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Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...

Roubo de celulares podem resultar 
em grandes prejuízos bancários

IVETE IVETE 
SANGALOSANGALO
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perda de maisperda de mais

de 500 mil vidas de 500 mil vidas 
para a Covid-19para a Covid-19

no Brasilno Brasil
Veja na Veja na 
Pág. 4Pág. 4

Diante dos relatos de 
roubos de celulares se-
guidos de transações 
bancárias, a FEBRABAN 
(Federação Brasileira de 
Bancos) esclarece que os 
aplicativos dos bancos 
contam com o máximo 
de segurança em todas 
as suas etapas, desde o 
seu desenvolvimento até 
a sua utilização. Portan-
to, não existe qualquer 
registro de violação da 
segurança desses apli-
cativos, os quais contam 

com o que existe de mais 
moderno no mundo para 
este assunto. Além disso, 
para que os aplicativos 
bancários sejam utiliza-
dos, há a obrigatoriedade 
do uso da senha pessoal 
do cliente.

Veja a matéria
completa com
 algumas dicas

de segurança
na  página 6 

AGRADECIMENTO

Moradores  do bairro 
de Vila Guilhermina, Zona 
Leste de SP, enviaram ao 
Comando do 8º Batalhão 
da Polícia Militar, respon-
sável pela região, uma car-
ta de agradecimento com 
assinaturas de várias pes-
soas, parte do texto men-
ciona “vimos através desta 
agradecer a Força Tática do 

8º BPM/M pela atuação do 
dia 15/05/2021 as 1h30 da 
manhã na Av. Dr. Bernar-
dino Brito Fonseca de Car-
valho, nº 519, dando fim a 
aglomerações e badernas 
de um baile funk, trazendo 
aos moradores sossego e 
descanso”, reconhecendo 
a importância do trabalho 
da Polícia Militar de SP.

Time de Futsal da 
SAVM lidera a Copa 
Ranking do Batalha

O time Juvenil da Socie-
dade Amigos de Vila Matil-
de, está liderando a Copa 
Ranking do Batalha, cam-
peonato composto por 
vários times amadores da 
cidade de São Paulo.

“Com 87 pontos, os 
garotos da SAVM preten-

dem manter a boa fase e, 
se continuar assim, no fi-
nal do campeonato além 
do Troféu de Campeão, a 
equipe vencedora ainda 
receberá uma bola e um 
fardamento completo” in-
formou Nena, técnico e 
responsável pela equipe.
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Participe! 
Doe!
Contribua!

O Programa Cidade Solidária foi criado no início da pandemia 
para atender os mais necessitados de nossa cidade.  
É uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo e de diversas 
entidades da sociedade civil organizada. Já foram entregues 
mais de 4 milhões de cestas básicas e distribuídas mais de 
4 milhões de refeições em todas as regiões da cidade. 

Conta:
PMSP/SMDU - Cidade Solidária
CNPJ: 46.395.000/0001-39
Banco do Brasil
Agência: 1897-X - C/C: 2020-6
Chave Pix:
contato@spcidadesolidaria.org

Além de alimentos  
e produtos de higiene, 
você pode fazer sua 
doação em dinheiro.

Saiba como contribuir

Cartão sem cadastro deixará
de existir em 1º de setembro

Bilhete Único

Os passageiros que ainda 
utilizam cartões sem cadastro 
terão um mês, até o dia 16 de 
julho, para associar um CPF vá-
lido ao seu Bilhete Único para 
continuar comprando crédi-
tos normalmente. Após essa 
data, não será mais possível 
fazer a recarga de créditos em 
cartões que não tenham o CPF 
associado. Durante esse perí-
odo de transição, o passageiro 
só precisa associar seu CPF ao 
cartão no site da SPTrans. Não 
é preciso sair de casa, basta 
acessar www.sptrans.com.br/
trocabilhete  ou www.sptrans.
com.br/cadastro. 

A partir de 1º de setembro, 
estes bilhetes não aceitarão 
mais compras de crédito co-
mum. O passageiro terá que 
fazer um Bilhete Único perso-
nalizado, com nome impresso. 
Desta forma, quem ainda não 
tem um cartão deste tipo terá 
tempo hábil durante os próxi-
mos meses para providenciar 
a substituição. Os créditos re-
manescentes no seu bilhete 
sem cadastro não serão per-
didos, pois serão transferidos 
para o cartão cadastrado no 
mesmo CPF ao qual ele for as-
sociado. 

