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VOCÊ
sempre que precisar de
mais privacidade neste
mundo digital.
SOBREVIVENTES
DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
usam Tails para escapar
da vigilância em casa.
JORNALISTAS
E SUAS FONTES
usam Tails para publicar
informações sensíveis e
acessar a Internet a partir
de locais inseguros.

Tails é um sistema
operacional portátil que
protege sua privacidade
e te ajuda a evitar censura.
Evite vigilância, censura,
propagandas e vírus

ATIVISTAS
usam Tails para preservar
suas identidades, evitar
censura e se comunicarem
de forma secura.

Seu computador seguro
em qualquer lugar

Software
Livre

Uma caixa de ferramentas
para segurança digital

Desligue o computador e inicie no seu pendrive USB
com Tails ao invés de iniciar no Windows, macOS ou
Linux. Tails não deixará rastros no seu computador
quando for desligado.

Tails usa a rede Tor para proteger sua privacidade
online e te ajudar a evitar censura. Desfrute a Internet
da forma como ela deveria ser.

Tails inclui uma seleção de aplicativos para trabalhar
com documentos sensíveis e se comunicar de forma
segura. Todos os programas no Tails estão prontos para
o uso e possuem configurações seguras por padrão.

Você pode baixar Tails gratuitamente e pesquisadores
independentes da área de segurança podem verificar o
nosso trabalho. Tails é baseado em Debian GNU/Linux.

Não deixe rastros
no computador

Não deixe rastros
na Internet
USE A REDE TOR
PARA TUDO

SEU
COMPUTADOR
SEGURO EM
QUALQUER
LUGAR
Para usar Tails, reinicie
o computador a partir
de um pendrive USB
com Tails instalado
ao invés de iniciar no
Windows, macOS ou
Linux.
Você pode temporariamente transformar seu
computador em uma
máquina segura. Você
também pode ficar em
segurança ao usar um
computador de outra
pessoa.

Tudo o que você faz
na Internet usando
Tails passa pela rede
Tor. Tor criptografa e
anonimiza sua conexão
fazendo-a passar por
3 retransmissores.
Retransmissores são
servidores operados
por diferentes pessoas
e organizações
espalhadas pelo
mundo.

EVITE
VIGILÂNCIA
E CENSURA
ONLINE
Tor evita que alguém
que esteja observando
sua conexão de Internet
descubra o que você
está fazendo na
Internet.
Você evita censura
porque é impossível
para um agente de
censura saber quais
websites você está
visitando.

AMNÉSIA
Tails sempre inicializa
num mesmo estado
limpo e tudo o que
você fizer durante
uma sessão de
uso desaparecerá
automaticamente
quando Tails for
desligado.

ARMAZENAMENTO
PERSISTENTE
CRIPTOGRAFADO
Você pode salvar alguns
dos seus arquivos e
configurações num
Armazenamento Persistente criptografado
no pendrive USB: seus
documentos, favoritos
do navegador, emails,
e até alguns programas
adicionais.

EVITE
RASTREAMENTO
E MUDE DE
IDENTIDADE
Tor também evita que
os sites que você visita
descubram onde você
está e quem você é,
a não ser que você os
dê essas informações.
É possível visitar sites
de forma anônima ou
mudar de identidade.
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