
Serviço

EUA
Brasileiro vendia
identidade a ilegais
O brasileiro Rodrigo Moura foi
preso pelo FBI na semana passa-
da acusado de atuar em um es-
quema de venda de identidade a
imigrantes ilegais nos Estados
Unidos. Com a ajuda de uma
funcionária do Departamento
Estadual de Licenças, Moura
teria facilitado a emissão da car-
teira de motorista – documento
que serve como identidade nos
EUA – a mais de 45 brasileiros
ilegais. O crime de conspiração
para a produção ilegal de docu-
mentos é punido com mais de
cinco anos de prisão. A produ-
ção da carteira tem pena de
mais de 15 anos de cadeia.

RIBEIRÃO PRETO
Bando usa caminhões
para roubar gado
Com três caminhões, uma qua-
drilha roubou, na madrugada de
ontem, dezenas de cabeças de
gado bovino, no Sítio 3D, em
Vargem Grande do Sul, na re-
gião de Ribeirão Preto, interior
de São Paulo. Os bandidos do-
minaram e amarraram o casei-
ro, a mulher e os três filhos para
carregar os caminhões. Na fuga,
um dos veículos ficou sem freio
e bateu em um barranco. O mo-
torista, de 33 anos, quebrou um
dos pés e não conseguiu esca-
par. Pessoas que passaram pelo
local acionaram a polícia por
causa do acidente e o suspeito
foi preso.

JUSTIÇA
OAB reclama ao CNJ
sobre escuta em presídio
O presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), Ophir
Cavalcante, disse ontem que vai
mover representação no Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ)
contra o juiz Odilon de Olivei-
ra. O magistrado foi corregedor
do Sistema Penitenciário Fede-
ral até 2009, período em que
teriam ocorrido interceptações
de conversas entre advogados e
presos em presídios federais de
segurança máxima. Segundo
Cavalcante, as escutas violam o
princípio da ampla defesa e o
direito de sigilo entre advogado
e cliente. O Ministério da Justi-
ça não vai revogar o sistema.

ACIDENTE

Ator de ‘Passione’ cai
em arroio no RS
O ator Werner Schünemann,
intérprete do personagem Sau-
lo na novela Passione, da Rede
Globo, escapou sem ferimentos
de um acidente ontem, em Por-
to Alegre. Ele dirigia um utilitá-
rio esportivo Pajero que saiu da
pista e caiu nas águas do Arroio
Dilúvio. O ator diz que dormiu
no volante e acabou sendo sal-
vo pelos bombeiros.

A CARTILHA COM DICAS SOBRE COM-

PRAS NA INTERNET ESTÁ DISPONÍVEL

PARA DOWNLOAD NO SITE WWW.CRIAN-

CAMAISSEGURA.COM.BR.

● As escolas também discutem
o uso da internet em sala de au-
la. O Colégio Santo Américo, por
exemplo, libera a internet para
os alunos, mas faz o controle dos
sites visitados. “Também oferece-
mos palestras com um escritório
de direito eletrônico”, diz a direto-
ra pedagógica Elenice Lobo.

No Colégio Bandeirantes, os
alunos fazem parte de uma rede
social interna, na qual discutem
temas sobre a internet e tiram
dúvidas. “Para os alunos meno-
res, do sexto ano, discutimos ví-
rus e segurança da informação”,
conta a coordenadora de tecnolo-
gia educacional do colégio, Cris-
tiana Mattos Assumpção.

No Vértice, a cada bimestre a
escola reserva um dia para que
os alunos acessem a internet.
“Nesses dias, os conceitos de
segurança são expostos para os
alunos”, afirma a professora de
informática Cristina Lellis. No
Colégio Renovação, na Saúde,
zona sul, os alunos refletem so-
bre o impacto do consumo. “De-
vemos fazer uma conscientiza-
ção constante”, diz a vice-direto-
ra Cláudia Baratella. / L.C. e L.G.G.

