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Prefeitura busca novas parcerias
para o Programa “Adote uma Praça”

Rotatórias são um dos espaços públicos que estão incluídos no “Adote uma Praça”

A Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, está em busca de
novas parcerias para o
Programa “Adote uma
Praça”, cujo objetivo é
firmar parceria entre a
poder público e empresas, entidades e associações de moradores
para realizar projetos
de manutenção e conser vação de espaços
públicos da cidade.
“Essa parceria aproxima a participação de
empresas e da sociedade civil organizada,
fomentando valores de

cidadania e preservação ambiental. O parceiro poderá expor sua
marca em placas de
publicidade no local de
sua escolha. Hoje, uma
empresa preocupada
e que apoia o meio
ambiente é bem quista
em nossa sociedade”,
comentou o secretário de Meio Ambiente
e Agricultura, Carlos
Cerri Junior.
Iniciado em abril
d e 2019, o “A d o t e
uma Praça” conta com
oito parceiros e tem
como base a Lei nº
3.303/2001, regulamentada pelo Decreto

nº 6.384/2018. Dentre os espaços públicos
incluem-se praças, jardins, rotatórias, marginais, canteiros e áreas
para prática esportiva
e de lazer.
Para p ar ticip ar é
necessário ter CNPJ e
preencher o Termo de
Responsabilidade que
se encontra no site da
Prefeitura (w w w.araras.sp.gov.br). Outras
informações sobre o
programa podem ser
obtidas pelo telefone
3547-6704.
Fonte: Secom/Prefeitura de Araras
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DESCONTO ESPECIAL PARA QUEM PARTICIPAR DOS DOIS CURSOS
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Conheça a Azzon e tenha economia
imediata de energia para sua casa ou
empresa

Você já pensou em
economizar em sua conta
de luz? Com a energia fotovoltaica, isso é possível!
Afinal, com nossos projetos de energia solar, você
passa a ter uma usina de
energia em sua própria
residência ou empresa,
gerando energia limpa e
renovável e até 95% de
economia em sua conta
de luz. Parece absurdo,
né? Mas é possível.
Utilizando painéis que
transformam a energia
solar em eletricidade, você
pode abastecer sua casa
ou empresa por meio de
uma fonte 100% limpa. Só
isso já é motivo suficiente,
não é mesmo?
E tem mais, se você

gerar mais energia do
que consome, o que sobrou é devolvido à rede.
Como assim? Sua casa ou
empresa se tornam uma
mini usina. Dessa forma,
a fornecedora de energia
te concede créditos que
podem te dar uma economia de até 95%. A rede de
energia elétrica funciona
da seguinte maneira: a
energia gerada pelas usinas das concessionárias é
distribuída na rede e utilizada por quem está conectado nela. Mas se você
também gerar energia,
pode não consumir tudo
que é direcionado para
você. Isso significa que,
caso sobre energia elétrica gerada em sua “usina”

fotovoltaica, o excedente
é devolvido a essa rede.
Isso gera créditos para
você economizar em sua
conta de energia elétrica
durante todo o ano.
A Azzon cuida de tudo
isso para você!
A empresa desenvolve
seu projeto, que é único,
realiza a instalação, cuida da homologação com
os órgãos responsáveis e
ainda faz a manutenção
e monitoramento regular
de toda a operação.
Está esperando o que
para fazer seu projeto de
energia fotovoltaica para
sua casa ou empresa?
Entre em contato com a
Azzon e conheça o futuro
da energia elétrica.

ACIA possui serviço para auxiliar na
renegociação de dívidas

A ACIA possui um
serviço especializado em
cobrança e negociação
de dívidas registradas
no SCPC (Serviço Central
de Proteção ao Crédito),
conhecida como Central de Recuperação de
Crédito (CRC).
Se a empresa possui clientes inclusos no
SCPC e não tem quem
faça cobrança, basta
procurar a CRC da ACIA

que trabalha para recuperar o crédito do seu
cliente inadimplente e
utiliza um modo prático
e fácil de negociação
que auxilia o consumidor a quitar sua dívida.
A vantagem da CRC
para o empresário é que
o processo da renegociação e recebimento
da dívida pode ser feito
diretamente pela ACIA
sem gerar desgaste

entre a empresa e o
devedor.
A empresa que ainda não aderiu a este
serviço, basta fazer seu
cadastro na ACIA, pois
as negociações serão
feitas apenas com as
empresas inclusas neste
serviço.
Mais informações pelo
fone 3543-7200 na ACIA.
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FHO tem inscrições abertas para o
Vestibular e Concurso de Bolsas 2020

Interessados em participar da prova devem se inscrever
até 14 de fevereiro pelo site.

A FHO | Fundação
Hermínio Ometto tem
inscrições aberta para o
Vestibular e Concurso de
Bolsas 2020. Os interessados em participar do
processo seletivo complementar, que acontece dia
16 de fevereiro, devem se
inscrever pelo site (vestibular.fho.edu.br) até o
dia 14.
A FHO oferece bolsas
de estudos parciais (50%)
para os cursos de gradu-

ação presenciais nas áreas da saúde, engenharia,
tecnologia, educação e
negócios. O benefício é
destinado a candidatos
que possuam renda familiar de até 03 (três) salários
mínimos por pessoa e não
é necessário ter participado do Enem.
A Instituição também
disponibiliza o PagFácil programa de crédito estudantil próprio – para
bolsistas e não bolsistas.

