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Em Pindamonhangaba, PRF
apreende R$ 35 mil em
produtos falsificados

Na manhã desta sexta-feira (5), a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) interceptou
um carregamento de material que seria utilizado na
fabricação de camisetas
falsificadas.
O produto era transportado em um furgão
(FIAT/Ducato), que foi
abordado na Via Dutra
(BR 116), em Pindamonhangaba.
O material apreendido foi
avaliado em
R$
35 mil.
O motorista do veículo foi
conduzido à delegacia de
Polícia Civil para registro
de ocorrência por crime
contra registro de marca.

Alunas da UNITAU encontram na graduação
uma oportunidade de ajudar o próximo

Durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, diversas profissões
foram destacadas pela importância na contribuição
social. Uma delas foi a
Psicologia, que se mostrou
fundamental para a sociedade, que teve de lidar
com diversas mudanças
bruscas e de se readaptar
ao “novo normal”. Nesse
cenário, o profissional se
adaptou e trouxe muitas
outras formas de atuação.
Não se limitou ao atendimento físico e migrou,
também, suas atividades
para o online.
Na graduação, não foi diferente. As alunas Marina
Luiza dos Santos, Lígia
Lima Santos e Larissa
Frade Moscargo, que estão no último ano do curso
de Psicologia da Universidade de Taubaté (UNITAU), também tiveram de
se adaptar à nova rotina
de estudos e de trabalho.
As colegas comentam
que passaram por alguns
desafios profissionais e
pessoais durante o início
da pandemia, como, por
exemplo, a disciplina com
os estudos “Eu tive de me
adaptar à situação e fazer
acontecer”, diz Larissa.
Lígia também conta que
teve de enfrentar questões
emocionais e psicológicas

depois de uma perda de
um grande amigo e ressalta que essas situações a fizeram construir uma capacidade de resiliência ainda
maior. “Existe uma Lígia
antes e depois de 2020. Eu
me sinto muito mais forte e capaz de lidar com a
vida”, relata a estudante.
Marina, representante da
turma, tentou ajudar seus
colegas de classe durante
os desafios da pandemia,
mas também teve de se
adaptar aos contratempos
para conseguir conciliar a
rotina de casa com os estudos.
Cada uma com a sua rotina e com os seus desafios,
mas uma coisa em comum:
o objetivo de ajudar o outro com todos os aprendizados já adquiridos ao longo do curso de Psicologia.
Ouvindo muitos relatos de
pessoas que não estavam
bem e que não aguentavam mais o isolamento, as
estudantes perceberam o
quanto a profissão escolhida era essencial neste momento e em tantos outros
e, por isso, foram motivadas a continuar a graduação. As alunas também
reforçam que traçar objetivos finais e relembrar do
sonho de se tornarem psicólogas foram dois grandes incentivos em meio a

todas as dificuldades que
enfrentaram.
Com organização, as alunas encontraram novos
métodos de dedicação,
como os estágios, projetos e atendimentos que
aconteceram de forma remota. As colegas fizeram
da pandemia uma oportunidade para o desenvolvimento profissional e pessoal. Marina iniciou uma
rede social profissional e
se dedicou a oferecer dicas
e conteúdos que contribuíssem para a saúde mental
da população. Já Larissa
trouxe a orientação profissional com os alunos
do ensino médio e se dedicou a um projeto sobre a
importância do esporte. E
Lígia desenvolveu ações
sobre educação financeira,
no online.
Além das atividades práticas, as universitárias pensaram em diversas estratégias para alcançar seus
objetivos. Elas concordam
que manter o ambiente de
estudos organizado, estabelecer horários, fazer
anotações e não deixar atividades para a última hora
são dicas preciosas para
esse período. “A pandemia é desafiadora, e lidar
com isso é viver. A vida é
assim, um eterno desafio”,
conclui Larissa.

FUNDACC abre credenciamento
para 2ª Mostra da Arte
Online de Caraguatatuba

Estão abertas as inscrições
para o credenciamento de
artistas e artesãos que queiram expor na 2ª Mostra da
Arte de Caraguatatuba da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC). Ação é
realizada em parceria com
Comissão Municipal Setorial de Artesanato.
Os interessados em participar, devem enviar a ficha
de inscrição para o e-mail
(artesanatocaraguatatu-

ba@gmail.com) até o dia
10 de março. Em anexo, o
participante deverá enviar
fotos das peças a serem
expostas, com dados como
dimensões e peso, mais
um breve currículo do artista. A exposição online
será realizada de 19 a 28
de março pela página da
Fundação no Facebook. Já
as gravações serão realizadas no espaço Paulo Mott,
que durante a ocasião permanecerá fechado ao pú-

blico. Podem participar do
credenciamento, artesãos e
artistas representados por
pessoa física do município
de Caraguatatuba e região,
que tenham habilitação artística e que atendam aos
requisitos e condições do
credenciamento. Vale ressaltar que cada candidato
poderá inscrever até três
peças, que deverão atender os requisitos: originalidade, arte finalização e
conceito por trás da obra.

