4 BAURU, domingo, 7 de julho de 2019

ECONOMIA
JCNET
Facebook.com/josemilagreoficial
Instagram.com/josemilagreoficial
Youtube.com/josemilagre

DeepNude saiu do ar
Após inúmeras denúncias e
de gerar polêmicas, o DeepNude saiu do ar. O aplicativo permitia realizar falsos
nudes de mulheres onde, a
partir de fotos com roupas,
realizava montagens com
corpos nus. O aplicativo foi
considerado apavorante por
ativistas e é considerado um
grande aliado da pornografia
de vingança, que hoje vitima
inúmeras mulheres. Embora
a equipe desenvolvedora tenha definido o app como de
entretenimento, removeram
o mesmo para “download”
alegando que o mundo “não
estava preparado para ele”. A
divulgação de nudes é crime
previsto no Código Penal Brasileiro. Ainda que montagens,
os autores podem ser responsabilizados. Fique atento,
pois hoje qualquer um pode
ser vítima de pornografia de
vingança sem nunca ter feito
uma foto em nudez.

WannaHydra:
novo vírus
Um novo vírus foi descoberto pela Avast e ataca especificamente usuários do IOS
e Android: o WannaHydra é
um Trojan bancário que tem
como alvo clientes dos bancos Itaú, Santander e Banco
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do Brasil. Quando instalado,
o vírus ativa telas exibidas
aos usuários dizendo que há
um problema com suas contas. Com isso, o usuário é
conduzido a se logar no aplicativo e, feito isso, o Trojan
ganha acesso à conta da vítima. Não para por aí. O vírus
ainda tem a capacidade de
funcionar com ransonware,
criptografando os dados das
vítimas e exigindo resgate.
Pesquisas recentes demonstram que usuários expostos a apps reais de bancos e
malwares, em
parte considerável, não
souberam
distinguir
qual era
o app
falso.

Como se proteger?
Jamais confie em mensagens de bancos que exigem
dados tendo em vista possíveis irregularidades. Tenha
sempre o backup dos seus dados. Tenha um bom antivírus

no celular, jamais clique em
links suspeitos e principalmente: ative o Google Play
Protect, que filtra apps potencialmente maliciosos.

Instagram
e contas hackeadas
Antes da mudança, quem
tinha uma conta hackeada
precisava fazer um contato
com o aplicativo e aguardar
um e-mail para preencher
um formulário. Agora, a recuperação se dará na própria
plataforma. Ao digitar a senha e nome do usuário errado, o app permitirá a indicação de e-mail e telefone
para recuperação via código. Na maioria dos casos,
a violação a Instagram se
dá por meio de pescaria
de senhas, pishing scam,
onde a vítima recebe algum e-mail como se fosse
uma notificação do app e
sem querer clica na mesma, fornecendo dados de
acesso.

Facebook x posts
apelativos
Isso mesmo! Tal atualização
do Facebook visa diminuir a
recorrência de posts sensacionalistas e apelativos sobre
saúde, como propagandas
que prometem melhoras
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milagrosas. Tais publicações
atingem um grande número
de pessoas, já que são compartilhadas com muita facilidade, podendo levar muitos
usuários ao prejuízo, sobretudo ao comprarem algo que
não é seguro ou de se submeterem a seu uso sem qualquer
segurança ou indicação médica. A rede poderá excluir
tais publicações.

Criança alerta
para fake news
O Google, preocupado com
o efeito da não identificação
das fake news pelas crianças,
lança curso em português direcionado a elas. O curso Be
Internet Awesome (seja incrível na internet) é voltado
para crianças de 7 a 12 anos e
tem como objetivo alertar sobre riscos da internet e sobre
a importância da segurança
no mundo digital. A iniciativa se baseia em uma série
de atividades que trazem conhecimento sobre o mundo
digital voltado para crianças
além de uma série de dicas
para que elas aprendam a se
proteger no universo virtual.
Para mais informações acesse
https://beinternetawesome.
withgoogle.com/pt-br_br

China:
espionagem de celular
De acordo com o The New
York Times, quem vai à China, assim que entra no País,
é orientado a entregar seus
aparelhos e as suas senhas
para a verificação. Além disso, foi revelado que China instalaria um Spyware, software
que permite que os chineses
tenham acesso às mensagens,
arquivos e diversos dados
dos celulares dos visitantes.
Supostamente, o aplicativo
deveria ser apagado após a
saída do país, porém alguns
agentes imigrantes acabaram
deixando passar o app em
alguns celulares sem apagar,
o que provavelmente foi o
motivo da descoberta de tal
aplicativo. Quais os limites
governamentais no acesso
a dados de cidadãos? Espero seu comentário no nosso
e-mail aqui da coluna! (Veja
no alto desta página)
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Congresso de Química
Alunos da FIB visitam a Tilibra

Recentemente, as estudantes Fabiana e Fernanda Navas Reis
(foto), da Universidade do Sagrado Coração (USC), apresentaram
pesquisas desenvolvidas durante a iniciação científica. Elas
também participaram do Congresso de Química da Unesp,
em São José do Rio Preto. “Tivemos contato com outros
pesquisadores, assim como recebemos elogios pelos trabalhos
desenvolvidos”, afirma uma delas.
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Os alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Gestão de Recursos Humanos, Design, Engenharia de Produção
e Psicologia das Faculdades Integradas de Bauru (FIB) tiveram
a oportunidade de conhecer, no dia 28 de maio, o processo
industrial da Tilibra, que é líder do segmento de papelaria.
Acompanhado pelo coordenador de Atividades Complementares
da FIB, o professor Marco Antônio Gandolfo, o grupo realizou uma
visita técnica na fábrica da empresa.
Meeting de Nutrição Eficiente
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Estratégias Competitivas de Negócios
O curso de Pós-Graduação em Estratégias Competitivas de Negócios (Econeg)
da Unesp, em Bauru, oferece uma visão estratégica para gestão de negócios,
relacionamento e comunicação organizacional. As vagas são limitadas e as inscrições
estão abertas, podendo ser realizadas pelo link http://bit.ly/inscricaoECONEG, até
28 de julho deste ano. Na foto, estão professores e alunos do curso: Tainah Veras,
Maysa Nascimento, Célia Retz, Thaissa Trintin, Bruno Oliveira, Thiago Gamonal, Paulo
Rodrigues, Caroline Rossi, Melanie Zwicker e Tamara Guaraldo.

Jovem engenheira
O casal Assaf Hadba e Dalva ficou 70 dias nos EUA. Eles
aproveitaram a viagem para rever a família e vivenciar novas
experiências. Lá, a bisneta do casal, Gabriela, de apenas 21 anos,
acabou de se formar em Engenharia. A garota é bauruense, mas
vive naquele País.

A nutricionista Denise Real
(foto), da Clínica Hormone,
participou do Meeting de
Nutrição Eficiente, entre os dias
21 e 22 de junho deste ano,
em Campinas, no Interior de
São Paulo. Na ocasião, diversos
especialistas renomados
participaram do evento, que
discutiu temas como disbiose,
plant based diet, veggie etc.

