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- Imóveis

Ipem realiza verificação de Capital inicia vacinação contra Covid-19 em
radares na Avenida Guapira pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos
O Ipem-SP (Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo), autarquia do governo do Estado, vinculada à
Secretaria da Justiça, e órgão
delegado do Inmetro, fez verificação metrológica na última
quinta-feira, 13 de maio, nos
radares localizados na Avenida
Guapira, nº 1.386 e nº 1.394, no
Jaçanã, Zona Norte da capital.
Diariamente, o Ipem-SP realiza a verificação metrológica
dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o
Estado de São Paulo. Conforme
a Portaria Inmetro 544/2014, é
obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda
vez que o equipamento passar
por reparo.
A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos
até uma hora. A ação envolve
os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo
instrumento.
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Avenida Guapira tem radares analisados pelo Ipem

Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas
horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de
trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.
Caso o equipamento seja

aprovado, recebe um certificado
válido por um ano. Quando há
reprovação, a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.
Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo Ipem-SP.

Dia das Mães gera R$ 7 bilhões
em compras on-line
A tendência das compras
pela internet se fortaleceu ainda mais com a pandemia e as
restrições impostas às lojas físicas. Esse fenômeno foi comprovado no Dia das Mães, quando o
e-commerce faturou R$ 7 bilhões
no varejo digital, superando em
15% o faturamento do ano passado. Esses números fazem parte do levantamento da Neotrust,
empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce. O
estudo leva em conta o período
de 24 de abril a 8 de maio.
Apesar do aumento no faturamento, o volume de compras
foi menor em relação ao ano passado. Em 2021, o Dia das Mães
registrou 14 milhões de pedidos,
montante 5% menor no comparativo. Apesar disso, os brasileiros gastaram mais: segundo a
Neotrust, o tíquete médio teve
alta de 21%, atingindo R$ 475,00.

Analisando as categorias com
mais pedidos, Moda e Acessórios
foram o grande destaque. Em seguida, completam o Top 5: Beleza,
Perfumaria e Saúde, Artigos para
Casa, Entretenimento e, por fim,
Móveis, Construção e Decoração.
“Os números mostram que o
e-commerce está cada vez mais
consolidado no hábito de consumo dos brasileiros. Com a possibilidade de ter maior economia
e variedade, os consumidores
estão optando cada vez mais por
comprar on-line e no Dia das
Mães o comportamento se manteve” afirma Fabrício Dantas,
CEO da Neotrust.
Tentativa de fraudes
aumentam
A ClearSale, empresa especializada em soluções antifraudes, observou aumento no

número de tentativas de fraude
no comércio eletrônico de 2020
para 2021 no Dia das Mães.
Neste ano, o volume total de pedidos foi de 7.152,877, o equivalente a R$ 3.902.958.773, com
um aumento de 51,7%, e o número de fraudes evitadas foi de
117.090 (R$ 131.547.941), alta
de 117,03%.
Entre as categorias com
maior índice de fraudes, os celulares aparecem no topo do
ranking como o produto mais
visado pelos fraudadores. Arcondicionado, bebidas, eletrônicos e eletrodomésticos aparecem em sequência completando
o Top5.
Para o balanço de tentativas de fraudes, o período analisado foi o de 24 de abril a 8 de
maio, e foram contabilizados
apenas pagamentos com cartão
de crédito.

Veja quais são as 4 formas de
evitar o vazamento de dados
vazamento de dados.
E-mails e SMS
É preciso ter atenção ao receber SMS com informações de
compras que, na verdade, não
foram realizadas ou e-mails
com assuntos suspeitos como
“promoções imperdíveis” de
empresas desconhecidas. “Para
o primeiro caso, o ideal é não
responder e não clicar em nenhum link que venha na mensagem. No segundo, a recomendação é deletar o e-mail sem
sequer abrir a mensagem”, indica Fabíola.
Aplicativos
A reutilização de senhas é
rotina para muitas pessoas. No
entanto, é importante se atentar a usar a mesma para diversas aplicações. “Por exemplo, se
um usuário utiliza uma senha
para o e-mail e para diversos
outros serviços, o risco é enorme de o criminoso ter acesso a
aplicativos como os financeiros
e bancos digitais com mais facilidade”, diz Ahirton. Para ele, o
ideal é usar diferentes combinações, preferencialmente com alternações entre caracteres maiúsculos, minúsculos e numerais.
Ligações
Outro golpe comum ocorre
quando alguém liga se identificando como funcionário de instituição bancária. Na pressa ou
até mesmo por falta de conhecimento, a pessoa pode fornecer informações que podem prejudicá-la. “Quando surgir uma

ligação suspeita, a pessoa deve
desligar o telefone e entrar em
contato com seu banco. Em caso
de confirmação de compras ou
situações similares, o ideal é fazer contato com a empresa por
meio dos canais oficiais”, orienta a cientista de dados.
PIX
Embora o PIX tenha sido
criado para facilitar as transações bancárias, a chave pode ser
um fator perigoso. “A partir do
momento em que hackers conseguem dados como o CPF e outras informações pessoais, não é
seguro ter como principal chave
do PIX o número do documento, e-mail ou telefone. O ideal é
usar as chaves aleatórias”, recomenda o CDO.

