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Egresso do curso de Jornalismo do 
Unisagrado, João Pedro Godoy (foto) teve a 
oportunidade de apresentar, pela primeira vez, o 
Globo Esporte do Mato Grosso do Sul, programa 
ligado à TV Globo. O jornalista relata que sempre 
almejou trabalhar na área esportiva. Ainda segundo 
o profissional, apresentar o Globo Esporte é um 
sentimento ímpar.

Devido à pandemia da Covid-19, que teve início no primeiro 
semestre de 2020, boa parte das pessoas precisou permanecer 

dentro das suas residências para evitar a proliferação do novo 
coronavírus. Assim, as instituições de ensino também tiveram 

de adaptar a sua forma de promover a aprendizagem aos 
estudantes, momento em que o EaD ganhou ainda mais em 

evidência. Coordenador do EaD do Unisagrado, o professor mestre 
Renan Caldeira Menechelli (foto) garante a qualidade do ensino 

dessa modalidade. “O EaD se tornou uma possibilidade real e 
os pré-julgamentos, depois de vividos na prática, começaram a 
ser quebrados. Logo, a pandemia potencializou a procura pela 

modalidade, principalmente entre os adultos”, destaca.

Recentemente, um simulado de acidente 
de trânsito na ligação Assis-Tarumã, entre as 
rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Rachid 
Rayes (SP-333), mobilizou as equipes das 
concessionárias CART, Eixo SP e Entrevias. 
O treinamento contou com a participação da 
Artesp, do Policiamento Militar Rodoviário, 
do DER, da Cetesb, da Defesa Civil, do Corpo 
de Bombeiros e das demais instituições 
parceiras. A ação colocou profissionais 
da área de rodovias, resgates/salvamento 
e equipe ambiental em uma condição 
extrema de ocorrência no trânsito, com 
foco no aprimoramento dos atendimentos 
operacionais, de resgate e preservação 
da vida e de meio ambiente. Na foto, em 
sentido horário, estão: Luis Santos (gerente 
de Operações da CART), Kaio Nascimento 
(coordenador de Operações da CART), 
Jorge Baracho (gerente de Operações da 
Entrevias), Marcos Lanuti (coordenador 
de Operações da CART) e Paulo Balbino 
(gerente de Operações da Eixo SP).

A hipertensão 
é uma doença 
silenciosa. Por isso, 
o Ministério da 
Saúde recomenda 
atenção a sintomas 
como dor de cabeça 
e tontura, a aferição 
da pressão arterial, 
ao menos, uma vez 
ao ano a partir dos 
20 anos de idade e a continuidade do tratamento 
medicamentoso para os casos já diagnosticados 
(foto). Neste mês, na Unidade Bauru do Seconci-SP, 
o tema ganha relevância, em virtude do Dia Mundial 
da Hipertensão Arterial, lembrado em todo 17 de 
maio. Entre as atividades dedicadas aos canteiros 
de obras cujas construtoras, incorporadoras e 
empreiteiras fazem adesão à entidade, destacam-
se as palestras. Para agendá-las, basta entrar em 
contato pelo telefone: (14) 3570-1032.

Jornalista formado pelo Unisagrado apresenta 
Globo Esporte do Mato Grosso do Sul

Coordenador de EaD do Unisagrado revela aumento 
da procura por essa modalidade de ensino

Juntos por um trânsito mais seguro
Unidade Bauru do Seconci-SP alerta para 
hipertensão com palestras nos canteiros
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Como sabemos, os 
golpes bancários 

têm se tonado comuns, 
uma vez que a maior 
parte da população 
hoje em dia conta 
com a utilização de 
aplicativos bancários 
em seu celular, por 
conta da facilidade e 
acessibilidade rápida, 
o que se torna atrativo 
para aplicadores de 
golpes digitais.

Técnicas
Hoje, os criminosos 

detêm de técnicas que 
conseguem até destra-
var o aparelho celular 
a distância, a partir de 
links maliciosos que 
chegam por de e-mails, 
com mensagens se 
passando por opor-
tunidades de empre-
go, promoções entre 
outros, uma vez que er-
roneamente liberamos 
esses acessos, deixamos 
nossos dados e aplicati-
vos bancários expostas 
e suscetíveis a golpes.

Proteja-se
Desse modo, prote-

ger seu celular e seus 
dados se torna cada vez 
mais essencial e, por-
tanto, todo o cuidado e 
proteção do seu apare-
lho com mais de uma 
barreira de segurança 
é fundamental. Além 
disso, outras dicas são 
fundamentais.

- Além da senha do 
celular, é essencial a 
criação de uma senha 
para seu chip, o que 
evitará que o criminoso 
use esse chip em outros 
aparelhos se passando 
por você.

- É essencial que 
seu APP bancário seja 
baixado do repositório 
oficial, bem como que 
ele seja configurado 
para ter uma autentica-
ção de duplo fator

- De preferência, 
deixe o token de con-
firmação de contas em 
outro celular, que não 
saia de casa, dificultan-
do ainda mais o acesso 

por invasores.
- Desative reconheci-

mento facial e de digi-
tais em apps bancários, 
evitando assim danos à 
sua conta.

- Crie senhas fortes 
que possuam carácte-
res especiais e números, 
criando ainda senhas 
diferentes para e-mail e 
outros apps. Nunca use 
a mesma senha para 
dispositivos diferentes.

Fique atento!
Desse modo, é possí-

vel evitar que o invasor 
consiga ter acesso a 
mais plataformas e in-
formações e até mesmo 
acesso ao seu e-mail. 
Em caso de ligações 
suspeitas ou SMSs 
pedindo a confirmação 
de tokens jamais ceda! 
Essa pode ser a única 
barreira de proteção 
entre o invasor e seus 
aplicativos bancários, 
e entre em contato 
imediatamente com 
seu banco em canais 

seguros e oficias.

O celular foi  rouba-
do e desbloqueado. 
Como devo proce-
der?

Outro tipo de trans-
torno gerado é em 
casos de furto com o 
celular desbloqueado, 
uma vez que todos os 
nossos dados, redes so-
ciais, lista de Contatos 
e APPs bancários estão 
a um clique de serem 
acessados. Por esse mo-
tivo e pelo aumento de 
furtos, deixo aqui mais 
algumas dicas de como 
proceder, lembrando 
sempre o tempo é nos-
so aliado e quanto mais 
rápido agirmos melhor.

1) Acione o iCloud ou 
Google Find para blo-
quear o seu dispositivo 
ou limpá-lo;

2) Acione os Tokens 
de segurança dos seus 
apps bancários e tro-
que as senhas o quanto 
antes;

3) Contate sua ope-
radora para realizar o 
bloqueio do chip.

Cuidados são sem-
pre importantes

É válido sempre lem-
brar que a precaução 
é a melhor forma de 
segurança nesses casos. 
Então, evite andar com 
o celular que possui 
apps bancários, cuide 
das suas senhas e esteja 
sempre alerta a links e 
mensagens maliciosas!

Como proteger seu celular de golpes bancários?

Fotos: Divulgação


