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News@TI
Vagas para Programa de Estágio em TI

@Estão abertas até o dia 6/6 as inscrições para o Programa de Estágio 
em Tecnologia da Informação (TI) do Grupo Dimed. Conectada 

com o universo digital da Panvel, a iniciativa chega à sua segunda edição 
visando acelerar o desenvolvimento e a evolução de jovens talentos 
na área. Também possibilita que o candidato se torne desenvolvedor 
e inicie a construção da sua carreira na rede. Durante o período do 
estágio, que será de seis meses, o estudante terá a oportunidade de 
vivenciar o universo da inovação e da transformação digital da área de 
TI. O dia a dia é estruturado de forma prática e intensa, trabalhando em 
projetos e necessidades reais do Grupo Dimed, especialmente da marca 
Panvel. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio, transporte 
fretado e/ou VT, refeitório no local, descontos em Farmácias Panvel e 
gympass. Os interessados devem acessar https.//www.linkedin.com/
company/grupodimed/life/programaestagioti/ para obter mais informa-
ções sobre o Programa e orientações de como se candidatar, ou então, 
podem entrar diretamente na nossa vaga na página da Grupy https://
grupodimed.gupy.io/jobs/898216?jobBoardSource=gupy_public_page.

Matrículas para Pós-Graduação EaD

@As matrículas para a Pós-Graduação Lato Sensu EaD da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) estão abertas até o dia 30 

de julho e devem ser feitas pelo site. O processo está com descontos 
especiais nas mensalidades dos cursos para quem fizer a matrícula 
antecipada, sendo de 10% até o dia 15 de junho e de 5% a partir do 
dia 16 de junho até o final das inscrições. O segmento EaD possui 
diversos cursos para que o profissional possa escolher a especialização 
que mais se identifica, como por exemplo: Direito Civil, Economia e 
Gestão de Agronegócio, Gestão Estratégica de Negócios, Gestão de 
Negócios em Serviços, Inteligência Artificial, Marketing Estratégico, 
entre outros. As aulas contam com interação semanal ao vivo com 
o professor, permitindo e facilitando o esclarecimento de dúvidas 
(http://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/ead).

Canadá enfrenta déficit de pessoas para 
preenchimento de vagas de emprego

@Desde 2011, o Canadá vem recebendo novos imigrantes com 
a proposta de aquecer a economia do país. Com a pandemia, 

esse cenário se agravou e o país está correndo atrás de pessoas de 
fora para oportunidades de trabalho. Essa necessidade em atrair 
imigrantes vem acontecendo, pois o Canadá tem o receio de ter 
uma das menores taxas de natalidade do mundo e também uma das 
populações mais envelhecidas (https://maratona.seufuturocanada.
com.br/oportunidade_checklist_)

Coluna do Heródoto

Ele é um candidato 
fortíssimo à 
presidência da 
república. 

Tem um forte apelo 
popular e para alguns 
veículos de comu-

nicação é imbatível nas 
próximas eleições presiden-
ciais. Seus dois mandatos 
anteriores deixaram marcas 
profundas no país, e uma 
boa parte dos eleitores têm 
saudades dos tempos que 
governou a   nação por nove 
anos . Afirmam que durante 
esse período a qualidade 
de vida melhorou e princi-
palmente os trabalhadores 
tiveram ganho de renda e 
de auto estima. O país tinha 
o respeito internacional o 
que fazia dele uma exceção 
na América Latina. A cam-
panha eleitoral nem bem 
se inicia e o ex-presidente 
é lembrado como o gover-
nante mais bem sucedido 
na história nacional.É visto 
por muitos como um ícone, 
um mito a ser preservado.

Ele deixou o último man-
dato da presidência com alta 
taxa de aprovação do seu go-
verno, o que o habilita a ter 
uma terceira oportunidade 
de governar o país. Dizem 
os institutos de pesquisas 
que a aprovação chegou a 
mais de 60 por cento. Nin-
guém esquece as diretrizes 
nacionalistas dos seus dois 
governos através de forte 
impulso ao desenvolvimen-
to de empresas estatais. 
Não esconde que não quer 
aproximação com o governo 
americano e procura outras 
alternativas internacionais. 
Busca mercados que pos-

sam adquirir os produtos 
nacionais, principalmente  
os provenientes do agro-
negócio. Essas diretrizes 
carreiam grande apoio dos 
movimentos dos trabalha-
dores e da população de 
baixa renda. Sua campanha 
eleitoral tem como alvo 
buscar, pela terceira vez, 
o apoio das camadas mais 
pobres a quem promete 
a volta da idade de ouro. 
Os funcionários públicos 
o apoiam integralmente, 
uma vez que foi responsável 
pelo crescimento da má-
quina pública, com muitos 
empregos oferecidos pelas 
empresas estatais e órgãos 
governamentais.

