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Perigos dos desafios online entre adolescentes
Os desafios presentes na 

Internet, conhecidos na língua 
inglesa como challenges ou da-
res, são um fenômeno cultural 
que envolve a realização de ta-
refas inusitadas por usuários da 
rede, com posterior transmissão 
e veiculação das mesmas, atra-
vés de posts, fotos e vídeos. Esse 
fenômeno tem como objetivos:

•Inspirar e provocar outros 
usuários a repetirem as tarefas;
•Ser recompensado pelas mí-
dias sociais a ter um comporta-
mento “no limite”, através de 
mais visualizações, viralização 
do conteúdo, curtidas (likes), co-
mentários e seguidores.

Os jovens, fazendo parte des-
se ambiente impulsivo, não que-
rem ficar excluídos das novidades 
e acabam se rendendo às tarefas. 
Como exemplos, podemos citar 
desde desafios como ingestão de 
canela em pó, ou cápsulas de sa-
bão líquido até os que começam 
inofensivamente e podem culmi-
nar com a morte do participante.

Esteja perto e crie vínculos

Conhecer os “desafios” do 

momento é importante para 
pais, mães e outros familiares:

•Informe-se sobre o desafio, 
suas propostas, consequências 
e perigos;
•Inicie diálogo com seu/sua ado-
lescente, perguntando se já ouviu 
falar, viu ou conhece alguém que 
realizou o desafio e alerte-o(a) so-
bre as consequências através de 
conversa aberta e franca;

•Se perceber que existe intenção 
de participar dos desafios, estimule 
a pensar em cada passo, inclusive 
com as piores consequências possí-
veis, como ficar doente, se machu-
car, machucar outros e até morrer.
•Sempre procurar ajuda de pro-
fissional capacitado para pesqui-
sar outros comportamentos pre-
judiciais e de sofrimento psíquico, 
como bullying e transtornos de 
humor, entre outros.
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O fenômeno dos desafios online pode ser classificado como uma 
“autoagressão imitativa”, ou seja, a pessoa imita a agressão realizada por 
outra (disfarçada de “tarefa”). Outros métodos de autoagressão, como a 

automutilação e o suicídio, acabam sendo banalizados e vistos como comuns

Campanha em estações de trem e metrô
arrecada cobertores novos para o inverno

No último sábado (20), come-
çou a estação mais fria do ano, o 
período em que pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade mais pre-
cisam de ajuda para se aquecer. 
Passageiros encontram caixas 
de coleta da campanha Inverno 
Solidário 2020, em 81 pon-
tos do sistema de Transportes 
Metropolitanos. Elas estão em 
estações e termi nais da CPTM, 
EMTU, Metrô e das concessioná-
rias ViaQuatro e ViaMobilidade. 
A Es trada de Ferro Campos do 
Jordão (EFCJ), também partici-
pa da campanha, com coleta na 
Esta ção Pindamonhangaba. 

Somente cobertores novos 
serão aceitos, para evitar o ris-
co de transmissão da covid-19, 
na manipulação de peças usadas. 
A campanha Inverno Solidário é 
uma iniciativa do Fundo Social 
de São Paulo e vai até o dia 22 de 
setembro. As doações recebidas 
serão destinadas para entidades 
sociais, entre elas hospitais e cen-
tros de acolhida em todos os mu-
nicípios do Estado de São Paulo. 

Na CPTM, as doações po-
dem ser feitas nas estações: 
Lapa (Linha 7-Rubi), Barra 
Fun da (Linha 8-Diamante), Pi-
nheiros (Linha 9-Esmeral da), 
Tamanduateí (Linha 10-Tur-
quesa), José Bonifácio (Linha 

11-Coral), Brás (Linha 12-Safira) 
e Engenheiro Goulart (Linha 
13-Jade). O Metrô tem pontos 
de arrecadação nas estações: 
Jabaquara e Tucuruvi, na Linha 
1-Azul, Tatuapé e Corinthians-
Itaquera, na Li nha3-Vermelha, 
Sacomã, na Li nha 2-Verde 
e Paraíso que faz integra-
ção das linhas 1 e 2. As linhas 
4-Amarela e 5-Lilás, operadas 
pela ViaQuatro e ViaMobilidade, 
respectivamente, têm caixas em 
todas as estações. Já a EMTU 

conta com 40 pontos de arreca-
dação, divididos entre os termi-
nais metropolitanos da Capital 
e de Campinas, estações do VLT, 
edifícios e pontos comerciais 
das cinco regiões metropolita-
nas em que opera (São Paulo, 
Baixada Santista, Campinas, 
Vale do Paraíba/Litoral Norte e 
Sorocaba). A lista completa dos 
locais de arrecadação no sistema 
de ônibus intermunicipal está 
disponível no site http://www.
emtu.sp.gov.br.
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Transportes Metropolitanos recebem ajuda para aquecer pessoas em 
situação de vulnerabilidade social em 81 pontos de coleta

Prefeitura interdita 132 estabelecimentos 
não essenciais na Zona Norte

Desde o início das restrições, 
cerca de 2 mil agentes têm traba-
lhado na fiscalização e 620 estabe-
lecimentos foram interditados por 
descumprirem as regras vigentes. 
Os mesmos serão desinterditados, 
após o cumprimento do decreto, 
caso não tenham sua licença de 
funcionamento cassada. 

