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Em novo episódio de “As Aventuras de Morre Levy Fidelix fundador e
José Comilão”, personagem busca criar presidente do partido PRTB
o refresco ideal na Casinha da Árvore
No próximo sábado, 1º/5, es
treia no TotoyKids o novo epi
sódio da série animada “As
Aventuras de José Comilão”. In
titulada como “Suco Colorido”,
nova história acompanha tra
palhadas de José na cozinha da
Casinha da Árvore.
Quando Comilão resolve fa
zer um delicioso suco para se re
frescar, ele entra em um dilema
de qual frutinha usar. Com uma
mente mirabolante e uma fome
insaciável, ele decide usar to
das elas, mas ao adicionar gotas
mágicas, algo dá errado. Agora,
José terá que aprender a rever
ter o estrago, com sua imagina
ção e a ajuda do narrador.
Lançada em dezembro, a ani
mação 3D original TotoyKids,
“As Aventuras de José Comilão”
já é um sucesso! Com episódios
de até quatro minutos, a série
que narra de maneira lúdica as
trapalhadas do carismático per
sonagem, já conquistou mais de
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Produção 3D narra trapalhadas do personagem de maneira leve e
educativa, reforçando valores de amizade de maneira alegre

14.8 milhões de visualizações no
YouTube.
A animação educativa volta
da ao público de três a sete anos,
abraça o imaginário lúdico das
crianças com muitas cores e histó
rias de José em sua casinha da ár
vore, enquanto testa suas receitas

mais saborosas e mágicas, com
brincadeiras inusitadas e a ajuda
de seus amigos. “As Aventuras de
José Comilão”, já disponível, tam
bém introduz novos personagens
ao universo TotoyKids, como o
cachorro Pit Pet e a galinha Lili,
presentes em muitas confusões.

Na sexta-feira (23) o político
Levy Fidelix, 69 anos, morreu,
por complicações da Covid-19,
em São Paulo. Levy estava in
ternado desde março em um
hospital particular. A informa
ção foi divulgada por uma pos
tagem na rede social do políti
co. “É com profunda dor e pesar
que o PRTB, por sua diretoria,
comunica o falecimento do nos
so Líder Fundador e Presidente
Nacional Levy Fidelix, ocorri
do nesta data na cidade de São
Paulo. Nosso eterno líder dei
xa como legado o dinamismo,
o bom combate, a criatividade,
a honradez, a lisura em suas
ações e a fé inabalável, que nor
tearam sua vida pública e priva
da. Como um brasileiro notável,
nunca se furtou aos grandes de
bates nacionais e de forma di
reta contribuiu para uma na
ção mais justa, defendendo a
duais
vida, as liberdades indivi
e o equilíbrio entre passado,
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O homem do Aerotrem faleceu na última sexta-feira (23)

presente e futuro, em prol do
bem comum. Descanse em paz
homem do Aerotrem!” diz um
trecho do comunicado.
Levy ficou conhecido no país
por defender o Projeto “Aerotrem”
como principal meio de transporte
público. O político concorreu em
mais de 10 eleições, mas nunca se
elegeu. Candidatou-se a deputado

federal (três vezes), governador
de São Paulo (por duas ocasiões),
presidente da República (duas ve
zes) e prefeito de São Paulo (em
três oportunidades).
Fidelix deixa sua mulher, Al
dinea Rodrigues Cruz, e uma fi
lha, Lívia Fidelix, que tentou se
eleger deputada nas eleições de
2018.

Veja quais são as 4 formas de
Sebrae lança programa Capital Empreendedor evitar o vazamento de dados
2021 em maio: inscrições estão abertas
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Evento gratuito trará expectativa de investidores para 2021 e apresentará caso
de participante que recebeu mais de R$ 1 milhão em investimento

Quicko App e Ciclic
oferecem seguro para celular
com 12% de desconto
para usuários de SP
O Quicko APP, primeiro ro
teirizador intermodal do mer
cado brasileiro, anuncia par
ceria com a Ciclic, plataforma
digital de seguros e serviços, e
passa a oferecer seguro de ce
lular a seus usuários a custo
acessível. Aqueles que adquiri
rem um seguro Ciclic no aplica
tivo da Quicko contam com um
desconto de 12% e podem obter
planos para proteger seus smar
tphones contra furtos com um
investimento inicial de apenas
R$15,00 mensais.
Levantamento recente da
Quicko feito com usuários da
própria plataforma em São
Paulo identificou que para 32%
dos entrevistados, o item mais
importante para eles na esco
lha por um meio de transporte é
a segurança. Os índices de rou
bos de celulares são alarman
tes. No Estado de São Paulo,

seu networking, identificar o
modelo de investimento mais
adequado para o momento de
sua startup, se aproximar e ne
gociar com investidores de to
dos os estágios do capital. As
inscrições para o lançamento
estão abertas e podem ser fei
tas no site: https://www.capital
empreendedor2021.com.br/
O evento contará com a
participação do presidente do
Sebrae, Carlos Melles, e do ge
rente de Capitalização e Serviços
do Sebrae, Márcio Augusto. Na
sequência, a CEO da startupLi
lu Serviços Pet, Aline Lefol, vai
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unidade federativa mais populo
sa do País, dados da Secretaria
de Segurança Pública de São
Paulo (SSP) mostram que o
Estado teve 301 mil roubos ou
furtos de celulares em 2020,

contar como foi a sua experiên
cia com o Capital Empreendedor
e como o programa alavancou os
números da empresa. Em segui
da, investidores convidados irão
bater um papo sobre as expecta
tivas para o investimento earlys
tage em startups, com a modera
ção da analista de Capitalização
e Serviços Financeiros do Sebrae
Maria Auxiliadora. Neste pai
nel estarão presentes os seguin
tes investidores: Franco Pontillo,
da Domo Invest; João Kepler,
da Bossa Nova Investimentos;
Orlando Cintra, da BR Angels e
Pedro Carneiro, da Ace.