PRF intercepta contrabando
de eletrônicos em Lavrinhas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou o
transporte irregular de 500
unidades de roteadores, na
madrugada desta sexta-feira (5). Ação aconteceu
na cidade de Lavrinhas,
durante fiscalização na rodovia Presidente Dutra.
Em abordagem a um ve-

ículo de passeio (JEEP/
Compass), policiais encontraram diversas caixas
de produtos eletrônicos.
O motorista, de 30 anos
de idade, apresentou nota
fiscal referente a cinquenta equipamentos, porém,
durante a conferência da
carga, constatou-se a frau-

de fiscal.
No total, 500 roteadores
foram contabilizados pela
equipe.
O material foi apreendido
e encaminhado à Secretaria Estadual de Fazenda
de São Paulo para providências administrativas e
criminais.
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Brasil é o país com maior número
de vítimas de phishing na internet

Polícia Rodoviária Federal
apreende carregamento de vinho
contrabandeado na Dutra

Polícia Rodoviária Federal
(PRF) interceptou, ainda
nesta última quinta-feira
(4), mais um carregamento de vinhos contrabandeados na Via Dutra (BR
116). Na quarta-feira (3),
outras 96 garrafas foram
apreendidas de maneira
similar.
Durante uma fiscalização

de transporte coletivo, realizada no município de
Roseira, a equipe policial
encontrou 46 garrafas de
vinho argentino, de marcas diversas.
As bebidas estavam no bagageiro de um ônibus que
seguia a rota Foz do Iguaçu/PR x Rio de Janeiro/RJ.
Não havia nenhuma docu-

mentação fiscal que justificasse a
regularidade da importação do
vinho.
O material foi encaminhado à Receita Federal do
Brasil (RFB) em Taubaté
e o proprietário, que não
estava no ônibus, será indiciado por crime de Descaminho.

Em 2020, o Brasil foi o
país mais atingido por tentativas de roubo de dados
pessoais ou financeiros de
pessoas na internet, prática denominada em inglês
de phishing. Com essas informações, golpistas prejudicam a vítima de diversas formas, seja acessando
recursos ou enganando
pessoas se fazendo passar
por ela.
O percentual de usuários brasileiros que tentou abrir pelo menos uma
vez links enviados para
roubar dados representa
19,9% dos internautas do
país. Em segundo lugar
no ranking de países vem
Portugal (19,7%), seguido
da França (17,9%), Tunísia (17,6%), de Camarões
(17,3%) e da Venezuela
(16,8%).
O levantamento foi feito
pela empresa de segurança
da informação Kaspersky
sobre práticas de phishing
e spam no mundo. De
acordo com a companhia,
entre fevereiro e março do
ano passado, o número de
ataques cresceu 120% no
Brasil.
Os golpes foram aplicados
por meio de links em mensagens ou sites falsos, que
se passam por empreendimentos conhecidos, como
grandes cadeias de varejo
online – Amazon e outras.
Os exemplos mais comuns
foram golpes em que os
criminosos enviaram mensagens se passando por
essas lojas e pedindo para
a vítima contactar as áreas de comunicação com o
cliente ou de suporte, com
sistemas para roubar dados
dos usuários acionados.
Aplicativos de comunicação, especialmente o
Whatsapp, tornaram-se os
principais canais para aplicar esses golpes. Usuários
receberam
mensagens

com promessas de prêmios com links que levavam a sites falsos destinados a roubar informações
da vítima.
Pandemia
O contexto da pandemia
também levou golpistas a
enviar falsas pesquisas ou
mensagens
anunciando
prêmios ou ajuda financeira a pequenas e médias
empresas.
No Brasil, as tentativas
de golpe envolveram diversos aspectos relacionados à pandemia, como
o requerimento do auxílio
emergencial do governo
federal, o cadastro para
receber a vacina e o uso
do recém lançado sistema
PIX.
“Apesar do alto índice,
vale destacar uma queda
importante em relação a
2019. Naquele ano, mais
de 30% dos brasileiros
haviam tentado, ao menos uma vez, abrir um link
que levava a uma página
de phishing, dez pontos
percentuais a mais do que
em 2020. Isso mostra que
as campanhas e alertas sobre esse tipo de golpe têm
deixado as pessoas mais
atentas, mas não significa
que não precisamos evoluir, pois as estatísticas
permanecem muito ruins”,
avalia Fabio Assolini, analista sênior de segurança
da Kaspersky no Brasil.
Outro método empregado
pelos golpistas foi a chantagem contra usuários.
Esta pode ocorrer com
ameaças de liberação de
determinados dados ou de
uma suposta gravação da
vítima com algum comportamento cuja revelação
poderia trazer impactos a
sua imagem, como assistir
vídeos com pornografia.
O relatório registrou casos
de chantagem contra empresas também. Os golpis-