Ele é acusado de ter se 
aproveitado pessoalmente 
dos benefícios do gover-
no durante os seus dois 
mandatos. Há uma forte 
campanha de oposicionistas 
que o acusam de populista 
e de admirador de países 
totalitários. Nada disso 
cola no candidato. Ele está 
de volta ao campo eleitoral 
com novas promessas de 
recuperar a nação que vive 
uma profunda crise econô-
mica onde se sobressai o 
desemprego e o crescimen-
to da pobreza. Juan Domin-
go Perón desembarca em 
Buenos Aires depois de 18 
anos de exílio na Espanha. 
Sua segunda mulher, Evita, 
ainda é cultuada no cemité-
rio como quase uma santa. 
Nenhum dos candidatos 
faz sombra ao seu apelo e 
prestígio popular. Perón 
é eleito, pela terceira vez, 
presidente da República 
Argentina, em 1973. 

(*) É comentarista da Record News, 
R5 e Nova Brasil FM.

Heródoto Barbeiro (*)

Ele voltou
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O setor de segurança eletrônica sofreu um 
salto tecnológico a partir de 2015 e vem, desde 
então, avançando rapidamente. O mercado 
mudou quando as câmeras de segurança 
deixaram de ser apenas dispositivos - que 
eram usados somente para o monitoramento 
- e passaram a, além de prover segurança, 
integrar aplicações de Business Intelligence 
para otimizar a produtividade e os resultados 
dos negócios.

Nesse contexto de integração de soluções 
de vídeo, áudio e analíticos, a chegada da 
Inteligência Artificial tem possibilitado com 
que grandes infraestruturas sejam adminis-
tradas a distância e, mais do que isso, ajudam 
na identificação de objetos e na redução de 
falsos positivos. Como resultado, os espe-
cialistas em segurança puderam mudar para 
uma forma de trabalho proativa e baseada 
em eventos - ao invés do monitoramento 
manual contínuo.

É importante lembrar que algumas previ-
sões que, previamente alertavam o mercado 
neste início, não se realizaram. A tecnologia 
não minimizou o trabalho humano, mas 
capacitou cada vez mais a mão de obra. As 
câmeras de vídeo se transformaram, surgiram 
soluções integradas no setor, e os profissionais 
acompanharam o mesmo ritmo de evolução e 
aprimoramento. Historicamente, observamos 
que educação foi e é um investimento com 
retorno imediato para o integrador - como 
observamos hoje com a longevidade (e re-
ceita) dos profissionais que se qualificaram 
para lidar com a tecnologia.

Do dispositivo ao Business Intelligence
Foi um longo caminho até aqui. Desde os pri-

meiros investimentos, que partiram do governo 
brasileiro entre os anos de 2008 e 2010, com a 
transição do analógico para o IP e que abriram 
as portas para o setor privado também colaborar 
com a modernização do ambiente de tecnolo-
gia. Sem dúvidas, existe também uma questão 
geracional que contribui com essa escalada 
tecnológica, como a chegada de mais millennials 
no mercado que olham tanto para a inteligência 
artificial como para outras tecnologias com mais 
abertura e interesse.

O investimento se mostrou bastante acer-
tado, mesmo em tempos de crise. Durante 
a pandemia, por exemplo, a segurança ele-
trônica mostrou-se essencial - seja no varejo 
(com analíticos que contam e medem o fluxo 
de pessoas) e até mesmo no ambiente mais 
crítico dos últimos meses: os hospitais (com 
soluções como as câmeras térmicas, de con-
trole de acesso com reconhecimento facial e 
sem o toque com as mãos). Uma das grandes 
vantagens da tecnologia IP, e que foi aproveitada 
nesse contexto, é a escalabilidade. Assim, os 
dispositivos já instalados foram redirecionados 
e ganharam novos fins com as demandas que 
surgiram pelo caminho.

Para os próximos anos, outra revolução está 
em curso. Estamos trabalhando em aplicativos 
de inteligência, cada vez mais  embarcados na 
borda, o hardware conta com cada vez mais 
capacidade de processamento, através de nosso 
próprio processador, substituiremos cada vez 
mais  sistemas de segurança por  sistemas de 
Business Intelligence que integram todos os 
recursos disponíveis e, desde a saída da fábrica, 

já estão adaptados às tecnologias que surgirão 
nos próximos anos. A decisão à prova de futuro 
aumenta a escalabilidade e transforma a Taxa 
de Retorno de Investimento (ROI) em uma 
constante de longuíssimo prazo.

