
segflrança

Cuidado com as mensagens que você envia
Foi-se o tempo do pombo-correio e, agora, a indagação é qual o destino dos
carteiros como desenvolvimento, cada vez maior, do correio eletrônico. Mas o que
a realidade mostra é que pelo menos o carteiro está salvo. Isso mesmo! Muita -
gente ainda tem receio de enviar arquivos pessoais e sigilosos por meio de
e-maus. A desconfiança está no fato de que os e-maus são passíveis de violação
p oradministradores de rede, hackers ou qwilquerpessoa que receba a mensagem
por engano ou por falha do sistema.

Rubens
destaca

beneficias do
correio

Uso racional faz diferença
servidor Rubens Almeida Júnior, do

!?' gabinete do deputado Antônio Genaro
(PPB), afirma que não envia mensagens ou
arquivos pessoais pelo correio eletrônico.
Quando faz uso do recurso em casa, ele tam-
bém se preocupa com a segurança. Evito
fornecer dados como número de cartão de
crédito e informações bancárias', ressalta. Para
Rubens, o correio eletrônico é uma impor-
tante ferramenta, que tem otimizado o tra-
balho no gabinete. Mas ele recomenda uma
utilização racional dos recursos. "O envio
indiscriminado de mensagens é prejudicial.
Caso alguém queira tratar de temas específi-
cos, é melhor utilizar a lista de discussão", re-
comenda.

Rubens trabalha com o Qutlook sempre
aberto. Desta forma, pode receber as notifi-
cações de mensagens em tempo real e, con-
seqüentemente, atender mais rapidamente
às solicitações que lhe são enviadas. "Recebo
e encaminho cerca de 25 mensagens por dia.
Tento ler o e-mail e enviar a resposta no pra-
zo mais curto possível", afirma.
Economia - Outra qualidade que o servi-
dor atribui ao correio eletrônico é a eco-
nomia de tempo e dinheiro que ele repre-
senta para o gabinete e, conseqüentemen-
te, para a Assembléia. "A cada dia, o número

de interurbanos
vem diminuindo
com a utilização
dos e-ma/Is. O flu-
xo de informações
entre o gabinete e
os dois escritórios
que o deputado
mantém na Re-
gião Metropolitana
agora é realizado
por via eletrônica".

Segurança pode evoluir
servidor Rafael Último Caldeira

'4L9 Martins, do gabinete do deputado
Alberto Pinto Coelho (PPB), vê no correio
eletrônico uma ferramenta rápida de co-
municação e de trabalho. Ele conta que
também tem cuidado com o conteúd
mensagens que envia. O servidor pre ere
encaminhar por meios tradicionais - como
os Correios ou um mensageiro - dados sigi-
losos, que exigem maior cuidado. Estima, por
outro lado, que, em breve, o correio eletrô-
nico terá sistemas de segurança eficientes, que
possibilitarão o envio de informações sem ris-
co de serem interceptadas ou violadas.
Bisbilhotice - Rafael receia que os admi-
nistradores dos provedores acessem
indiscriminadamente as mensagens envia-
das. "Linguagens criptografadas são uma
alternativa contra bisbilhotices, que podem
acontecer em qualquer parte do processo
de transmissão das mensagens", sugere. O
servidor acredita que a solução para	-
blemas como esse está na implantaçã e
de um código de ética que vai determinar
os rumos e os limites dessa nova forma de
se comunicar, garantindo, acima de tudo, a
liberdade de expressão".

SISTEMA EXIGE SENHA
Oservidor Flá via HannasResende
Gufrnarães, do Suporte Técnico da
Área de Informática, garante que o
correio e/etrônicautilindopela
Assembléia oferece dispositivos de
segurança que impedem a violação
das mensagens. Para enttrno
sistema, é preciso ter a senha de
acesso à rede, que é pessoal.
Assim, o envio de mensagens
dentro daAssernbléia éseguro.
Cuidadas especiis devem ser
tomados, no entanto, quando se
en vi

a 
mensagenspelalntemet
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