tas exigiam pagamentos
sob a ameaça de realizar
ataques de negação de serviço (DDoS), indicando
que teriam informações
confidenciais ou estratégicas das empresas.
Os alvos mais frequentes
dos ataques foram as lojas online, com 18,12%.
Elas foram seguidas por
portais globais de internet
(15,9%), bancos (10,7%),
redes sociais e blogs
(10%) e sistemas de pagamento (8,4%).
Spam
O relatório também analisou a prática de envio de
mensagens em massa, conhecida como spam. Em
2020, este tipo de envio
representou 50% do tráfego de e-mails. O resultado,
no entanto, indica queda
de 6.14 pontos percentuais
em relação a 2019. No total, foram enviados 183,4
milhões de anexos maliciosos no ano passado.
O país que mais enviou
spams foi a Rússia, com
21,27%. Em seguida vêm
Estados Unidos (10,47%),
Alemanha (10,97%) e
China (6,21%). O Brasil
foi responsável por 3,26%
de ataques do tipo.
Cuidados
Para evitar cair nestes golpes é importante tomar
alguns cuidados. O mais
importante é evitar clicar
em links de mensagens de
e-mail, SMS ou redes sociais de pessoas ou organizações desconhecidas.
Caso vá clicar em algum
link, é importante conferir
o site para onde está sendo direcionado. Caso não
tenha certeza de que o site
é seguro, o aconselhável
é não inserir informações
pessoais,
especialmente financeiras – número
de cartão de crédito, por
exemplo.
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O que muda com a nova PEC Emergencial?

Aprovada pelo Senado e
prestes a ir à Câmara dos
Deputados, a proposta de
emenda à Constituição
emergencial (PEC Emergencial) prevê a recriação
do auxílio emergencial em
troca de medidas de ajustes fiscais. Em troca do aumento de gastos públicos,
o governo terá de apertar
os cintos. Em alguns casos, de forma permanente.
O texto aprovado pelos
senadores é resultado da
fusão de três PECs enviadas pelo governo federal
no fim de 2019: a proposta que reformula o Pacto
Federativo, a PEC Emergencial original e a PEC
que desvincula o dinheiro
de fundos públicos. Por
falta de consenso, alguns
pontos mais polêmicos
ficaram de fora, como a
retirada dos pisos constitucionais para gastos em
saúde e educação.
O fim dos repasses de 28%
da arrecadação do Programa de Integração Social
(PIS) e do Programa de
Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep) ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
também foi excluído do
texto votado. A redução de
até 25% dos salários dos
servidores com redução
proporcional de jornada, o
pagamento de abono sala-

rial abaixo do mínimo e a
desvinculação de diversos
benefícios da inflação, que
chegaram a ser discutidos
no Senado, não entraram
na proposta final.
Em troca das medidas de
ajuste, o texto autoriza a
destinação de R$ 44 bilhões para a recriação do
auxílio emergencial, benefício social que atendeu
às famílias mais afetadas
pela pandemia de covid-19, com créditos extraordinários do Orçamento, que ficam fora do teto
de gastos. Uma cláusula
de calamidade pública incluída na PEC permitiu
que os custos com o novo
programa sejam excluídos
da regra de ouro (espécie
de teto de endividamento
público para financiar gastos correntes) e da meta de
déficit primário, que neste ano está fixada em R$
247,1 bilhões.
A concessão de uma nova
rodada do auxílio emergencial depende de uma
medida provisória com as
novas regras do benefício.
O valor de cada parcela
não está definido.
Entenda as principais mudanças instituídas pela
PEC Emergencial:
Auxílio emergencial
- Crédito extraordinário de
até R$ 44 bilhões fora do
teto de gastos
- Cláusula de calamidade

que permite exclusão de
despesas da meta de resultado primário e da regra de
ouro. Dispositivo pode ser
usado em outras crises
Contrapartidas fiscais
Gatillhos
- Nível federal: todas as
vezes em que as despesas
obrigatórias sujeitas ao
teto de gastos ultrapassarem 95% das despesas
totais, ficarão proibidos
para os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário
e o Ministério Público:
aumento de salário para
o funcionalismo; realização de concursos públicos; criação de cargos
e despesas obrigatórias;
concessão de benefícios
e incentivos tributários;
lançamento de linhas de
financiamento; renegociação de dívidas
- Nível estadual e municipal: regra dos 95% será
facultativa, texto inclui
gatilho adicional de medidas de contenção de gastos
quando a relação entre as
despesas correntes e receitas correntes alcançar
85%, com vigência imediata e dependente de atos
do governador ou do prefeito
Incentivos fiscais
- Até seis meses após
promulgação da emenda
Constitucional, presidente da República deverá apresentar plano para

