
Já aconteceu com você de, durante uma viagem, perceber que se esqueceu de colocar algo 
importante na mala? É fácil esquecer alguma coisa durante a correria antes de uma viagem, 
especialmente na época de fim de ano. Infelizmente, os criminosos cibernéticos se beneficiam 
dessa correria para atacar quem viaja nessa época. Seu objetivo é pegar você desprevenido, 
quando ou onde você menos espera. Não deixe que os golpistas destruam seus planos de fim 
de ano! Siga estas dicas para viajar com segurança:

Proteja seus dispositivos quando não estiverem em uso.
Nunca saia de perto de seu celular, tablet ou computador sem deixar alguém cuidando. 
Tente levar seu dispositivo com você aonde quer que for. Se você precisar ficar longe de seu 
dispositivo, bloqueie-o. Então, peça que um amigo ou parente de confiança mantenha seu 
dispositivo seguro enquanto você se ausentar.

Use senhas fortes.
Use senhas fortes para todos os seus dispositivos, aplicativos e serviços! Não se esqueça 
de incluir os aplicativos e serviços que você usa apenas em viagem, como sites de hotel e 
aplicativos de tradução. Para maior segurança, muitos aplicativos permitem que você habilite 
o acesso por biometria em vez de senha. Se seu dispositivo tiver um scanner de digital ou 
reconhecimento facial, habilite essa funcionalidade antes de sair em viagem.

Use uma rede privada virtual (VPN) ao se conectar à rede da sua 
organização.
Se você precisar trabalhar enquanto viaja, certifique-se de usar uma VPN. VPNs criam uma 
rede privada e criptografam sua atividade na internet para proteger suas informações dos 
atacantes. O uso de uma VPN é ainda mais importante se você se conectar a uma rede em 
lugares públicos como uma cafeteria ou um aeroporto. 
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Tenha cuidado com redes Wi-Fi públicas.
Sempre desabilite a opção de conectar-se automaticamente a redes Wi-Fi no seu celular, tablet 
ou computador. Em vez disso, escolha manualmente qual rede você gostaria de usar. Use 
apenas redes Wi-Fi que você sabe que são seguras e nunca use hotspots aleatórios.
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