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Recentemente, o relações 
públicas, colunista social e 
fotógrafo do Jornal da Cidade 
Renan Casal (em destaque na 
foto) ministrou uma palestra 
para os alunos do último ano 
do curso de Jornalismo da 
Unesp, em Bauru, sobre o dia 
a dia, além dos desafios da 
profissão.

Movida por uma preocupação de mãe, a advogada 
Alessandra Sanzovo fez várias pesquisas e criou o Programa 
de Esclarecimentos e Combate ao Bullying, intitulado 
“Bullying: vamos conversar?”. Em parceria com a diretora do 
Colégio Alfa Sciens, Nilcelia Santos, o projeto foi implantado 
nesta escola, onde os filhos de Alessandra estudam. Com 
palestras diferenciadas para cada faixa etária dos alunos, 
ações afirmativas feitas pelos próprios estudantes e o 
encerramento mediante um debate aberto aos pais, o 
programa conseguiu atingir excelente resultado. Na foto, 
a palestrante nos momentos das atividades e com toda a 
equipe do Colégio Alfa Sciens.

O tema “Política de Assistência Social no município de Bauru, atenção básica Cras e especial Creas” 
reuniu 20 profissionais no auditório Sírius do Hospital Estadual de Bauru (HEB), no dia 17 de abril. 
Participaram assistentes sociais, enfermeiros e psicólogos do HEB, do Hospital de Base, AME Bauru, 
da Maternidade Santa Isabel, além de equipes do município. Entre as palestrantes, estavam Fátima 
Cristina de Oliveira Monari (diretora de Departamento Creas), Rose Maria Carrara Orlato (diretora de 
Divisão Região 2), Vanessa Nogueira Develso Neves (diretora de Divisão Região 1) e Ana Cristina de 
Carvalho Sales Toledo (diretora Departamento de Proteção Social Básica). O objetivo do encontro foi 
ampliar o conhecimento da equipe técnica de Serviço Social do HEB e da rede Famesp sobre a Política 
de Assistência Social no município, bem como a sua organização nos diversos serviços prestados. A 
iniciativa contribui com a efetiva mobilização da rede de serviços socioassistenciais por parte destes 
profissionais. A demanda pela capacitação surgiu de discussões do grupo de Gestão Participativa do 
HEB, como uma necessidade da equipe de Serviço Social e, também, dos enfermeiros do Kanban - 
método para gerenciamento da assistência dos pacientes internados -, já que as questões sociais 
trazem impactos diretos na programação de alta dos pacientes internados. Na foto, a partir da 
esquerda: Andréa (HEB), Deborah (HEB), Janaína (HEB), Viviane (HEB), Fátima (palestrante), Sílvia (HEB), 
Maresa (HEB), Ana Paula (HEB), Jeferson (HEB), Rose (palestrante), Vanessa (palestrante), Ana Cristina 
(palestrante), Ana Cláudia (HEB), Lucimara (Hospital de Base), Claudia (Hospital de Base), Rosana 
(HEB), Deyse (Maternidade Santa Isabel), Jéssica (AME) e Thaís (Hospital de Base).

Estudante de Gastronomia da Universidade do Sagrado 
Coração (USC), Filipe Modolo (foto) embarcará, em maio, 
no MSC Norwegian Epic, enquanto “restaurant steward”, o 
equivalente a um auxiliar de salão. O serviço terá duração 
de nove meses. Quando era barman em Bauru, ele já 
pensava em trabalhar em um navio. “Será uma experiência 
engrandecedora”, destaca. 

A Clínica Imagem Diagnósticos Médicos acaba de doar 
um aparelho de Bioimpedância Tetrapolar para a Unidade 
de Oncologia do Hospital Estadual de Bauru (HEB). O 
equipamento fornece ao usuário dados como água 
corporal total (ACT) em quilos e percentual; água ideal; 
massa livre de gordura em quilos e percentual; gordura 
corporal em quilos e percentual; gordura ideal; peso 
atual em quilos; peso ideal; gasto energético basal; e 
gasto energético total. Os dados coletados pelo aparelho 
são transferidos manualmente ou automaticamente por 
cabo USB para o software instalado no computador. 
“O equipamento é muito bem-vindo e será útil no 
acompanhamento clínico dos pacientes oncológicos. 
Sou muito grata por estas parcerias”, afirma a diretora 
executiva do HEB, Deborah Maciel Cavalcanti Rosa. 
A doação oficial ocorreu no último dia 6, na sede do 
hospital. Na foto, a partir da esquerda: Danny Pagani 
(responsável pelo Marketing da Clínica Imagem), Denise 
Gimenes (gerente administrativa da Clínica Imagem), 
Deborah Maciel Cavalcanti Rosa (diretora executiva do 
HEB), Patrícia Lantman (gerente de Enfermagem do HEB) 
e Aguinaldo Silva (gerente administrativo do HEB).
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Golpe do WhatsApp
O chamado “chip swap” tem 

feito vítimas pelo Brasil e mun-
do. O golpe consiste em obter 
dados pessoais de vítimas em 
redes sociais, sites de compra e 
venda, dentre outras formas e, a 
partir deles, promover o cance-
lamento do chip e habilitação 
de outro chip na operadora. A 
partir deste ponto, o atacante 
consegue se passar pela vítima 
no comunicador e pedir em-
préstimos, transferências e em, 
alguns casos, até mesmo aces-
sar serviços bancários.

