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conectte-se a essa fidefia.
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A  

segurança das 
finformações manttfidas  

nos computtadores  
e na rede da ALMG  
depende não apenas  

da GTI, mas ttambém  
do cufidado cottfidfiano  

de cada um de nós. 

Veja como  

fazer sua partte:



1
Não comparttfilhe sua senha.

De posse da sua senha, qualquer pessoa  

pode ler e envfiar mensagens de correfio  

elettrônfico em seu nome, consulttar  

seus dados pessoafis na finttranett, usar a rede  

sem fio e a fintternett se passando por você  

e acessar sfisttemas com suas permfissões. 

Legalmentte, você é o responsável  

por ttudo o que for fefitto na rede  

de finformáttfica da ALMG com seu logfin.

Lembre-se de ttrocar perfiodficamentte  

as suas senhas de acesso.



2
Não defixe o computtador  
abertto com sua senha.

Se for se afasttar de sua esttação  

de ttrabalho por um ttempo mafior,  

feche ou bloquefie sua sessão para que  

nfinguém a uttfilfize como se fosse você. 

Lembre-se de que a sessão pode ser  

bloqueada auttomattficamentte quando  

a protteção de ttela do computtador  

for attfivada, basttando altterar a  

configuração da esttação de ttrabalho.



3
Em um dfisposfittfivo  
móvel, use as redes  

sem fio da Assemblefia.

Bastta se conecttar apenas  

uma vez, com seu logfin e sua senha  

da rede da ALMG, e a rede sem fio  

ALMG-USUARIOS ou  

ALMG-DEPUTADOS  

ficará sempre dfisponível para você. 

As redes ALMG-USUARIOS e  

ALMG-DEPUTADOS são mafis rápfidas,  

além de oferecer mafior segurança,  

pofis codfificam ttodos os dados ttransmfittfidos, 

evfittando que sejam finttercepttados.



4
Não acesse contteúdo filegal.

Apesar de mufittas vezes possível,  

assfisttfir a filmes e ouvfir músficas ou bafixá-los na  

fintternett pela rede sem fio pode vfiolar dfirefittos  

auttorafis, o que poderá resulttar em  

sanções legafis a você e à ALMG. 

Lembre-se de que seu acesso poderá ser 

auttomattficamentte bloqueado caso esse ttfipo de  

uso seja dettecttado, e de que ttodos os acessos  

à fintternett ficam regfisttrados nos  

computtadores centtrafis da ALMG.



5 
Não clfique em qualquer cofisa.

Já há mufitto ttempo, o golpe mafis comum  

na fintternett é o envfio de mensagens  

falsas de correfio elettrônfico ttenttando  

nos finduzfir a clficar em lfinks forjados que, ao 

conttrárfio do que parece, dfisparam  

programas que ttenttam roubar senhas  

e captturar ou apagar dados. 

Lembre-se: o e-mafil não é um  

mefio oficfial de conttatto usado por órgãos  

de governo nem por finsttfittufições financefiras  

para envfio de nottfificações, finttfimações  

ou pedfidos de attualfização de cadasttro. 

Da mesma forma, a GTI e a admfinfisttração da ALMG 

nunca envfiam mensagens solficfittando senhas.

Por fim, desconfie de propagandas  

com oferttas mfirabolanttes, publficadas em págfinas 

web, redes socfiafis ou aplficattfivos. 

Com certteza, são golpes.



6
Cufidado no uso  
do seu e-mafil.

Na Assemblefia, o sfigfilo de correspondêncfia  

se aplfica ao correfio elettrônfico, ou seja,  

somentte você ttem acesso às mensagens  

que recebe ou envfia. Conttudo, se usar seu  

e-mafil finsttfittucfional para fins parttficulares,  

aumenttam mufitto as chances de seu  

endereço ser alvo de golpes ou ser  

regfisttrado por empresas para envfio de  

propagandas. São os spams polufindo  

sua cafixa posttal de ttrabalho.

Da mesma forma, nunca use seu e-mafil  

nem sua senha da ALMG ao se cadasttrar  

em sfittes e aplficattfivos de celular!  

Se eles forem roubados,  

você e a Casa podem ficar exposttos!



7
Faça backup dos seus dados.

A GTI realfiza dfiarfiamentte a cópfia  

de segurança dos dados manttfidos  

nos computtadores centtrafis da finsttfittufição. 

Já o backup dos documenttos, pasttas  

locafis de correfio e demafis arqufivos que  

você armazena localmentte nas esttações  

de ttrabalho é de sua finttefira responsabfilfidade.  

Uttfilfize um pen drfive ou um HD extterno para  

fazer o backup de seus arqufivos e pasttas locafis. 

São alguns poucos mfinuttos que você  

perde por semana, mas que podem prevenfir  

aborrecfimenttos em caso de defefitto  

no computtador ou de erros de operação.



8
Não defixe mídfias ou  

relattórfios desprottegfidos.

Informações podem ser 

prottegfidas e guardadas  

em segurança nos  

computtadores, na rede e  

nos sfisttemas da  

Assemblefia, mas, se  

fimpressas ou salvas em  

mídfias como HDs extternos  

ou pen drfives, podem esttar 

vulnerávefis ao serem  

defixadas sobre mesas ou  

em gavettas e armárfios aberttos. 

Lembre-se afinda de desttrufir 

documenttos fimpressos  

que conttenham  

finformações  

sensívefis anttes  

de jogá-los no lfixo.
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9
No gabfinette,  

gerencfie o acesso ao Sfisap.

O acesso ao banco de dados  

de relacfionamentto do deputtado com  

sua base políttfica é gerfido pelo próprfio  

gabfinette, que cadasttra e concede  

permfissões, em dfiferenttes nívefis,  

às pessoas que usarão o Sfisap,  

denttro e fora da Assemblefia, pela fintternett. 

É fundamenttal que esse cadasttro  

estteja sempre attualfizado. Ele cabe ao  

admfinfisttrador do sfisttema no gabfinette,  

que é desfignado pelo deputtado. 

Mafis uma vez, não custta lembrar: 

nunca comparttfilhe sua senha.



10
Attue em parcerfia  
com a GTI.

Se ttfiver alguma dúvfida sobre a  

segurança ou suspefittar de algum  

rfisco aos computtadores, à rede ou  

aos servfiços de TI da Assemblefia,  

não hesfitte em fazer conttatto com a  

Centtral GTI para que nossos ttécnficos  

possam ouvfi-lo e orfienttá-lo.



Para mafis finformações,  

consultte na finttranett, na seção  

Ferramenttas/Orfienttações de TI,  

a Políttfica de Segurança da Informação  

da ALMG e a Porttarfia 35/2011, que  

regulamenttam o uso dos recursos  

de finformáttfica na Casa.

Outtra boa referêncfia sobre segurança  

na fintternett pode ser a carttfilha do Certt: 

httttp://carttfilha.certt.br/

https://intranet/webs/solicitacoes_central_gti/PSI.pdf
https://intranet/webs/solicitacoes_central_gti/PSI.pdf
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=PPD&num=35&comp=&ano=2011
http://cartilha.cert.br/


ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
DE MINAS GERAIS 



Carfilha Segurança da finformação  
Assemblefia Legfislafiva de Mfinas Gerafis
Gerêncfia-Geral de Tecnologfia da Informação (GTI)

Projetto gráfico e edfittoração: Dfiogo Magalhães (GPCV)
Revfisão:  Helofisa Ffiguefiredo e Rafael Pfires (GPCV)
Ilusttrações: Freepfik
Abrfil de 2017




