Algumas recomendações
fundamentais:
•Não faça download ou uso de softwares
piratas, estes podem conter brechas de
segurança e se tornarem porta de entrada de
Vírus/Malwares;
•Não clique em links duvidosos e que não
tenha certeza de sua origem;
•Não abra e-mails não solicitados ou que
tenha dúvidas quanto a sua origem;
•Comunique imediatamente a DATACI em
casos de suspeitas de violação da segurança
de seus dados;
•Jamais informe senhas em formulários na
internet;

COMUNICADO
Tendo em vista os recentes transtornos ocorridos devido a ataques de hackers em duas
Prefeituras do Estado, Jerônimo Monteiro e
Venda Nova do Imigrante, a DATACI vem
alertar seus usuários sobre o uso da rede
corporativa da PMCI em meio ao período da
pandemia da COVID-19.
Os ataques sofridos pelas prefeituras em
questão se dão quando hackers invadem a
rede e criptografam os arquivos nela contidos,
solicitando resgate para envio da chave de
liberação dos arquivos. Esse tipo de ataque se
origina dos chamados Ransomwares, softwares nocivos que restringem o acesso aos
dados da rede.
O resgate por meio de pagamento não é uma
alternativa. A melhor solução é a prevenção e
o uso consciente dos recursos provindos pela
DATACI/PMCI.

•Seus dados de login nos sistemas corporativos são de cunho pessoal e intransferível,
dessa forma, não os compartilhe com terceiros;
• A D ATA C I , a P M C I e I n s t i t u i ç õ e s
Governamentais ou Bancárias não enviam emails solicitando atualizações, com links para
correção de dados ou similares;
•A DATACI não envia e-mails informando
sobre "limite de cota excedido da conta de email";
•Em caso do recebimento de e-mails indesejados, comunique a DATACI por meio do e-mail
alerta@dataci.es.gov.br.
•Ao utilizar-se o Teletrabalho, siga todas as
orientações da DATACI sobre a instalação de
antivírus antes do uso da rede corporativa;
•Solicite a DATACI averiguação, análise e
deliberação do computador a ser utilizado
para o Teletrabalho;
A DATACI adota mecanismos que buscam
aprimorar a segurança da rede de dados da
PMCI, entretanto, o bom uso e a colaboração
de seus usuários é fundamental no processo
de prevenção a ataques ou disseminação de
vírus, garantindo assim, a prestação contínua
dos serviços públicos ao cidadão.
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