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Veja quais são as 4 formas de 
evitar o vazamento de dados

O vazamento de dados é uma 
das atuais fraudes virtuais mais 
temidas no mundo, mas nem 
todas as pessoas têm conheci-
mento suficiente para lidar com 
os riscos. Recentemente, cerca 
de 533 milhões de usuários do 
Facebook - 8 milhões no Brasil 
- tiveram suas informações rou-
badas e disponibilizadas para 
download gratuito em fóruns 
on-line.

A cientista de dados da 
Lambda3, Fabíola Pugliezi, in-
dica que além das informações 
consideradas comuns, como no-
mes completos, CPFs, e-mails e 
datas de nascimento, os vaza-
mentos podem abranger outras 
referências e documentos. “A 
violação de dados tem alimen-
tado 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 expos-
tos vão de ligações indesejadas 
a tentativas de extorsão - aque-
las 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 falsida-
de ideológica como: a abertura 
de financiamentos e crediários, 
solicitações de cartões de crédi-
to, entre outros”, alerta Lopes.

Como alerta a empresas e 
pessoas, os especialistas em da-
dos apontam os ambientes vir-
tuais que mais requerem aten-
ção e listam 4 formas de evitar o 

vazamento de dados.

E-mails e SMS

É preciso ter atenção ao re-
ceber 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 ne-
nhum link que venha na men-
sagem. No segundo, a recomen-
dação é deletar o e-mail sem 
sequer abrir a mensagem”, in-
dica Fabíola.

Aplicativos

A reutilização de senhas é 
rotina para muitas pessoas. No 
entanto, é importante se aten-
tar a usar a mesma para diver-
sas aplicações. “Por exemplo, se 
um usuário utiliza uma senha 
para o e-mail e para diversos 
outros serviços, o risco é enor-
me de o criminoso ter acesso a 
aplicativos como os financeiros 
e bancos digitais com mais faci-
lidade”, diz Ahirton. Para ele, o 
ideal é usar diferentes combina-
ções, preferencialmente com al-
ternações entre caracteres mai-
úsculos, minúsculos e numerais.

Ligações

Outro golpe comum ocorre 
quando alguém liga se identifi-
cando como funcionário de ins-
tituição bancária. Na pressa ou 
até mesmo por falta de conhe-
cimento, a pessoa pode forne-
cer informações que podem pre-
judicá-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 fa-
zer contato com a empresa por 
meio dos canais oficiais”, orien-
ta a cientista de dados.  

PIX

Embora o PIX tenha sido 
criado para facilitar as transa-
ções bancárias, a chave pode ser 
um fator perigoso. “A partir do 
momento em que hackers con-
seguem dados como o CPF e ou-
tras informações pessoais, não é 
seguro ter como principal chave 
do PIX o número do documen-
to, e-mail ou telefone. O ideal é 
usar as chaves aleatórias”, reco-
menda o CDO.

Como descobrir senhas 
vazadas?

Segundo Ahirton Lopes, si-
tes como o Have I Been Pwned 
e Minha Senha são recomendá-
veis para descobrir senhas va-
zadas. “Ambos oferecem recur-
sos 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.

Ipem realiza verificação de 
radares na Avenida Guapira

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo), autarquia do go-
verno do Estado, vinculada à 
Secretaria da Justiça, e órgão 
delegado do Inmetro, fez veri-
ficação 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 re-
aliza a verificação metrológica 
dos radares, instrumentos utili-
zados para medir e registrar ve-
locidade destinados ao monito-
ramento do trânsito, em todo o 
Estado de São Paulo. Conforme 
a Portaria Inmetro 544/2014, é 
obrigatória a verificação metro-
lógica uma vez por ano ou toda 
vez que o equipamento passar 
por reparo.

A verificação metrológi-
ca no radar leva de 20 minutos 
até uma hora. A ação envolve 
os fiscais do Ipem-SP e a equi-
pe da empresa responsável pelo 
instrumento.   

Em caso de chuva, a verifica-
ção é cancelada. O cancelamen-
to também pode ocorrer poucas 
horas antes do agendado, con-
forme solicitação dos agentes de 
trânsito ou empresa responsá-
vel pelo equipamento. 

Caso o equipamento seja 

aprovado, recebe um certificado 
válido por um ano. Quando há 
reprovação, a empresa fabrican-
te é notificada a corrigir o erro.    

Em caso de excesso de velo-
cidade, para aplicação de mul-
tas, o equipamento precisa es-
tar verificado pelo Ipem-SP.

Foto: AGZN

Avenida Guapira tem radares analisados pelo Ipem

Dia das Mães gera R$ 7 bilhões 
em compras on-line

A tendência das compras 
pela internet se fortaleceu ain-
da mais com a pandemia e as 
restrições impostas às lojas físi-
cas. Esse fenômeno foi compro-
vado no Dia das Mães, quando o 
e-commerce faturou R$ 7 bilhões 
no varejo digital, superando em 
15% o faturamento do ano pas-
sado. Esses números fazem par-
te do levantamento da Neotrust, 
empresa de inteligência de mer-
cado focada em e-commerce. O 
estudo leva em conta o período 
de 24 de abril a 8 de maio.