O objetivo é reforçar as 
medidas de combate a frau-
des no sistema de transpor-
tes e, consequentemente, 
prejuízos aos cofres públicos 
e também aos passageiros. 
A associação dos cartões an-
tigos a um CPF é a forma de 
identificar quem está utilizan-
do cartões, garantindo maior 
segurança para o sistema de 
bilhetagem eletrônica. Os no-
vos bilhetes possuem tecnolo-
gia mais moderna e segura. 

Como identificar se preciso 
trocar o cartão 

Para saber se seu cartão faz 
parte desta regra, basta veri-
ficar se no verso do bilhete o 
seu número de identificação 
começa com os dígitos 59, 71 
ou 110. Para saber se seu car-
tão já está associado a um CPF, 
consulte no link www.sptrans.
com.br/consultabilhete utili-
zando o número do seu CPF ou 
do seu Bilhete Único. 

Como associar seu cartão
a um CPF: 

Serão disponibilizadas as 
seguintes formas para associar 
o número do seu cartão a um 
CPF: 

- No site da SPTrans por 
meio do link www.sptrans.
com.br/trocabilhete, onde não 
é preciso login; 

- No site da SPTrans por 
meio do link (sptrans.com.br/
cadastro), acessando com usu-
ário e senha; 

- Em um dos postos de 
atendimento da SPTrans locali-
zados nos terminais de ônibus 
municipais, cuja relação está 
disponível no site www.bilhe-
teunico.sptrans.com.br/comu-
mRecargaPostos.aspx. 

 Bilhete Único
Personalizado 

Para adquirir um Bilhete 
Único de forma gratuita, bas-
ta realizar um cadastro pelo 
site da SPTrans (www.sptrans.
com.br/cadastro) e retirar o 
cartão na mesma hora em 
um dos 34 postos da SPTrans 
que realizam o serviço. Perso-
nalizado com nome e CPF do 
usuário, esse tipo de cartão 
tem a vantagem de poder ser 
carregado com créditos dos ti-
pos Comum, Estudante, Vale-
-Transporte e Mensal. 

Todas as informações de 
como se cadastrar ou adqui-
rir o Bilhete Único nos postos 
e terminais estão disponíveis 
no site www.sptrans.com.br 
e nos postos/terminais da SP-
Trans. 

Calendário 
Para quem tem o Bilhete 

Único sem cadastro, deverão 
ser adotados os seguintes pas-
sos: 

- A partir de 16 de julho: 
não serão aceitas recargas 
em cartão sem CPF associado. 
Passageiro deve fazer a asso-
ciação no site da SPTrans; 

- A partir de 1º de setem-
bro: não serão mais aceitas re-
cargas em todos os cartões do 
Bilhete Único sem cadastro, 
com ou sem CPF associado; 

- A partir de 1º de setem-
bro: os 2,6 milhões de cartões 
ativos do Bilhete Único sem 
cadastro passam a deixar de 
ser aceitos gradativamente 
nos ônibus; 

- Os créditos remanescen-
tes destes cartões poderão ser 
transferidos para o cartão per-
sonalizado do titular, após sua 
emissão.

Passageiros terão mais de 
dois meses para substituir 
seus cartões por um modelo 
personalizado

EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE
FORMA ÁGIL E PRÁTICA

(11) 97097-5164(11) 5521-4454

delthacontabilidade delthacont

Av Ipanema, 625 - Veleiros - São Paulo - SP

 www.delthacont.com

CERTIFICADO
DIGITAL

SanaBueno
•TERAPEUTA CAPILAR 

•ESTETICISTA 
•MASSOTERAPEUTA 

•PALIATIVISTA

Rua Rio da Bagagem,52
Vila Matilde
97640-2407
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LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

180º C por 20 minutos e unte 
com óleo uma forma redon-

da com furo central.
Bata no liquidificador os 

ovos, o leite e o óleo.
Em uma vasilha, misture 
aos poucos o polvilho, o 
queijo, e a mistura do li-
quidificador.
Adicione por último o fer-
mento e mexa delicada-
mente por alguns segun-
dos.
Despeje a massa na forma 
e leve ao forno por 30 mi-
nutos.
TEMPO DE PREPARO: 
30 minutos
RENDIMENTO:
20 porções

CULINÁRIA

IVETE SANGALO: “NÃO É SOBRE 
PARTIDOS, É SOBRE HUMANIDADE”

A família ganha destaque. Exis-
te uma energia de reencontro 
e de conexão profunda com 
as pessoas do seu círculo. Este 
dia também favorece mudan-
ças positivas e renovação de 
energias, portanto existe algo 
se curando – inclusive pode ser 
uma pessoa que melhora ou a 
situação financeira que ganha 
um respiro.

