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Pesquisa mostra que maioria sabe usar antivírus
Questionários respondidos pelo correio eletrônico avaliam
Campanha de Prevenção Contra Vírus de Computador

•

•

Sugestões dos usuários
Os usuários também enviaram sugestões

para aprimorar a campanha. Algumas já foram
colocadas em prática, como criar uma lista de
discussão e reforçar a distribuição dos cartazes
- que ajudam as pessoas a se lembrarem da
importância de se prevenir contra os vírus. O
assunto está sendo abordado também nos trei-
namentos, e o antivírus tem sido atualizado pe-
riódica e automaticamente.

Outras sugestões foram: oferecer mais um
antivírus e cópia do programa VirusScan para
uso na casa do funcionário e intensificar a cam-
panha. fomecendo sempre novas informações
sobre os vírus. Todas as propostas estão sen-
do analisadas pela Área de Sistemas de Infor-
mação. para verificarsua aplicabilidade.

Vírus ativados em dias específicos
de qualquer mês

• BADBOY (I ° e 13° dias)
.MDMA.A(IOdia)
• FLlP (2° dia)
• CLOCK:DE (dias 1,2. 13,21 e 27)
• ALLlANCE (dias 2,7, 1I e 12)
• PATHOGEN (2as-feiras)
• KOMPU (dias 6 e 8)
• HELPER (dia 10)
• BOOM (dia 13)
dWNO I (dia 13)
• PHARDERA(dia 14)
• CONCEPT.F (dia 16)
• CONCEPT.L (dia 17)
• FORM.A(dia 18)
• MDMA.C (dias 21 a 31)

contém a pesquisa. A partir dos resultados. serão
implementadas novas ações. A lista de discussão.
uma das medidas já colocadas em prática. tem hoje
mais de 50 usuários. Novos cartazes da campanha
também foram confeccionados e distribuídos. prin-
cipalmente nos locaisde maior movimento.

Você sabe usar o antivírus?

• Total enviado: 900
• Respostas: 122 (13.55%). sendo 69 da área
administrativa e 53 da área parlamentar

• 101 pessoas responderam que sim (49 da
área administrativa e 52 dos gabinetes)

• 18 pessoas responderam que não ( I6 da
área administrativa e dois dos gabinetes)

• Três pessoas não responderam

Área de Sistemas de Informação já come-
çou a computar os dados dos 900 ques-

tionários enviados aos servidores. em novem-
bro, para avaliar os resultados da Campanha de

Prevenção Contra Vírus de Computador.
As primeiras análises mostram que as
palestras e os cartazes são formas efi-
cientes de divulgação da campanha. A
maioria das pessoas que respondeu
ao questionário sabe utilizar o progra-

ma antivírus VirusScan e o utiliza para verificar
disquetes desconhecidos.

Dos 900 questionários enviados. 122 foram
respondidos (13.55% - número muito significa-
tivo para uma pesquisa quantitativa). Esse total in-
clui os servidores da Área de Sistemas de Infor-
mação (dos 94 que têm acesso ao correio. 19
responderam às questões). A participação maior
foi dos gabinetes (53 dos 256 usuários). Nas
áreas do processo legislativo e administrativa. a
adesão foi menor: 50 dos 567 usuários
retornaram a pesquisa. Dos 77 gabinetes. 38
responderam às perguntas (49,3%).

Todos os servidores habilitados para o uso
do correio eletrônico receberam a mensagem que

Questionário

Você usa o antivírus para verificar
disquetes desconhecidos?

• 95 pessoas responderam que sim (46 da
área administrativa e 49 dos gabinetes)

• I6 pessoas responderam que não ( 14 da
área administrativa e duas dos gabinetes)

• Seis pessoas não sabem se usam. e cinco
não responderam

Enviarmensagemdocorreio
preenchendo o campo "Para"(ou
To ")com: a I:smtpgate:majordomo.
Ocampo "t1ensagem"(ou
"t1essage ")com: subscnbe virus.
Após ter assinado a lista, você
passará a receber todas as
mensagens enviadas a ela.

Na lista você encontrará informações
mais detalhadas sobre os vírus, seus
efeitosecomose prevenir

COMO SE INSCREVER NA
LISTA DE DISCUSSÃO:
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