A campanha de vacinação
contra a Covid-19 na cidade de
São Paulo avança para um novo
grupo de pessoas a partir desta quarta-feira (12): as pessoas com comorbidades entre 55 e
59 anos. Esse grupo precisa apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF)
e comprovante de condição de
risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica), contendo o CRM do médico. A lista
de comorbidades pode ser acessada no seguinte link: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/saude/
Comorbidades_11_5_2021.pdf
Nesta nova etapa da campanha de vacinação, todos os 26
postos de sistema drive-thru estarão em funcionamento das 8
às 17 horas, apenas para aplicação de primeira dose nos grupos
elegíveis. Também serão reabertos os postos montados em farmácias parceiras da campanha.
As 468 Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) da capital disponibilizarão a vacinação em duas
doses (D1 e D2) para todos os
grupos do Instrutivo nº 20 da
campanha de imunização.
A vacinação segue acontecendo com as doses da AstraZeneca
e CoronaVac, esta última apenas
para aplicação da segunda dose.
A cidade aguarda novas remessas do Governo do Estado de SP.
A SMS recomenda que a ida
aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando
aglomerações nos postos, e com
o pré-cadastro no site Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de
atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF,
endereço completo, telefone e
data de nascimento para concluir o cadastro.
A vacinação na cidade
468 Unidades Básicas de
Saúde (UBS)
Horário: De segunda a sexta,
das 7 às 19 horas
Veja os endereços nos seguintes
links: https://www.prefeitura.sp.
gov.br/cidade/secretarias/upload/
saude/2021_03_19_Relacao_
UBS_para_Vacinacao_Covid.pdf
ou http://buscasaude.prefeitura.
sp.gov.br/
AMA/UBS Integradas
Funcionamento: 7 às 19 horas,
inclusive aos sábados e feriados.
Veja aqui a lista com os endereços:
https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/upload/
saude/2021_04_30_UBS_AMA_
UB S_Integrada_Vacina_covid19_sabados_feriados_pdf.pdf
Centros de Saúde Escola
1. CS Barra Funda - Avenida

Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom
Retiro
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas
2. CS Geraldo de Paula Souza
- Avenida Dr. Arnaldo, 925,
Sumaré
Horário: de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas
3. CS Samuel Barnsley Pessoa
- Avenida Vital Brasil, 1.490,
Butantã
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

10) Shopping Aricanduva
Avenida Aricanduva, 5.555, Es
tacionamento Auto Shopping
Acesso pelo Portão P4, Arican
duva - CEP: 03930-110

17 SAEs - Serviços de Aten
ção Especializada
Funcionamento: de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas
Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades:
https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/upload/saude/SAE%20_vacinacao_
COVID19.pdf

13) Shopping Anália Franco
Avenida Reg. Feijó, 1.739,
Tatuapé - CEP: 03342-900

Postos Volantes/Farmácias/
Drive-Thru em UBS
Horário: 8 às 17 horas
Veja aqui a lista com os endereços dos postos volantes: https://
docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQSQ0DLIpRvks3-Yd4rw3ldns_yfw_65q1dyoypZtgXLo3BjpESq04VUb_
Iz3lg2bhXm8iiqsPSqZi9/
pubhtml?gid=67127565&single=true
26 Drive-Thrus
Horário: das 8 às 17 horas
1) Arena Corinthians
Avenida Miguel Ignácio, 2.492
Curi, Portão E4, Itaquera CEP: 08295-005
2) Igreja Boas Novas
Rua Marechal Mallet, 535, Vila
Prudente - CEP: 03140-020
3) Autódromo de Interlagos
Rua Jacinto Júlio, altura do
nº 589, Portão 9, entrada KRF,
Interlagos - CEP: 04815-160
4) Clube Hebraica
Rua Ibiapinópolis, 781, parte
superior do Clube, Pinheiros CEP: 01455-110
5) Memorial da América Latina
Rua Tagipuru, 500 (referência
Portão 2), Barra Funda - CEP:
01156-000
6) Clube Paineiras - Morumbi
Avenida Dr. Alberto Penteado,
605
7) Complexo Esportivo do
Ibirapuera
Rua Marechal Estenio Albuquer
que Lima, 413 - CEP: 04005-040
8) Parque Villa-Lobos
Avenida Prof. Fonseca Rodri
gues, 1.025, Portão 3, Alto de
Pinheiros - CEP 05461-010
9) Clube Atlético Monte Líbano
Rua do Gama, 261, Jardim Lu
zitania - CEP: 04032-000