A razão vai falar mais alto, 
porém você, mesmo assim, 
consegue se harmonizar com 
as ideias das pessoas sem 
grandes conflitos. O dia tam-
bém favorece as trocas. O 
trabalho em equipe também 
está ativado. Bom dia para 
pesquisas e leituras.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

É tempo de colocar toda a 
sua sensibilidade e a sua cria-
tividade a serviço do seu tra-
balho, com o objetivo de me-
lhorar a sua carreira. Isso com 
certeza vai te render boas 
parcerias ou reconhecimento 
e, dessa forma, potencializa-
rá bons retornos financeiros. 
É importante deixar as coisas 
fluírem de uma forma tran-
quila e sem tanto desgaste.

Com a entrada do Sol em 
Câncer, os cancerianos sen-
tem-se mais revigorados En-
tão é o tempo ideal para você 
que precisa enfrentar com 
coragem os problemas. De 
acordo com a conexão desses 
luminares, a tendência é que 
você consiga resolver as coi-
sas sem tantas dificuldades.

Bom momento para o plane-
jamento a dois, portanto você 
e o seu par podem estar pla-
nejando casamento, viagem, 
compras, entre outros. É um 
momento muito importante 
para a sua relação amorosa. 
Bom entendimento com o tra-
balho, ajudando a trazer novas 
ideias e novos projetos que 
serão colocados em prática.

Sentirá uma leveza, mas ao 
mesmo tempo uma energia 
de mistério, portanto você 
consegue perceber situações 
escondidas, ou seja, mentiras 
e pessoas falsas. Provavel-
mente terá que se decidir a 
respeito das coisas que ob-
servar. Então o dia pede ob-
servação e decisão.

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

As relações dos arianos estão 
em foco: transformações das 
relações a partir da entrega 
e da verdade para promover 
uma conexão com seus pa-
res. Bom momento para dizer 
aquilo que te incomoda, por 
exemplo. A relação com os fi-
lhos e a criatividade também 
estarão em alta. Ótimo dia para 
se entregar a atividades mais 
artísticas, lúdicas e divertidas.

As relações precisam estar ali-
nhadas com seus sonhos, que-
rido taurino, portanto relações 
com pessoas que não fazem 
parte do seu projeto de vida 
começam naturalmente a se 
afastar, ao mesmo tempo em 
que as pessoas que têm cone-
xão com seus sonhos e proje-
tos de vida se conectam e se 
fortalecem. Boa fase para for-
talecimento dos laços de amor.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Atenção com as finanças: cui-
dado em relação a onde você 
investe o seu dinheiro, libriano. 
Cautela com falsas promes-
sas. É importante se manter 
organizado para não esquecer 
nenhum compromisso impor-
tante neste dia, que favorece 
as relações de trabalho.

Sua vontade de ajudar é gran-
de e o altruísmo fala mais 
alto, farto e cheio de trocas 
positivas, conexão e gene-
rosidade. Esta fase também 
te ajuda a colocar o foco em 
situações que geralmente es-
tão sendo deixadas de lado, 
devido à correria.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Momento de prosperida-
de: existem muitas possi-
bilidades de ganhos, mas 
também de gastos. Novas 
oportunidades de trabalho, 
principalmente se você está 
procurando. Seja como for, 
boas parcerias de trabalho 
surgem, trazendo satisfação 
e bem-estar.

O ponto alto para os piscia-
nos, é que vai ser um momen-
to para rever ideias, planos e 
objetivos. É uma boa semana 
para renovar e recomeçar! É 
importante colocar suas ideias 
em prática. Para isso, será ne-
cessário uma boa dose de au-
toconfiança, pois a semana 
propicia realizações e avanços.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

HORÓSCOPO

Solução

BANCO 6

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

FMP
ZARABATANA
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VICOUS
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UTILITARIO
ALHOSACI
GOSAQE
RBOTOUF

POVOILESO
ASIPRAIAS

SERRAXIS
ASSOMBROSO

G

Fingir que
não vê ou

não se
importa

Arma que
atira dar-
dos com o

sopro

Doce duro
de açúcar
com coco

(Cul.)