Manual ensina criança
a comprar na internet
Gastos devem ser autorizados pelos pais, que precisam monitorar
o conteúdo acessado; cartilha também serve para ajudar adultos

SERGIO NEVES/AE

VIOLÊNCIA
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Seis homens armados tentaram
assaltar a agência do Banco Itaú
na Rua Alfredo Zumkel-
ler, na altura do núme-
ro 487, no Parque
Mandaqui, zona
norte de São Pau-
lo, por volta das 16
horas de ontem.
Entre 15 e 20 pes-
soas – clientes e fun-
cionários do estabele-
cimento – foram feitas
reféns por cerca de meia hora.
Após negociação com a polícia,
elas foram liberadas sem sofrer

nenhum ferimento. A polícia
informou que apreendeu com

os criminosos uma pistola,
uma metralhadora e

uma arma de brinque-
do. “Alguém cha-
mou a polícia mui-
to rápido e houve
tempo para impe-

dir a fuga”, disse o
delegado Mauro Fa-

chini, da Delegacia de
Repressão a Roubo a Ban-

cos do Departamento de Inves-
tigações sobre Crime Organiza-
do (Deic).

Lais Cattassini
Luiz Guilherme Gerbelli

Entre as cores e os personagens
de desenhos animados dos sites
destinados ao público infantil es-
conde-se um anúncio publicitá-
rio. Com o mouse em mãos e o
conhecimento sobre o funciona-
mento da rede, crianças e adoles-
centes sem orientação dos pais
realizam compras virtuais e po-
dem ser vítimas de golpes.

Pensando nisso, o Movimento
Criança Mais Segura na Internet
desenvolveu uma cartilha com o
passo a passo para compras no
mundo virtual. O objetivo é ensi-
nar aos jovens como identificar
lojas seguras, pesquisar preços e
exigir direitos, ensinamentos
que depois serão repassados aos
pais. A campanha inclui vídeos
que serão exibidos na rede Cine-
mark até o fim do ano. “A carti-
lha atinge crianças, adolescen-
tes e adultos. Todo mundo pode
ser vítima de golpes na inter-
net”, diz a coordenadora do Mo-
vimento, Marcela Macedo. Os
pais também precisam conhecer
os procedimentos de uma com-
pra segura. “Hoje ainda é difícil
para os pais sentarem com os fi-
lhos para tratar desse assunto.”

Consumo. A exposição aos co-
merciais e às marcas aumenta o
interesse pelo consumo, afirma
a psicóloga e publicitária Maria
Helena Mascheti, do Instituto
Alana, voltado para o desenvolvi-
mento da cidadania. “A internet
é como um catálogo de produ-
tos. A criança é exposta e não
tem consciência ou juízo para de-
cidir o que é certo ou errado.”
Segundo ela, os filhos têm afini-
dade com as telas – computado-
res, televisores e celulares.

A professora Vilma Maria José
da Silva, de 49 anos, ensinou ao
filho Vitor, de 10 anos, a fazer
compras pela internet, mas só
com autorização. “Quando ele

descobriu, achava que podia fa-
zer isso por qualquer site. Eu
mostrei para ele que era impor-
tante pesquisar antes.”

“Minha mãe só me deixou fa-
zer o Facebook há um mês. Se
tenho de comprar, peço e depois
ela decide se compra”, diz Felipe
Braga Kienast, de 10 anos.

Autorização. Todas as com-
pras devem ser autorizadas pe-
los pais, que também precisam
monitorar o conteúdo acessado.
“Os adultos estão acostumados
a orientar de outra forma. Sa-
bem aconselhar a não falar com
estranhos, mas não dizem para
não dar Control C, Control V no

conteúdo alheio”, brinca Marce-
la Macedo. Cartilhas como a de-
senvolvida pelo Movimento
Criança Mais Segura ajudam a
preencher a lacuna muitas vezes
deixada por pais e educadores. A
ONG SaferNet, que também lida

com questões de segurança na
internet, já publicou textos de
orientação sobre ética, pedofilia
e cyberbullying. “Nem todos os
pais têm conhecimento sobre is-
so”, afirma Rodrigo Nejm, dire-
tor de prevenção da entidade.