11) Centro de Exposições do
Anhembi
Rua Olavo Fontoura, portão 38,
Santana - CEP: 02012-021
12) Club Athletico Paulistano
Rua Honduras, 1.400, Jardim
América - CEP: 01428-900

14) Hospital Dom Alvarenga
Avenida Nazaré, 1.361, Ipiranga
- CEP: 04263-200
15) Shopping Interlagos
Avenida Interlagos, 2.255, Esta
cionamento Subsolo, portão 5,
Interlagos - CEP: 04661-200
16) Subprefeitura de M’boi Mirim
Avenida Guarapiranga, 1.695,
Parque Alves de Lima - CEP:
04902-005
17) Subprefeitura de Itaim
Paulista
Avenida Marechal Tito, 3.012,
Itaim Paulista - CEP: 08160-495
18) Subprefeitura da Penha
Rua Mandu, 451, Penha - CEP:
03622-000
19) Shopping Campo Limpo
Estrada do Campo Limpo, 459,
Vila Prel - CEP: 05777-001
20) Novartis Biociências S. A
Avenida Professor Vicente Rao,
90, Santo Amaro, CEP: 04605-000
21) Mega Vila Maria
Rua Gastão Madeira, 226, Vila
Maria Alta - CEP: 02131-080
22) Shopping Raposo Tavares
Rodovia Raposo Tavares, km
14,5 - CEP: 05576-100
23) Igreja Pentecostal Deus É
Amor
Avenida Prefeito Passos, 10 CEP: 01516-000
24) Shopping Jardim Sul
Rua Nelson Gama de Oliveira,
s/n, em frente ao nº 439 - Vila
Andrade - CEP: 05716-070
25) Shopping Penha
Rua Dr. Joao Ribeiro, 304 CEP: 03634-900
26) Unisa
Informações sobre a campanha de imunização da Secretaria
Municipal da Saúde de São
Paulo podem ser obtidas acessando https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/
doencas_e_agravos/coronavirus/
index.php?p=307599

Como descobrir senhas
vazadas?
Segundo Ahirton Lopes, sites como o Have I Been Pwned
e Minha Senha são recomendáveis para descobrir senhas vazadas. “Ambos oferecem recursos para saber se houve violação
de dados do Facebook ou outros
serviços a que o usuário tenha
cadastro, sendo possível checar
se ele teve sua senha vazada”,
conclui Lopes.

DR. CYRO
DOENÇAS DOS RINS
FRANCISCO CORDEIRO E VIAS URINÁRIAS

CRM: 27.226

O vazamento de dados é uma
das atuais fraudes virtuais mais
temidas no mundo, mas nem
todas as pessoas têm conhecimento suficiente para lidar com
os riscos. Recentemente, cerca
de 533 milhões de usuários do
Facebook - 8 milhões no Brasil
- tiveram suas informações roubadas e disponibilizadas para
download gratuito em fóruns
on-line.
A cientista de dados da
Lambda3, Fabíola Pugliezi, indica que além das informações
consideradas comuns, como nomes completos, CPFs, e-mails e
datas de nascimento, os vazamentos podem abranger outras
referências e documentos. “A
violação de dados tem alimentado um mercado lucrativo para
criminosos virtuais e nos deixa
expostos a fraudes e golpes cada
vez mais realistas. Há os casos
em que localizações, biografias,
IDs de Facebook e até CNHs
são compartilhadas”, pontua
Pugliezi.
Para o CDO da Lambda3,
Ahirton Lopes, os riscos para
quem tem seus dados expostos vão de ligações indesejadas
a tentativas de extorsão - aquelas em que o criminoso liga para
algum parente fingindo estar
com a pessoa, exigindo resgaste.
“Além disso, os dados podem ser
usados para práticas de falsidade ideológica como: a abertura
de financiamentos e crediários,
solicitações de cartões de crédito, entre outros”, alerta Lopes.
Como alerta a empresas e
pessoas, os especialistas em dados apontam os ambientes virtuais que mais requerem atenção e listam 4 formas de evitar o

SMS vai ativar os
26 drive-thrus para atender
o novo grupo com a primeira
dose de vacinação

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372

Fone: 2973-0450

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

CRM: 35.217

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios

CRM: 52.025

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

3666-8068
CRM: 25.290

Dr. Waldir Portellinha
Cirurgias a Laser • Miopia • Lentes de Contato
Catarata • Lentes Intraoculares • Plástica Ocular
Glaucoma • Retina • Transplante de Córnea
Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista

Tel: 3284-8186 / Fax: 3287-8506 • www.portellinha.com.br

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.

Título de especialista nº 00414/82
CRM 28.142

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Depois de + de 23 anos
também na V. Maria Alta

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses,
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2

Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia,
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos
Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