O cabelo
que preci-

sa de 
hidratação

Cumpri-
mento

informal

Roberta
(?),

cantora

Cavidade
em torno
de cas-
telos

População
de uma
nação

(?) mine-
rais: estão
presentes
na água

Ipanema
e Arpoa-
dor (RJ)

Página
(abrev.)
Ligado 

(o abajur)

Consoan-
te de "fio"

Mamífero
de tromba

A (?):
acelerado

Sufixo de
"namorico"

Inseto
saltador

Retirada 
de dinheiro

Bisbi-
lhoteiro

A letra
sinuosa
Patada

de cavalo

Ato de
assaltar
Dígrafo 

de "filho"

Ramo de
árvore

Sílaba de
"pingo"

Colocou
Tira

estreita
de pano

Que não 
foi ferido 
Em prol; 
a favor

Nome da
letra "X"

Bi Ribeiro,
músico

O camisa 10 do Tetra
brasileiro (fut.)

Chá, em
inglês

Forma do 
decote pro-
nunciado

O "filtro"
do sangue

(Anat.)

Gordura
na cintura

(pop.)

(?) Werne-
ck: apresen-
ta o "Lady 

Night"

A casa de
gelo do
esquimó

Veículo 
como a ca-
minhonete

Consoantes
de "siri"

Bahia
(sigla)

O animal domes-
ticado

De vocês
(fem.)

Espan-
toso;

admirável

Personagem
folclórico
Lançam

com força
Brinca-
deira
entre

torcidas

Corta (a
madeira)

Assim, em
espanhol 

3/así — tea. 7/curioso. 10/utilitário — zarabatana.

PASSATEMPO

No último domingo 
(20), Ivete Sangalo publi-
cou uma mensagem em 
seu Instagram comen-
tando a perda de mais de 
500 mil vidas para a Co-
vid-19 no Brasil. No lugar 
de uma foto, a cantora 
escreveu “500 mil mor-
tos” e, na legenda, dei-
xou uma mensagem.

A artista baiana, cons-
tantemente cobrada por 
um posicionamento po-
lítico, escreveu: “Não é 
natural. Não é uma men-
tira. É estarrecedor pen-
sar sobre as milhares de 
vidas ceifadas e dores ir-
reparáveis em torno des-
sas perdas. Não é sobre 
partidos, é sobre huma-
nidade”.

A última frase de seu 
post repercutiu nas re-
des sociais. No twitter, 
as pessoas cobraram um 
posicionamento claro da 
cantora em relação ao 
presidente da república, 
Jair Bolsonaro. “Ivete” 
entrou para a lista de as-

suntos mais comentados 
da rede sociail. No mês 
passado, em uma live es-
pecial de dia das mães, a 
cantora fez um desabafo 
ao homenagear o ator 
Paulo Gustavo. Naquela 
semana, a morte de 28 
pessoas em uma chacina 

no Jacarezinho, no Rio de 
Janeiro, também reper-
cutia.

Não se pode pensar 
nos filhos de alguém 
como número, isso não 
dá, é muita falta de res-
peito. A pátria mãe Brasil 
perde muitos filhos em 
descasos, em chacinas e 
sem vacinas. Eu me per-
gunto o que poderia ser 
mais impactante do que 
milhares de vidas perdi-
das. Quanto mais de tudo 
isso vai precisar acon-
tecer para que haja ges-
tos de responsabilidade 
e empatia? De uma vez 
por todas, não é favor, 
é direito de cada um de 
nós. Eu acredito no Brasil 
que aplaude e ri fervoro-
samente com seu ídolo 
Paulo Gustavo, eu acredi-
to num Brasil da arte, da 
cultura, do esporte, do 
trabalho e do progresso. 
Eu acredito em um país 
da maior floresta tropical 
do mundo. E eu acredito, 
acima de tudo, em um 
país de gente decente e 
inteligente”, disse a can-
tora na época.

