 anos nos quais 7755  MMIILL  
CCHHIIPPSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEEVVEEMM  SSEERR  IIMMPPLLAANNTTAADDOOSS  EEMM  CCIIDDAADDÃÃOOSS  
BBRRAASSIILLEEIIRROOSS, além de haver previsão de 3.800 scanners de detecção. 
 
 

PPAARRAABBÉÉNNSS..  GGAADDOO  MMAARRCCAADDOO,,  GGAADDOO  FFEELLIIZZ.. 
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EEMMPPRREESSAASS  CCRRIIAAMM  CCHHIIPP  PPAARRAA  
PPEERRSSOONNAALLIIZZAARR  AARRMMAASS 

 
 

Duas empresas americanas desenvolvem uma "arma inteligente" com 
a tecnologia do implante de um microchip na mão do usuário, que só 
permitiria acionar o gatilho quando reconhecesse o código da pessoa 
autorizada. A "arma inteligente" seria destinada a policiais e militares. 
O protótipo de "arma inteligente" é desenvolvido pela VeriChip 
Corporation, com sede em Palm Beach, no sul da Flórida, e pela FN 
Manufacturing, um fabricante de armas da Carolina do Sul. Ambas as 
empresas chegaram recentemente a um entendimento para avaliar a 
possibilidade de fabricar e vender uma "arma inteligente" 
incorporando a tecnologia do implante de um microchip.  
Keith Bolton, presidente da VeriChip Corporation, disse que as duas 
companhias buscam projetar uma solução para criação de "armas 
inteligentes". O chip, do tamanho de um grão de arroz, funciona de 
maneira semelhante ao que já é implantado em mascotes e atualmente 
serve também para identificação de uma pessoa com finalidades 
médicas, e como instrumento de segurança pessoal. O dispositivo é 
inserido sob a pele para localizar, por exemplo, pacientes com doenças 
como o Alzheimer.  
Em 2002, uma família do sul da Flórida se transformou na primeira do 
mundo a ter implantado um microchip com informação médica. Os 
Jacobs receberam o implante da VeriChip, de 12 milímetros de 
comprimento e 2,1 milímetros de diâmetro, que CONTÉM UM 
DISPOSITIVO DE RADIOFREQÜENCIA e é fabricado com materiais 
não-tóxicos.  
 
 
A FDA, agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA, disse que o 
VeriChip não é um instrumento ou equipamento de tratamento médico que requeira 
a aprovação ou regulamentação do governo federal. A companhia, subsidiária da 
Applied Digital Solutions, desenvolveu uma versão "mais inteligente" desse 
microchip e calcula que cerca de 900 pessoas no mundo já implantaram a 
tecnologia. 
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666 = UM TRIANGULO  

RODANDO  
ATÉ SE TORNAR  

O INVERSO DE SI MESMO 
(=“virando DO AVESSO”) 
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“““SSSEEEJJJAAA   CCCHHHIIIPPPAAADDDOOO”””         

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   PPPRRRÉÉÉ---RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO   VVVEEERRRIIICCCHHHIIIPPP   

   

A VERICHIP é a primeira companhia de tecnologia para identificação 
pessoal subcutânea, em todo o mundo, a anunciar um programa   
especial introdutório de pré-registro. Assine ainda hoje e seja um dos 
primeiros do mundo a ingressar no programa “SEJA CHIPADO”.  

 

 

Nós o convidamos a preencher o formulário de pré-registro abaixo, 
para que você possa participar da oferta especial introdutória 
destinada aos primeiros 100.000 registrados e para todos os 
acionistas qualificados do ADS. (Aplied Digital Solutions) 

 

• $50 a menos - Todos os acionistas do ADSX a se registrarem 
receberão 50 dólares de desconto no momento de seu procedimento 
de "chipagem". 

.  

• $50 a menos  – As primeiras 100.000 pessoas que se registrarem 
receberão 50 dólares em economias introdutórias no momento de 
seu procedimento de “chipagem”. 
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Nós apreciamos seu interesse pela VeriChip. Este programa de pré-
registro é projetado para ajudar a VeriChip Corporation a determinar 
onde e quando deverá abrir centros autorizados da VeriChip nos 
Estados Unidos. Conforme a companhia for fazendo esclarecimentos 
adicionais, que serão regularmente feitos no futuro, a companhia 
anunciará novas datas em que ocorrerão os futuros procedimentos de 
“chipagem”, bem como a localização dos  centros de “chipagem” 
autorizados VeriChip.   

ASSINE AINDA HOJE!  

 

VVeerriiCChhiipp  

 Sempre lá, quando você precisar.  

 
FORMULÁRIO DE PRÉ-REGISTRO VERICHIP  

(clique  para abrir o formulário)  

 
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR  

 
PREENCHENDO O FORMULÁRIO DE PRÉ-REGISTRO, O CLIENTE NÃO TEM NENHUMA OBRIGAÇÃO  DE 
COMPRAR O PRODUTO EM NENHUMA DATA FUTURA. A VERICHIP CORPORATION NÃO SE OBRIGA A 
TER UM CENTRO AUTORIZADO VERICHIP NAS PROXIMIDADES DO ENDEREÇO DO REGISTRANTE. 
ATUALMENTE, A COMPANHIA ESTÁ ESTABELECENDO NOVOS CENTROS DE CHIPAGEM EM VÁRIOS 
LOCAIS DO PAÍS -   POR FAVOR VERIFIQUE EM NOSSA  WEB PAGE AUTORIZADA QUAL O CENTRO 
AUTORIZADO VERICHIP MAIS PERTO DE VOCE.   
CADA PESSOA SOMENTE PODERÁ FAZER USOS DE UM DISCONTO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, 
CHAME POR FAVOR O CENTRO DE INFORMAÇÕES DA VERICHIP PELO NÚMERO  1-800-970-chip.  
 

Copyright © 2002 VeriChip Corporation 
An Applied Digital Solutions Company 
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