número que corresponde a 825
ataques por dia, ou ainda, a 34
celulares levados a cada hora.
“Essa parceria inédita que
estabelecemos com a Ciclic visa
oferecer a nossos usuários mais
segurança e comodidade, atre
ladas a um preço acessível. Por
isso, nos juntamos a um parcei
ro que vem dispondo um servi
ço de excelência no mercado de
seguro para celulares”, explica
Pedro Somma, CEO da Quicko.
Em sua sondagem, a Quicko
também fez o mesmo questio
namento nas outras três cida
des onde atua, e os usuários de
Salvador (46%), Belo Horizonte
(21%) e Rio de Janeiro (36,8%)
também colocaram a seguran
ça como o item mais importan
te na hora de escolher um meio
de transporte. “A partir des
se conhecimento, nosso obje
tivo é melhorar ainda mais a
experiência de quem utiliza o
Quicko App e sermos um alia
do para que se sinta seguro para
usar o seu dispositivo”, finaliza
Somma.

E-mails e SMS
É preciso ter atenção ao re
ceber SMS com informações de
compras que, na verdade, não
foram realizadas ou e-mails
com assuntos suspeitos como
“promoções imperdíveis” de
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No próximo dia 11 de maio,
o Sebrae lançará o ciclo 2021 do
projeto Capital Empreendedor.
O lançamento será em even
to on-line, com transmissão ao
vivo e gratuita para todos, a
partir das 16 horas. O Capital
Empreendedor é uma iniciativa
da instituição focada em orien
tar e capacitar startups e negó
cios inovadores para se apro
ximarem e negociarem com
investidores de risco. O pro
grama é dividido em diversas
etapas, permitindo aos partici
pantes entender a dinâmica do
investimento de risco, ampliar

O vazamento de dados é uma
das atuais fraudes virtuais mais
temidas no mundo, mas nem
todas as pessoas têm conheci
mento suficiente para lidar com
os riscos. Recentemente, cerca
de 533 milhões de usuários do
Facebook – 8 milhões no Brasil
- tiveram suas informações rou
badas e disponibilizadas para
download gratuito em fóruns
on-line.
A cientista de dados da
Lambda3, Fabíola Pugliezi, in
dica que além das informações
consideradas comuns, como: no
mes completos, CPFs, e-mails e
datas de nascimento, os vaza
mentos podem abranger outras
referências e documentos. “A
violação de dados tem alimen
tado um mercado lucrativo para
criminosos virtuais e nos deixa
expostos a fraudes e golpes cada
vez mais realistas. Há os casos
em que localizações, biografias,
IDs de Facebook e até CNHs
são compartilhadas”, pontua
Pugliezi.
Para o CDO da Lambda3,
Ahirton Lopes, os riscos para
quem tem seus dados expos
tos vão de ligações indesejadas
a tentativas de extorsão – aque
las em que o criminoso liga para
algum parente fingindo estar
com a pessoa, exigindo resgaste.
“Além disso, os dados podem ser
usados para práticas de falsida
de ideológica como: abertura de
financiamentos e crediários, so
licitações de cartões de crédito,
entre outros”, alerta Lopes.
Como alerta para empre
sas e pessoas, os especialistas
em dados apontam os ambien
tes virtuais que mais reque
rem atenção e listam 4 formas
de evitar o vazamento de dados.
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Cientistas de dados indicam os principais riscos e trazem alternativas para
que usuários não tenham suas informações expostas

empresas desconhecidas. “Para
o primeiro caso, o ideal é não
responder e não clicar em ne
nhum link que venha na men
sagem. No segundo, a recomen
dação é deletar o e-mail sem
sequer abrir a mensagem”, in
dica Fabíola.

ligação suspeita, a pessoa deve
desligar o telefone e entrar em
contato com seu banco. Em caso
de confirmação de compras ou
situações similares, o ideal é fa
zer contato com a empresa por
meio dos canais oficiais”, orien
ta a cientista de dados.

Aplicativos

PIX

A reutilização de senhas é
rotina para muitas pessoas. No
entanto, é importante se aten
tar a usar a mesma para diver
sas aplicações. “Por exemplo, se
um usuário utiliza uma senha
para o e-mail e para diversos
outros serviços, o risco é enor
me de o criminoso ter acesso a
aplicativos como os financeiros
e bancos digitais com mais faci
lidade”, diz Ahirton. Para ele, o
ideal é usar diferentes combina
ções, preferencialmente com al
ternações entre caracteres mai
úsculos, minúsculos e numerais.

Embora o PIX tenha sido
criado para facilitar as transa
ções bancárias, a chave pode ser
um fator perigoso. “A partir do
momento em que hackers con
seguem dados como o CPF e ou
tras informações pessoais, não é
seguro ter como principal chave
do PIX o número do documen
to, e-mail ou telefone. O ideal é
usar as chaves aleatórias”, reco
menda o CDO.

Ligações
Outro golpe comum ocorre
quando alguém liga se identifi
cando como funcionário de ins
tituição bancária. Na pressa ou
até mesmo por falta de conhe
cimento, a pessoa pode forne
cer informações que podem pre
judicá-la. “Quando surgir uma

Como descobrir senhas
vazadas?
Segundo Ahirton Lopes, si
tes como o Have I Been Pwned
e Minha Senha são recomendá
veis para descobrir senhas vaza
das. “Ambos oferecem recursos
para que saber se houve viola
ção de dados do Facebook ou ou
tros serviços a que o usuário te
nha cadastro, sendo possível
checar se ele teve sua senha va
zada”, conclui Lopes.
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