INGREDIENTES:
3 ovos inteiros
3 xícaras (chá) de polvilho 
doce
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
1 colher (café) de sal
150 g de queijo parmesão 
ralado
1 colher (sopa) de fermen-
to em pó
MODO DE PREPARO:
Na panela de pressão, 
colPreaqueça o forno em 

acesse: www.infoleste.com.br
e-mail: atendimento@infoleste.com.br
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Infectologista do Grupo São Cristóvão Saúde divulga 
informações sobre reinfecção pelo Novo Coronavírus
Identificada pela primeira 

vez em 2019, na China, a Co-
vid-19 rapidamente e espa-
lhou por vários países, sendo 
em 2020, considerada uma 
pandemia. Dado o crescente 
o número de casos desde seu 
surgimento, a doença foi com o 
tempo perdendo suas forças e 
o número de infectados pelo ví-
rus diminuiu. No entanto, após 
essa redução, ocorreu uma 
nova crescente, tanto no nú-
mero de contaminados, quanto 
em mortes. Começava então a 
segunda onda da doença. 

O termo “segunda onda” é 
utilizado para se referir ao sur-
gimento de novos surtos, após 
uma queda inicial na taxa de 
contaminados. A retomada do 
grande número de casos já era 
esperada por pesquisadores. 
De acordo com um estudo re-
alizado na Inglaterra, pacien-
tes que já foram contaminados 
com a COVID-19 têm 84% me-
nos chances de reinfecção em 
um período de sete meses. 

Porém, segundo o infecto-
logista do Grupo São Cristóvão 

Saúde, Jorge Garcia Paez, a do-
ença é muito recente e não há 
estudos de longo prazo sobre a 
capacidade de imunização após 
a vacinação ou a infecção pri-
mária. “Essa porcentagem diz 
respeito a uma proteção relati-
va, tendo em vista que existem 
altas chances de reinfecção, à 
medida que os anticorpos no 
em organismo diminuem. Des-
sa forma, pode-se falar em uma 
defesa efetiva de três meses”. 

No Brasil, a segunda onda 
trouxe um significativo número 

de reinfecções, principalmen-
te em jovens e profissionais 
da saúde, por estarem mais 
expostos a cargas virais altas. 
Atualmente, já foram detecta-
das diversas cepas do vírus e 
essa constante mutação facilita 
a proliferação da doença. De 
acordo com o especialista, após 
a situação catastrófica da doen-
ça no mês de março, o país está 
saindo de um pico elevado de 
transmissão, mas o patamar na 
média de mortes ainda é alto. 

Com relação as vacinas 

disponibilizadas contra a CO-
VID-19, Dr. Jorge Paez alerta 
que, mesmo não sendo 100% 
efetivas, diminuem considera-
velmente as formas graves da 
doença. Ao ser questionado so-
bre a porcentagem “segura” de 
pessoas vacinadas para voltar-
mos a vida normal, o infectolo-
gista declara: “assim como em 
Israel, onde cerca de 70% da 
população foi vacinada e pes-
soas já podem permanecer em 
ambientes abertos e sem más-
caras, acreditamos que esse 
número seja razoável, mas ain-
da precisamos de mais inves-
tigações para termos certeza. 
Por isso, todas as medidas de 
prevenção devem permanecer 
em vigor para evitarmos a pro-
liferação da COVID-19, como la-
vagem das mãos, uso de álcool 
em gel, utilização de máscara 
corretamente - cobrindo nariz 
e boca, distanciamento social, 
evitar a realização de reuniões 
familiares ou entre amigos, 
além de não permanecer em 
ambientes com pouca ventila-
ção”. 

A segunda onda da pandemia trouxe um novo aumento 
do número de casos e mutações do vírus são comenta-
das pelo especialista

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS), informa 
que, desde a última sexta(18), 
as doses remanescentes das 
vacinas contra a Covid-19 es-
tão sendo destinadas também 
às pessoas com idade superior 
a 18 anos sem comorbidades. 

É importante informar que 
nem sempre há doses exce-
dentes nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs). A medida se-
gue as diretrizes da Coordena-
doria de Vigilância em Saúde 
(Covisa): quando houver fras-
co de vacina aberto no fim do 
expediente, para que não haja 
qualquer desperdício de dose, 
ela deve ser aplicada nos gru-
pos elegíveis. 