SÃO PAULO

Vendem-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

FLAT

AEROPORTO
* IBIS AEROPORTO * Temos o
melhor negócio p/ investimento!
Consulte!OLIVVER creci11990j
F:(11)3887-0721

ITAIM
FLAT 1 DORM, gar, pool. Temos o
melhor negócio p/investir ou Mo-
radia!Consulte ofertas!OLIVVER
creci11990j F:(11)3887-0721

CAMPO BELO
Localização nobre 

C
re

ci
 J

-9
61

- Z
M

-1

R$ 355.000. Lindo apartamento com 46m²
privativos, 1 dormitório, terraço. Edifício
moderno com lavanderia, spa, fitness. Garagem.
Cód. 431475

www.coelhodafonseca.com.br
3882-4000

FINANCIE ATÉ 80%

2 DORMITÓRIOS

PARAÍSO
R$390.000 90m²ú t , 2d ts ,
ste+3ªrev., 2vg, tços, lzr, ensol., R.
tranq. Cód 67144 F:3488-8080

VL OLÍMPIA
R$480.000 2dts, ste, 2vg, exce-
lente, tço, 81m²au, dep.emprega-
da. Cód 79710 F:3488-8080

3 DORMITÓRIOS

JD AMÉRICA
R$1.099.000 Novo, Neoclássico,
amplo liv c/ tço, 3sts, 3vg, lazer c/
raia. Cód 33666 F:3488-8080

JD AMÉRICA
R$980.000 Cob.duplex, 300m²au,
3dts, ste, 2vg, vrs sls, amplo tço.
Cód 68391 F:3488-8080

JD AMÉRICA
Excelente apto, 3sts, 3vg, ensol.,
linda vista, ac.permuta de menor
valor. Cód 81278 F:3488-8080

JD EUROPA
200m²au, 3sts, 3vg+vg visitante, liv
c/ tço, repl.arms, oport., R.Artur
Ramos. Cód 81325 F:3488-8080

HIGIENÓPOLIS 
Próximo ao Shopping 
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Aconchegante apartamento com 160m²
úteis, 3 dorms. (suíte), amplo living para
2 ambientes. Jacuzzi, ensolarado. Rua arborizada.
R$ 650.000. Cód. 302217

www.coelhodafonseca.com.br
3677-5000

FINANCIE ATÉ 80%

PARAÍSO
R$750.000 Cob.duplex, 3dts, ste,
2vg, amplo tço, ensol. c/ vista. Cód
81113 F:3488-8080

PARAÍSO
R$550.000 3dt, ste, vg, 135m²au,
amplo living 2ambs, dep.empr. Cód
82527 F:3488-8080

PARAÍSO
Novo, 3sts, escr., 3vg, liv 3ambs, tço
gourmet, lzr. Cód 38386 F:3488-
8080

VL N. CONCEIÇÃO
260m²úteis, 3sts, 4vg, liv, home, tço
gourmet, vista p/ Z1, lazer total,
único. Cód 49074 F:3488-8080

4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

JARDINS
R$498.000 330m²au, 4dts, ste,
2vg, único. Cód 76517 F:3488-
8080

JD AMÉRICA
R$1.100.000 4dts, 2vg, lvbo, tço,
250m²au, 2qe, ensol., exc.locali-
zação. Cód 82934 F:3488-8080

JD MARAJOARA
R$510.000 Av. Woshigton Luiz, 4ds
sendo 1 ste c/ closet, arms emb.
, quarto, wc empreg, dispensa, la-
vabo, sala jantar, varanda, 2 vagas
cob. e 3 descob., chur, estac. visit.
160m² á.ú, 310m² á.t, cond.
R$900,00, reform. (11)7338-
1269 / 6398-2469 /5548-4465