Os locais que descumprem o 
exposto nos decretos, estão sujei-
tos à interdição imediata de suas 
atividades e, em caso de resistên-
cia, cassação do alvará de funcio-
namento, ou TPU/Autorização 

Temporária. Reiteramos que o 
objetivo não é multar, mas, sim, 
evitar aglomerações para redu-
zir o risco de transmissão do co-
ronavírus, para proteger a popu-
lação, conforme as orientações 
do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal das Sub-
prefeituras, fiscaliza diariamen-
te estabelecimentos que ainda 
não tiveram a abertura ao pú-
blico permitida.

Subprefeituras Interdições

Zona Norte 

Pirituba/Jaraguá ................. 11

Casa Verde/Cachoeirinha ... 16

Santana/Tucuruvi .................3

Freguesia/Brasilândia ........ 78

Vila Maria/Vila Guilherme ....2

Jaçanã/Tremembé ................5

Perus/Anhanguera ............. 17

Últimos dias para tirar dúvidas e ajudar 
na declaração de Imposto de Renda 2020

O prazo para entrega da decla-
ração de Imposto de Renda 2020, 
encerra-se no próximo dia 30 de 
junho e os contribuintes que ain-
da não acertaram as contas com 
o Leão, precisam acelerar o pas-
so para cumprir o prazo e ficar em 
dia com a Receita Federal. Para es-
clarecer dúvidas no preenchimen-
to do documento de ajustes anu-
al, as Escolas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) 
esta duais, continuam com o ser-
viço de plantão remoto e gratuito 
até o fim do mês.

O atendimento para escla-
recimento de dúvidas é feito de 
forma voluntária, todos os anos, 
nas unidades do Centro Paula 
Souza. O serviço é realizado nas 
próprias escolas e, neste ano, 
por causa do isolamento social, 
o plantão ocorre à distância.

A iniciativa é uma oportu-
nidade para os alunos coloca-
rem em prática, o conhecimen-
to adquirido em sala de aula. 
Para a professora do curso de 
Contabilidade da Etec Fernando 
Prestes, de Sorocaba, Benedita 
Faria, além de agregar experiên-
cia, esta ação tem muito valor 
como prestação de serviços: “É 
um projeto que concilia a deman-
da dos alunos por uma vivência 
profissional, com a necessida-
de dos cidadãos por informações 
técnicas”, ressalta.

Junto com os professores 
Carlos Almeida, Carlos Corrá 
e Jovil Franco, a educadora co-
ordena uma equipe com cinco 
alunos dos cursos técnicos de 
Contabilidade e Finanças, que 
se revezam nos plantões de se-
gunda a sexta-feira.

Novidades em 2020

A contabilista e coordenado-
ra de projetos do CPS, Janaína 
Dourado, reuniu algumas dicas 
para facilitar o preenchimento da 
declaração. Confira as recomen-
dações da especialista e a relação 
das unidades que estão fazendo 
plantões: 

•Atenção à data de entrega da de-
claração de ajustes anual. O prazo 
não deve ser prorrogado de novo;
•A partir deste ano, o contribuin-
te não precisa informar o núme-
ro do recibo da última declaração;
•A declaração é obrigatória 
para quem recebeu a média de 
R$ 2.379,97 por mês ou mais de 
R$ 28.559,70 no ano;
•Quem não entregar no prazo 
é multado em R$ 165,74, valor 
mínimo da penalidade, podendo 

chegar a 20% do valor do impos-
to devido;
•Guarde os comprovantes de des-
pesas declaradas por cinco anos. 
Esse é o período que a Receita es-
tipula para a malha fina;
•Cronograma para restituição 
e pagamento de imposto devido, 
foi alterado este ano. O primei-
ro lote de restituição foi pago no 
dia 29 de maio. Outros quatro 
lotes serão pagos até o final de 
setembro. O vencimento da cota 
única do imposto, ou da primei-
ra parcela é dia 30 de junho.