Cada UBS deve manter um 
cadastro com os usuários ele-
gíveis em sua área de abran-
gência com telefones para 
convocação dessas pessoas. 
O munícipe pode colocar seus 
dados se desejar e cumprir 
os critérios de elegibilidade. 
É preciso apresentar compro-
vante de endereço e docu-
mento de identificação. 

Em caso de dificuldade para 
destinação das doses rema-
nescentes, a orientação é que 
a administração da UBS entre 
em contato imediatamente 
com a respectiva Supervisão 
Técnica de Saúde (STS). Ne-
nhum equipamento de saúde 
tem autorização para despre-
zar doses remanescentes.

Inscrição 
para tomar a 
primeira dose 
da vacina 
contra a Co-
vid-19 pode 
ser feita em 
qualquer UBS 
da cidade SP

Maiores de 18 anos podem receber 
doses remanescentes das vacinas 

antiCovid na capital
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CINEMA:  O mês de Junho começou com grandes lançamentos no cinema nacional. 
 O filme “Quem Vai Ficar com Mário?”, dirigido por Hsu Chien, chegou nas telonas no dia 10 e promete 
divertir e falar sobre diversidade. O longa é baseado no filme italiano “O Primeiro Que Disse” e conta a 
história do Mário, um jovem escritor que viaja para sua cidade natal para assumir ao seu pai conserva-
dor que ele namora Fernando, porém, seu irmão mais velho Vicente acaba estragando seus planos com 
outras novidades, com isso, o pai de Mário quer que ele assuma a liderança da cervejaria da família onde 
ele acaba se envolvendo com a sensual Ana, uma coach que foi contratada para modernizar a empresa. 
Protagonizado por Daniel Rocha, Quem Vai Ficar Com Mário? é um filme nacional com uma mensagem 
de extrema importância e com grande representatividade em seu elenco, um exemplo é a atriz Nany 
People representando as mulheres trans. 
Na coletiva para imprensa, o diretor Hsu Chien disse o quanto esse filme é especial e importante para o 
seu currículo, pois ele como um diretor gay acha que filmes que falam sobre diversidade e aceitação são 
sempre bem-vindos no cinema. 
Outro lançamento nacional é a comédia “AmarAção”, dirigido pelos irmãos Eric Belhassen e Marc Be-
lhassen. O filme conta a história de Erick, um homem que acabou de se divorciar e tem dificuldades 
em lidar com a situação. Ele passa a duvidar da própria sanidade quando começa a escutar a voz da ex 
esposa pela casa, achando que foi enfeitiçado por ela. 
AmarAção é divertido e conta com uma grande química dos protagonista Caco Ciocler e Erick Belhassen 
em cena, os dois que interpretam amigos trazem pontos diferentes de um divórcio e conseguem cativar 
com textos simples, mas importantes para o tema central do longa.  
Para os fãs de terror, “Invocação do Mal: A Ordem do Demônio” estreou no dia 3 e traz o famoso casal 
Warren em um novo caso sobrenatural. Dessa vez, eles precisam investigar um assassinato e provar que 
no momento do crime o acusado estava possuído por um demônio.  O filme conta a história real do caso 
de Arne Johnson, que ficou muito famoso por ser o primeiro acusado a justificar a possessão demoníaca 
no tribunal. 

FEBRABAN orienta sobre golpe do roubo
do celular e dá dicas de segurança

Diante dos relatos de 
roubos de celulares segui-
dos de transações bancá-
rias, a FEBRABAN (Federa-
ção Brasileira de Bancos) 
esclarece que os aplicativos 
dos bancos contam com o 
máximo de segurança em 
todas as suas etapas, des-
de o seu desenvolvimento 
até a sua utilização. Por-
tanto, não existe qualquer 
registro de violação da se-
gurança desses aplicativos, 
os quais contam com o que 
existe de mais moderno no 
mundo para este assunto. 
Além disso, para que os 
aplicativos bancários se-
jam utilizados, há a obriga-
toriedade do uso da senha 
pessoal do cliente. 