Apesar do aumento no fatu-
ramento, o volume de compras 
foi menor em relação ao ano pas-
sado. Em 2021, o Dia das Mães 
registrou 14 milhões de pedidos, 
montante 5% menor no compa-
rativo. Apesar disso, os brasilei-
ros 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 se-
guida, 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 consu-
mo dos brasileiros. Com a possi-
bilidade 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 man-
teve” afirma Fabrício Dantas, 
CEO da Neotrust.

Tentativa de fraudes 
aumentam

A ClearSale, empresa es-
pecializada em soluções anti-
fraudes, 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 pe-
didos foi de 7.152,877, o equiva-
lente a R$ 3.902.958.773, com 
um aumento de 51,7%, e o nú-
mero de fraudes evitadas foi de 
117.090 (R$ 131.547.941), alta 
de 117,03%.

Entre as categorias com 
maior índice de fraudes, os ce-
lulares aparecem no topo do 
ranking como o produto mais 
visado pelos fraudadores. Ar-
condicionado, bebidas, eletrô-
nicos e eletrodomésticos apare-
cem em sequência completando 
o Top5.

Para o balanço de tentati-
vas de fraudes, o período anali-
sado foi o de 24 de abril a 8 de 
maio, e foram contabilizados 
apenas pagamentos com cartão 
de crédito.

Capital inicia vacinação contra Covid-19 em 
pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos

SMS vai ativar os 
26 drive-thrus para atender 

o novo grupo com a primeira 
dose de vacinação 

 
A campanha de vacinação 

contra a Covid-19 na cidade de 
São Paulo avança para um novo 
grupo de pessoas a partir des-
ta quarta-feira (12): as pesso-
as com comorbidades entre 55 e 
59 anos. Esse grupo precisa apre-
sentar documento de identifi-
cação (preferencialmente CPF) 
e comprovante de condição de 
risco (exames, receitas, relató-
rio ou prescrição médica), con-
tendo o CRM do médico. A lista 
de comorbidades pode ser aces-
sada no seguinte link: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretar ias /up load /saude /
Comorbidades_11_5_2021.pdf 

Nesta nova etapa da campa-
nha de vacinação, todos os 26 
postos de sistema drive-thru es-
tarão em funcionamento das 8 
às 17 horas, apenas para aplica-
ção de primeira dose nos grupos 
elegíveis. Também serão reaber-
tos os postos montados em far-
mácias parceiras da campanha. 

As 468 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) da capital dispo-
nibilizarão a vacinação em duas 
doses (D1 e D2) para todos os 
grupos do Instrutivo nº 20 da 
campanha de imunização. 

A vacinação segue acontecen-
do com as doses da AstraZeneca 
e CoronaVac, esta última apenas 
para aplicação da segunda dose. 
A cidade aguarda novas remes-
sas do Governo do Estado de SP. 

A SMS recomenda que a ida 
aos locais de vacinação aconte-
ça de maneira gradual, evitando 
aglomerações nos postos, e com 
o pré-cadastro no site Vacina Já 
(www.vacinaja.sp.gov.br) preen-
chido, para agilizar o tempo de 
atendimento. Basta inserir da-
dos como nome completo, CPF, 
endereço completo, telefone e 
data de nascimento para con-
cluir 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_
UBS_Integrada_Vacina_co-
vid19_sabados_feriados_pdf.pdf 
 
Centros de Saúde Escola 
1. CS Barra Funda - Avenida 

Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom 
Retiro 
Horário: de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas  
2. CS Geraldo de Paula Souza 
- Avenida Dr. Arnaldo, 925, 
Sumaré  
Horário: de segunda a sexta-fei-
ra, das 7 às 19 horas  
3. CS Samuel Barnsley Pessoa 
- Avenida Vital Brasil, 1.490, 
Butantã  
Horário: de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas  
  
17 SAEs - Serviços de Aten-
ção Especializada 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas 
Veja aqui a lista com os endere-
ços dessas unidades:  
https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/uplo-
ad/saude/SAE%20_vacinacao_
COVID19.pdf 

Postos Volantes/Farmácias/
Drive-Thru em UBS  
Horário: 8 às 17 horas 
Veja aqui a lista com os endere-
ços dos postos volantes: https://
docs.google.com/spreadsheet-
s/d/e/2PACX-1vQSQ0DLIpR-
vks3-Yd4rw3ldns_yfw_65q-
1dyoypZtgXLo3BjpESq04VUb_
I z 3 l g 2 b h X m 8 i i q s P S q Z i 9 /
pubhtml?gid=67127565&sin-
gle=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 
Ibi rapuera 
Rua Marechal Estenio Albu quer-
que Lima, 413 - CEP: 04005-040 
 
8) Parque Villa-Lobos 
Avenida Prof. Fonseca Rodri-
gues, 1.025, Portão 3, Alto de 
Pi nheiros - CEP 05461-010 
 
9) Clube Atlético Monte Líbano 
Rua do Gama, 261, Jardim Lu-
zitania - CEP: 04032-000 

10) Shopping Aricanduva 
Avenida Aricanduva, 5.555, Es-
tacionamento Auto Shopping 
Acesso pelo Portão P4, Arican-
duva - CEP: 03930-110 
 
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 
 
13) Shopping Anália Franco 
Avenida Reg. Feijó, 1.739, 
Tatuapé - CEP: 03342-900 
 
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 campa-

nha de imunização da Secretaria 
Municipal da Saúde de São 
Paulo podem ser obtidas aces-
sando https://www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/ 
doencas_e_agravos/coronavirus/ 
index.php?p=307599