zerar incentivos fiscais,
como subsídios e benefícios tributários. Proposta
só inclui apresentação do
plano, sem estabelecer
obrigação de que mudanças na legislação sejam
aprovadas. Não poderão
ser extintos: Simples Nacional, Subsídios à Zona
Franca de Manaus, Subsídios a produtos da cesta
básica, Financiamento estudantil para ensino superior
Fundos públicos e desvinculação de receitas
- Desvinculação do dinheiro de fundos públicos:
superávit financeiro dos
fundos deverá amortizar
dívida pública da União,
dos estados e dos municípios. Após as amortizações, recursos poderão ser
aplicados livremente, sem
atender à finalidade original de cada fundo.
- Exceções: alguns fundos
federais poderão manter
receitas orçamentárias reservadas para eles. Tais
como: Fundo Nacional
de Segurança Pública
(FNSP); Fundo Penitenciário Nacional (Funpen);
Fundo Nacional Antidrogas (Funad); Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); Fundo
de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé); Fundo para Aparelhamento
e Operacionalização das
Atividades-Fim da Polícia
Federal.
- Receitas de interesse da
defesa nacional e relacionadas à atuação das Forças
Armadas também poderão
ser desvinculadas
Calamidade pública
- Na vigência de calamidade pública, haverá um
regime orçamentário excepcional, nos moldes
do Orçamento de Guerra
em vigor no ano passado.
Com regras mais flexíveis,
regime também dispensa o
cumprimento da regra de
ouro e das metas de resultado primário
- Decretação do estado de

calamidade pública será
atribuição exclusiva do
Congresso Nacional, que
deverá aprovar proposta
do Poder Executivo
- Proposta do Executivo
precisará provar urgência
e necessidade dos gastos
fora do regime fiscal regular
- Gastos extras não podem
resultar em despesa obrigatória permanente
- Ficam autorizados no
estado de calamidade pública: contratação simplificada de pessoal, em
caráter temporário e emergencial; contratação de
obras, serviços e compras
com dispensa de licitação;
concessão ou ampliação
de benefício tributário que
gere renúncia de receita;
contratação de operações
de crédito sem limites ou
condições; empresas em
débito com a seguridade social poderão assinar
contratos com o Poder Público
- Superávit financeiro
(excedente obtido com a
emissão de títulos públicos ou com financiamentos bancários) apurado em
31 de dezembro do ano anterior poderá cobrir gastos
com o combate à calamidade pública e o pagamento da dívida pública.
- Lei complementar poderá definir outras medidas
de exceção fiscal durante
a vigência da calamidade
pública
Inativos e pensionistas
- Gastos com inativos e
pensionistas serão incluídos no teto de gastos dos
Legislativos municipais.
Hoje, o teto só inclui salários dos vereadores. Despesa não pode ultrapassar
a soma da receita tributária, do Fundo de Participação dos Municípios e
das demais transferências
constitucionais
- Gastos com pensionistas
não poderão ultrapassar
limites estabelecidos em
lei complementar. Atualmente, a Constituição estabelece teto apenas para

despesa com pessoal ativo
e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, sem citar os pensionistas
Políticas públicas
- Determinação de que que
órgãos e entidades façam,
individual ou conjuntamente, uma avaliação das
políticas públicas e divulguem os resultados
- Plano Plurinual, LDO e
Lei Orçamentária Anual
deverão observar os resultados do monitoramento e
da avaliação das políticas
públicas
Repasses duodecimais
- Proibição da transferência para fundos públicos
de sobras de repasses aos
Poderes Legislativo, Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Dinheiro deverá ser
restituído aos Tesouros locais ou ser descontado dos
próximos repasses
Dívida pública
- Previsão de lei complementar para regulamentar
a sustentabilidade da dívida pública
- Todos os níveis de governo (federal, estadual, municipal e Distrito Federal)
deverão manter a dívida
pública em níveis sustentáveis, em parâmetros a
serem estabelecidos pela
lei complementar
- Essa lei poderá autorizar
ações de ajuste fiscal em
caso de crise nas contas
públicas
- Lei que define parâmetros para o Orçamento
do ano seguinte, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) deverá estabelecer
diretrizes e metas de política fiscal compatíveis
com a sustentabilidade da
dívida pública
Precatórios
- Aumenta em cinco anos,
de 2024 para 2029, prazo
para que estados e municípios paguem seus precatórios, dívidas determinadas
por sentenças judiciais definitivas (sem a possibilidade de recursos).
Fonte: Agencia Brasil