JD PAULISTANO
R$2.000.000 200m²au, 4dt, 3st,
3vg, liv 3ambs, tço, arms, pronto
p/morar.Cód81325 F:3488-8080

PARAÍSO
Cobertura Chap-Chap, 310m²au,
4sts, 4vg, impecável, lazer, único.
Cód 82484 F:3488-8080

ZONA OESTE

2 DORMITÓRIOS

PINHEIROS
Px. Metrô, 2dts, vg, 100m²au, li-
ving c/ tço, dep.empr. Cód 82302
F:3488-8080

VL MADALENA
R$370.000 86m²au, 2dts, vg, liv
2ambs, tço, and.alto, Harmonia.
Cód 78554 F:3488-8080

3 DORMITÓRIOS

CITY LAPA
R$385.000 96m²au, 3dt, ste, 2vg,
liv 2ambs, ótima conservação, la-
zer. Cód 81650 F:3488-8080

PERDIZES
R$990.000 Cob.Penthouse,
260m²au, 3st, 4vg, impecável, não
há outra.Cód74287 F:3488-8080

PINHEIROS
R$540.000 120m²au, 3dts, ste,
2vg, impecável, lzr, único. Cód
79834 F:3488-8080

PINHEIROS
R$320.000 Px.Metrô, 130m²au,
3dts, ste, vg, amplo liv, dep.empr.,
único. Cód 82519 F:3488-8080

PINHEIROS
R$380.000 182m²au, 3dts, ste,
vg, D.E, ambs, ensol., Px.Mourato
Coelho. Cód 79073 F:3488-8080

POMPÉIA
Charmosa Cobertura com 108m²
Privativos. 3 Dormitórios (Suíte).
Terraço c/Espaço Gourmet. Ambs.
Bem Distribuídos. 3 Vagas. Lazer
Completo. Oportunidade. ZCLzII
Cód. 270296 Tel.: 3874 - 3000
Financie até 80% com o Itaú.

Vendem-se

CASAS

ZONA SUL
JD EUROPA
Sobr., 280m²AC, 3dts, ste, 12vg, liv
3ambs, lar., lvbo, copa, edíc., jar-
dim. Cód 82544 F:3488-8080

JD PAULISTA
Casa de vila, 2dts, ste, 2vg,
187m²AC, 104m²AT, excel.locali-
zação. Cód 82755 F:3488-8080

JD PAULISTA
Casa localização ótima, 4sts, 5vg,
finíssima decor., lazer, aceita per-
muta. Cód 81280 F:3488-8080

JD PAULISTA
Ótima casa c/640m²terr., 4sts, 5vg,
nova, única na região, excel.locali-
zação. Cód 81514 F:3488-8080

JD PAULISTANO
R$1.500.000 300m²au, 4dt, 2st,
6vg, liv+sl jantar, lvbo, edíc., px.S.
Vidal. Cód 35795 F:3488-8080

JD PAULISTANO
Cond. Fechado, 4sts, escr. ,
560m²AC, piscina individual, 6vg.
Cód 78477 F:3488-8080

MORUMBI
Cond. Fechado com Segurança
24hs. Belíssima Residência com
Excelente Planta. 4Dts. (2Suítes).
Living com Lareira. Jardim com
Churrasqueira. 4Vagas. ZER-2
Cód.426777 Fone:3740-5000
Financie até 80% com o Itaú.

ZONA OESTE

CITY LAPA
R$730.000 250m²au, 3dt, ste,
3vg, liv 3ambs, jd, quintal, churr.,
jacuzzi. Cód 74729 F:3488-8080

Classificados
autos. empregos. imóveis.a e oportunidades.o Paraanunciar

(11)3855-2001

Escolas discutem
uso da internet e
dão orientação

Bando invade agência e faz ao menos
15 reféns no Mandaqui, na zona norte

Acesso. Colégio libera uso de internet na aula, mas monitora

2
HELICÓPTEROS
DERAM APOIO À
OPERAÇÃO DA

POLÍCIA
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 jun. 2010, Metrópole, p. C6.