Como funciona o golpe 
Muito dos roubos ocor-

rem em vias públicas du-
rante o uso do celular pe-
las pessoas. Dessa forma, 
os criminosos têm acesso 
ao celular já desbloque-
ado e, a partir daí, reali-
zam pesquisas no apare-
lho buscando por senhas 
eventualmente armazena-

Vereador Marlon Luz (Patriotas) teve celular furtado em SP e bandidos limparam contas bancárias, criminosos desviaram R$ 67 mil das contas

Aplicativos de bancos são seguros e dados de uso não ficam armazenados nos aparelhos

das pelos próprios usuá-
rios em aplicativos e sites. 
De posse dessas informa-
ções, tentam ingressar no 
aplicativo do banco. 

Para se proteger desse 
golpe, é fundamental que 
os clientes adotem os se-
guintes cuidados: 

- Usar sempre o proce-
dimento de bloqueio da 
tela de início do celular; 

- Nunca utilize o recurso 
de “lembrar/salvar senha” 
em navegadores e sites; 

- Jamais anotar senhas 
de acesso ao banco em 
blocos de notas, e-mails, 

mensagens de WhatsApp 
ou outros locais em seu ce-
lular; 

- Não repetir a senha 
utilizada para acesso ao 
seu banco para uso em 
quaisquer outros aplicati-
vos, sites de compras ou 
serviços na internet; 

- Jamais anote a senha, 
memorize-a para o uso. 

Adicionalmente, sem-
pre que seu celular for rou-
bado, o cliente deverá: 

- Notificar imediata-
mente o seu banco para 
que as medidas adicionais 
de segurança sejam adota-

das, especialmente o blo-
queio do app do banco e 
senha de acesso; 

- Avisar à operadora de 
telefonia para o bloqueio 
imediato da linha 

- Registrar o Boletim de 
Ocorrência junto à autori-
dade policial.

Comitê de Solidariedade Viva Leste arrecadou 
quase 700Kg de alimentos e produtos de higiene

Devido ao grande nú-
mero de pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade, 
por causa da pandemia 
do novo Coronavírus, lide-
ranças de várias entidades 
regionais, reuniram-se e 
decidiram criar o Comitê 
de Solidariedade Viva Les-
te, com objetivo de realizar 
mutirões para arrecadar 
alimentos e produtos de 
higiene, que serão destina-
dos à entidades que auxi-
liam as famílias necessita-
das da região.

No último dia 12, o co-
mitê realizou na Praça Ve-
reador João Aparecido de 
Paula (Praça da Toco), na 
Vila Matilde, seu primeiro 
mutirão, onde foi totaliza-
do a  arrecadação de 687kg 
de alimentos e produtos 
de higiene que, no mesmo 
dia, foram entregues à Pa-
róquia Nossa Senhora do 
Belo Ramo.

Participaram desse 
evento as seguintes lide-
ranças: Lúcia de Fátima 
Santos Malta (Movimento 
Popular de Saúde), Mada-
lena Ribeiro da Silva Soares  
(Sociedade Amigos de Vila 
Guilhermina), Alexandre 
Bueno (Jornal Infoleste),  
Josefa Floripes Firmino 
(Associação de Morado-
res do Jardim Ipanema), 
Luizinho Araújo (Diretor 
da Associação dos Apo-
sentados e Pensionis-
tas do Metrô - AAPM),  
Alice Yoko Horikawa, Fer-
nando Peres, Irene San-
tana dos Santos, Jackson 
Zanelatto, Joel Cândido e 

Valdir Bento (PT Solidário-
-Vila Matilde). Erick Pietro 
Maciel (Sociedade Amigos 
do Jardim Santa Terezinha) 
esteve à frente das redes 
sociais do Comitê. Contou-
-se, ainda, com a grandio-
sa colaboração de Marce-

Todos os produtos arrecadados foram doados
à Paróquia Nossa Sra. do Belo Ramo

lo Gonçalves (Diretor do 
Sindicato dos Bancários) e 
dos funcionários Joelton 
da Costa Feitosa e Renildo 
Espiridião.

Para conhecer melhor 
o trabalho e as ações do 
comitê, acesse as redes so-

ciais do projeto Viva Leste:
Facebook 

https://www.facebook.com/
comitedesolidariedadevivaleste

Instagram
https://www.instagram.com/
comitesolidariedadevivaleste

As irmãs Carol e Laura também foram fazer suas doações

Matildenses fizeram doações às  famílias necessitadas da região

Lideranças do Projeto Viva Leste comemoraram o resultado da ação

Produtos foram entregues à Paróquia Nossa Sra. do Belo Ramo