Com ele, o aluno tem a
possibilidade de pagar até
metade do curso depois
de formado, reduzindo o
valor das mensalidades,
sem análise de crédito e
sem juros, somente com
os reajustes anuais. Saiba
mais em: www.fho.edu.br

Inscrições:

até 14/2 | Prova: 16/2
Contato: 0800 770 44 55 |
(19) 3543-1445 (WhatsApp)
E-mail: processoseletivo@
fho.edu.br
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Golpe do boleto falso: sete dicas para não cair em armadilhas
O golpe do boleto falso
vem se tornando cada vez
mais comum no Brasil. De
janeiro a setembro de 2019
foram 4.417 queixas do tipo
no site Reclame Aqui, um
aumento de 42% em relação ao mesmo período do
ano passado — nessa época do ano, o volume de reclamações acumulado era
de 3.106. A prática envolve
a falsificação de cobranças
para fazer com que o pagamento vá para a conta
bancária do golpista. São
vários truques para atrair
a vítima, que vão desde a
manipulação do código de
barras do documento até
a criação de páginas falsas
que oferecem o download
da fatura forjada. Veja, a
seguir, sete dicas para não
ser enganado na hora do
pagamento.
1. Cheque os dados
do boleto
Boletos falsos trazem
algumas características
que podem ser facilmente checadas pelo usuário.
Veja se os dígitos finais
representam o valor do
boleto: se são diferentes,
é possível que seja golpe.
Caso seja uma cobrança

recorrente, como a fatura
da TV a cabo ou da escola
dos filhos que costume vir
com valor fixo, suspeite se
houver alguma variação
inesperada. Confirme também seus dados pessoais,
como CPF, e busque por
erros de português e de
formatação.
Verifique ainda se os
primeiros dígitos do código
de pagamento coincidem
com o código do banco
que aparece como sendo
o emissor do boleto. Um
boleto do Banco do Brasil
sempre começará com 001,
do Bradesco com 237, da
Caixa Econômica Federal
com 104, do Itaú com 341 e
do Santander com 033. Os
números bancários podem
ser checados no site da
Febraban (https://www.
febraban.org.br/associados/utilitarios/bancos.asp).
2. Verifique a origem
do vendedor
Se o boleto é emitido
por uma loja, pesquise
a reputação da empresa
no Reclame Aqui para se
certificar de que ela de
fato existe. Aproveite para
buscar o CNPJ no boleto
e cheque se ele é real por

meio de uma consulta no
aplicativo da Receita para
smartphone. É importante
também evitar lojistas que
fazem parte da lista negra
do Procon.
Em caso de compras
online, opte sempre que
possível por outros meios
de pagamentos que não
envolvam boleto. Plataformas como Mercado
Pago, PagSeguro e demais
meios digitais oferecem
mais segurança quando
atuam como intermediárias
e podem ser acionadas se
algo der errado na transação.
3. Prefira a leitura automática do código de
barras
Em qualquer boleto,
prefira sempre ler o código
de barras pela câmera do
celular ou no caixa eletrônico. Em geral, boletos com
linha digitável adulterada
não trazem código de barras compatível e precisam
forçar a vítima a digitar a
sequência manualmente
para completar o golpe.
Um documento com barras
ilegíveis, portanto, tem
maiores chances de ser
fraudulento.

4. Baixe o boleto no
site do credor
Sempre que possível, é
importante baixar boletos
diretamente no site do
banco ou da empresa que
está fazendo a cobrança.
Duvide sempre de boletos
que chegam por e-mail,
especialmente quando a
mensagem traz um assunto
como “Urgente” ou “Seu
nome está no Serasa”. Uma
boa maneira de driblar
esse tipo de problema é
usando um serviço de e-mail com bom sistema de
anti spam, como o Gmail.
O mesmo vale para faturas
que chegam via WhatsApp.
Em golpes mais sofisticados, um boleto falso
pode até mesmos ser enviado para a casa da vítima. Nessa modalidade, o
documento pode vir com
visual idêntico ao original,
incluindo envelope com
carimbo e remetente real.
5. Certifique-se de que
o site é seguro e evite
Wi-Fi público
Ao fazer download do
boleto no site do credor,
certifique-se de que está
acessando a página verdadeira e de que o ende-

reço começa por HTTPS.
Páginas seguras trazem o
selo do certificado SSL que
assegura contra invasões
e garante maior confiabilidade para o documento
que está sendo baixado.
Evite também se conectar em redes públicas,
que são mais suscetíveis
a ataques no roteador capazes de falsificar páginas
visitadas. Em golpes mais
avançados, o criminoso
pode interceptar o acesso
e alterar um boleto aparentemente baixado do site
oficial do banco. Por isso,
opte sempre por fazer o
download em uma rede
segura e com senha, ou
pela Internet móvel do
celular.
6. Evite instalar extensões suspeitas no navegador
Extensões fraudulentas
instaladas no navegador
podem abrir espaço para
ataques. Em geral, esse
tipo de plugin promete
alguma função divertida e
inocente, mas fica à espreita
esperando que o usuário
acesse o site do banco.
Além de colocar sua conta
bancária em risco, esse tipo

de programa malicioso
pode interferir na geração
do boleto e alterar o código
no momento do download.
7. Cuidado com o vírus
do boleto
Assim como a extensão maliciosa, um malware
chamado de Bolware pode
estar instalado no próprio
computador do usuário.
Quando o PC está infectado
com esse vírus, boletos gerados na Internet podem ter
o código de barras alterado
para que o pagamento seja
redirecionado ao criminoso. Ou seja, se o usuário
não checar o documento e
pagar, o valor cai na conta
do hacker.
Felizmente, o malware
pode ser combatido pela
maioria dos antivírus gratuitos. Baixe um bom software de segurança e faça
varreduras periódicas para
se assegurar de que não
há infecção na máquina.
Lembre-se também de
não usar computadores
de acesso público — afinal, não há como garantir
que o sistema está livre de
ameaças.
Fonte:TechTudo
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