
informática	 o

Campanha ataca vírus de computador
Assembléia investe na conscientização dos usuários e

Tatiana Maio
	 na atualização de sistemas preventivos

A

partir de agosto, toda a Assembléia
será envolvida em uma grande cam-

 panha de conscientização dos usuá-
rios para prevenir a contaminação dos
microcomputadores porvírus. Pãestras, cartazes
e cartilhas explicativas estão sendo elaborados para

ampliar o traba-

lua J 
rammplia.
AAssembléia está

-.	 usando cada vez
mais os micro-
computadores e já

." %.	ocorreram vários
problemas com
vírus. Ao lado da

conscientização, a atualização constante do siste-
ma antivírus é outra medida adotada para prevenir
danos mais graves.

De acordo com o analista de sistemas Antônio
Roberto Lana Chaves, a porta de entrada mais co-
mum dosvírus são os equipamentos dos gabinetes,
devido ao grande número de disquetes extemos que

chegam para cadasframento.
Segundo o analista José Ramos dos San-

tos, há cerca de quatro meses alguns vírus de
macro (ver glossário) invadiram a Casa. Esses
vírus foram detectados pela versão seguinte
do antivírus, distribuído para os gabinetes e área
administrativa.

Outra medida preventiva são palestras sobre
o assunto ministradas, no começo de toda
legislatura, para os funcionários dos gabinetes.
História— Não se sabe ao certo como e quan-
do surgiu o vírus de computador.0 primeiro
registro foi entre 1986 e 1988, quando turis-
tas americanos compraram softwares

infectados no Paquistão, por um preço bem
menor do que nos Estados Unidos. Esse ví-
rus, o Bra/n (cérebro em inglês), alastrou-se.
Hoje, estima-se que existam mais de lO mil
tipos de vírus. A cada dia, são criados outros.
Os micros podem ser infectados até por meio
de acesso a alguns s/tesda Internet. Segundo
Antônio Roberto, os vírus são obra de pes-
soas "competentes em informática, mas
sem muito o que fazer. São pichadores
intelectualizados".

Ramos perdeu	
lo

parte dos arquivos
analista de sistemas José Ramos dos San-
tos teve seu computador pessoal invadi-

do por vírus há cerca de dois anos. O vírus se
propagou, e o servidor perdeu grande parte dos
arquivos. Só não perdeu tudo porque havia feito
backup uma semana antes. Depois disso, ele
comprou antivírus e o instalou configurado para
funcionar automaticamente. Há pouco tempo,
Ramos recebeu um arquivo via Internet. Ao abri-
lo, o antivírus foi acionado, registrando a existên-
cia de um vírus de macro. Como aprendeu a li-
ção, seu computador não foi infectado, e o vírus,
destruído.
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