Conheça as unidades do 
Centro Paula Souza que ofere-
cem plantões remotos para es-
clarecimento de dúvidas, no 
site da instituição: https://www.
cps.sp.gov.br/ultimos-dias-para- 
tirar-duvidas-sobre-imposto- 
de-renda-2020/
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Etecs e Fatecs estão fazendo plantões remotos sob a supervisão de 
professores e as perguntas podem ser enviadas até o fim de junho

Saiba como evitar os acidentes com os escorpiões
A baixa movimenta-

ção urbana, fruto do iso-
lamento social, tem cria-
do condições favoráveis 
para a incidência de pra-
gas nas grandes cidades, 
como os escorpiões. Com 
parte dos imóveis ainda 
fechados, o cuidado e a 
atenção da população com 
os ataques destes aracní-
deos, devem ser redobra-
dos. Por isso, no mês em 
que se comemora o dia 
mundial do controle de 
pragas urbanas, a bióloga 
e Coordenadora de Field 
Solutions da Bayer, Maria 
Fer nanda Zarzuela, traz 
algumas dicas de prevenção des-
te animal peçonhento. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, o número de episódios 
com esta praga no País, quadri-
plicou em dez anos, passando de 
40.287, em 2008, para 156.833, 
em 2018. O aumento destas 
ocorrências é resultado das in-
terferências feitas pelo homem 
no meio ambiente - a constru-
ção desordenada e o descar-
te inadequado de lixo, especial-
mente material de construção, 
são condições que propiciam a 
proliferação. 

No Brasil, duas espécies de 
escorpiões são mais comuns: 
a Tityus serrulatus (escorpião 
amarelo) e a Tityus bahiensis 
(escorpião marrom), mas para 
Maria Fernanda Zarzuela, o 

amarelo é a que mais preocupa 
em termos de saúde pública. 

“A composição química de 
seu veneno é altamente tóxi-
ca, e, por isso, é considerado um 
dos mais perigosos. Uma carac-
terística essencial desta espécie 
é a partenogênese, um tipo de 
reprodução sem a presença de 
um macho - que pode chegar até 
50 filhotes por ano”, comenta. 

Como evitar a incidência 
de escorpiões? 

Os escorpiões são animais 
terrestres, com hábitos notur-
nos, abrigando-se durante o dia 
em locais como: troncos de árvo-
res, pedras, lajes, porões e locais 
úmidos. Eles entram nas casas 
em busca de esconderijos e de 
alimento. 

“Estas pragas são pre-
dadores ativos e suas prin-
cipais presas são as ba-
ratas, cupins, grilos e 
aranhas de pequeno por-
te. Desta forma, fala-se 
muito sobre a importân-
cia de manter infestações 
de baratas sob controle, 
com desinsetizações cons-
tantes, e manter as áre-
as limpas, sem restos de 
comida”, comenta Maria 
Fernanda. 

Além da manutenção 
e higienização dos am-
bientes, a escolha de um 
produto adequado para o 
controle do escorpião é es-

sencial. Os produtos que fazem 
o combate a estes tipos de pra-
gas têm venda controlada, por-
tanto é necessário entrar em 
contato com empresas especiali-
zadas em desinsetização e com 
equipes treinadas para realizar 
a aplicação do inseticida. 

“Quando identificada a pre-
sença desses animais, uma em-
presa de controle de pragas es-
pecializada deve ser chamada. 
A Bayer possui um Programa 
de Proteção, uma parceria com 
controladoras de pragas selecio-
nadas para oferecer o melhor 
serviço para o consumidor”, fi-
naliza Maria Fernanda. Os pro-
fissionais podem ser localizados 
de acordo com a região do País, 
basta acessar site: http://www.
bayer.com.br.

Área próxima ao Cemitério 
Cachoeirinha recebe ação de limpeza

A Subprefeitura Casa Ver de/
Cachoeirinha realizou a limpe-
za de 18 mil metros, ao redor do 
Cemitério Cachoeirinha. Nas ex-
tensões das Avenidas Deputado 
Emílio Carlos e João Marcelino 
Branco. O trabalho foi realizado 
em média, por 14 colaboradores, 
assim deixando o local mais segu-
ro e limpo para população local. 

“Nossa equipe está traba-
lhando diariamente para que a 
zeladoria do bairro se mantenha 
em dia, mesmo com tudo o que 
está acontecendo nossa preocu-
pação com o bairro se mantém 
dia após dia”, disse o subprefei-
to Marcelo Del Bosco. A limpeza 

dos arredores do cemitério é 
mais uma das muitas ações de 

zeladoria da Subprefeitura Casa 
Verde/Cachoeirinha.
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Mais de 10 mil metros foram limpos nos arredores

Foto: Divulgação

Com a baixa movimentação urbana, 
o aracnídeo pode aparecer com mais 

frequência nas grandes cidades