Como se proteger?
A recomendação é: muito 

cuidado com telefones e dados 
pessoais em grupos de compra 
e venda e sites de comércio. 
Pesquise sempre no Google se 
seus dados estão expostos. Se 
perceber que o celular perdeu 
sinal em locais não comuns, 
imediatamente faça contato 
com a operadora e publique em 
redes sociais. E, principalmente: 
jamais atenda mensagens ou 
ligações requerendo códigos 
de segurança que apareçam na 
tela do celular. Pode ser o ata-
cante tentando quebrar a au-
tenticação duplo fator do seu 
WhatsApp. Preparei um vídeo 
sobre este golpe no meu canal. 
Acesse: https://youtu.be/qGO-
zQPKSjoA
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Hoje é edição #01 da 
nossa coluna. Eu, 

José Milagre, consultor, 
empreendedor e 
especialista em inovação 
e segurança digital, terei o 
prazer de, aos domingos, 
levar as principais notícias 
envolvendo o mundo 
das startups, tecnologia 
e segurança digital do 
Brasil, do mundo e da 
região. Me lembro da 
coluna InfoNews JC, uma 
das primeiras em jornais 
impressos, que, confesso,  
me fez, ainda criança, amar 
a informática. Agora, aqui 
escrevendo, me sinto mais 
que feliz e no dever de 
dizer: Vamos, juntos, levar 
informação e atualização 
do mundo digital a todos 
os interessados. Conto 
com você! Envie dúvidas e 
sugestões para debatermos 
neste espaço (veja endereço 
eletrônico no alto da 
página).

Vamos falar 
de inovação 
e tecnologia

Mais uma vitória 
da Uber no STF
Não é de hoje a discussão en-

tre apps como Uber e táxis. Po-
rém, os apps conseguiram uma 
decisão favorável no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Em 8 de 
maio, a corte vetou que cidades 
proíbam aplicativos de mobi-
lidade como Uber, 99, Cabify, 
dentre outros. O STF entendeu 
que as leis de Fortaleza e São 
Paulo são inconstitucionais e 
não podem vetar os apps. A de-
cisão é um importante prece-
dente, pois poderá acabar com 
o conflito que estava no Judiciá-
rio, onde empresas e motoristas 
buscavam liminares na Justiça 
para operarem.

Google anuncia seu  
   Smartphone acessível

O Google anunciou o Pixel3a, 
o seu smartphone acessível. O 
aparelho chegou nas lojas dos 
Estados Unidos em 7 de maio 
por U$$ 400. Hoje, a gigante já 
tem o seu sistema operacional 
Android utilizado em 90% dos 
celulares do mundo, porém 
ainda tem pouca presença no 
mercado de equipamentos. 
O anúncio foi feito durante o 
Google i/O, que é a conferência 
de desenvolvedores da empre-
sa, em Mountain View, Califór-
nia. Para saber mais acesse: ht-
tps://events.google.com/io/

III TechWeek 
Fatec Bauru
A III TechWeek Fatec Bauru 

acontecerá de 20 a 29 de maio 
próximo, das 7h40 às 22h30. O 
evento proporcionará palestras 
e minicursos sobre redes de 
computadores, bancos de da-
dos, sistemas biomédicos, au-
tomação industrial e outros ei-
xos de atuação da entidade. O 
evento também disponibilizará 
certificados de participação. 
Mais informações em https://
fundacaofat.org.br/evento/iii-
techweek/

Envie suas dúvidas, eventos e 
iniciativas na área de tecnologia, 
segurança, startups e inovação                                                     
e comentários para 
consultor@josemilagre.com.br

Muitos leitores nos manda-
ram mensagens sobre “links” 
que teriam recebido para ver o 
filme de maior sucesso do ano, 
de graça e online, via streaming 
ou download. Não preciso di-
zer que a prática é ilegal. Mas 
tem mais... Segundo a empresa 

Link para ver  ‘Vingadores: Ultimato’ é golpe
de segurança online Karpersky, é 
golpe. Ao preencher o cadastro, 
a página exige informações de 
cartão de crédito, incluindo o 
código verificador. Ou seja, ca-
dastrou, terá seus dados finan-
ceiros usados indevidamente. 
Muito cuidado!


