
Dicas para uma navegação segura no site da Diretoria de Portos e Costas
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Navegue Seguro na Internet!

A cada dia que passa precisamos mais e 
mais da Internet para realizar nossas 
atividades e, com isso, facilitar nossas 
vidas! É pela rede que as pessoas 
conversam com os amigos, realizam 
transações bancárias e assistem às suas 
séries favoritas.

Infelizmente, o terreno digital também se 
tornou propício para golpes, a exemplo do 
que acontece com os sites falsos. Essas 
páginas até parecem reais, mas existem 
apenas para roubar os dados dos 
usuários.

O desafio é, justamente, aprender a 
navegar pelos locais seguros..

O que são sites falsos?
Podemos chamar de site falso qualquer 
endereço de internet criado com o objetivo 
de aplicar golpes ou confundir os usuários! 
É o que chamamos de clonagem de um 
site.

Como descobrir se um site é falso?
Essa tarefa não é tão simples...
Muitos dos sites fraudulentos copiam sites 
oficiais levando o usuário a acreditar que 
visitou o site correto, mas na verdade eram 
imitações quase idênticas das páginas 
originais.

O que fazer numa hora dessas? Prestar 
atenção aos detalhes. Alguns elementos 
nas páginas indicam se o endereço é 
confiável ou se estamos diante de um site 
falso.

Confira as dicas para uma Navegação 
Segura:

1. Verifique o domínio
Preste atenção ao link que você recebeu. 
Os sites falsos costumam apresentar um 
endereço parecido, mas com alguma 
mudança sutil no endereço.

Todos os sites da Marinha terminam em 
“mil.br”. O site da DPC, por exemplo, é 
“https://www.marinha.mil.br/dpc/” 

2. Encontre o cadeado
Todos os sites SEGUROS de internet 
começam com “https://”.
Quando, ao lado dessas letras é exibido 
um ícone de cadeado fechado, é porque 
naquela página os dados são protegidos 
por criptografia ,  garant indo uma 
navegação mais confiável.

Todos os sites da Marinha possuem um 
cadeado! 

3. Verifique a GRU emitida
Alguns sites da Marinha permitem que o 
cidadão emita uma Guia de Recolhimento 
da União (a chamada GRU) para a 
realização de algum serviço.

Ao emitir a GRU, fique atento!
A Marinha só emite guias
para o Banco do Brasil! 

Marinha do Brasil, zelando
por sua navegação no
ambiente digital!
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