Com a ampliação das nossas tecnologias, a 
nossa empresa e os profissionais da segurança 
ganham novos mercados a serem explorados, 
ganham uma nova oportunidade de adquirir 
conhecimento técnico e de negócio, dentro 
das novas tecnologias e dos novos conceitos 
de soluções. Setores continuarão crescendo 
e aperfeiçoando-se, como, por exemplo o 
setor de infraestrutura crítica, cada vez 
mais regulado em muitos países e de total 
importância para garantir o funcionamento 
de serviços básicos.  

Mas, sem dúvida, o que vem ao futuro, é que 
não somente setores de mercado de Enterprise 
tenham acesso ao ecossistema das soluções e 
da inteligência, mas que setores médios; como 
o varejo de pequeno e médio porte, o setor 
residencial, entre outros, possam aceder a 
tais soluções, e aqui cremos que a oferta de 
sistemas como serviços irá, de verdade, mudar 
a visão estratégica do mercado. Plataforma e 
operadores de serviços de inteligência no mer-
cado de segurança eletrônica possibilitarão 
que todos os setores tenham cada vez mais 
acesso à tecnologia, e que os sistemas sejam 
escaláveis, e que garantam a possibilidade 
de investimento a longo prazo, com maiores 
retornos aos integradores e clientes finais.

(Fonte: Alessandra Faria, diretora da Axis 
Communications para o Brasil).

Vacina contra Covid-19 é usada 
como isca para ataques cibernéticos

Malware, spam, esquemas de phishing e sites maliciosos estão entre as estratégias usadas pelos hackers
Paul Pajares (*)

O que a pandemia nos ensinou sobre 
o mundo digital e as ameaças ci-
bernéticas? A Covid-19 provocou 

uma dependência maior da tecnologia e 
acelerou a digitalização de muitas empre-
sas. A necessidade de reduzir o contato 
social, para combater a proliferação do 
vírus causador da doença, obrigou até 
mesmo os serviços públicos a se adaptar 
rapidamente à internet, e fez crescer in-
clusive as consultas de telemedicina. Os 
bancos digitais também proliferaram e a 
visita rotineira aos shoppings foi trocada 
pelas compras online.

Só que à medida que as transações digitais 
ficaram mais presentes no nosso cotidia-
no, várias ameaças surgiram. O uso mais 
intenso da internet provocou um aumento 
da confiança dos usuários nas plataformas, 
tornando-os iscas fáceis para cibercrimino-
sos, que criam réplicas muito convincentes 
de e-mails, sites e até aplicativos.

Outro fenômeno identificado foi o au-
mento das fake news, que já eram um 
problema que vinha sendo enfrentado antes 
da pandemia. A desinformação cresceu e 
os hackers passaram a usar a Covid-19 e 
os termos relacionados à doença, como as 
vacinas, como isca para seus golpes.

Agora que as vacinas estão sob os holofotes 
– com mais de 1 bilhão de doses administra-
das em centenas de países – aumentaram os 
registros de ataques utilizando o tema. No 
começo do ano, a Interpol emitiu mais um 
alerta global sobre o uso da pandemia do novo 
Coronavírus como isca para a realização de 
golpes digitais. Isso inclui atividades crimi-
nosas online e offline para publicidade ilegal, 
venda, administração e roubo das referidas 
vacinas. Recentemente, uma falsa rede de 
distribuição de vacinas foi desmantelada.

Desde o primeiro trimestre de 2020, 
detectamos uma onda de ataques asso-
ciados à vacina Covid-19. Entre os princi-
pais malwares registrados estão: Emotet, 
Fareit, Agent Tesla e Remcos, agindo em 
diferentes países da América e da Europa. 
As indústrias mais afetadas são as de saúde, 
manufatura, bancos e transporte. Em vários 
casos, os remetentes de e-mail fingiam ser 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e usavam nomes de médicos.

Além de Emotet e Fareit, outros tipos de 
malware foram usados para propagar ame-
aças relacionadas à vacina Covid-19. Entre 
os quais, cavalos de Tróia como Lokibot, 
Agent Tesla e Formbook e outros Trojans 
de Acesso Remoto (RATs), que fornecem 
controles de administrador e geralmente 
possuem recursos para fazer upload e 
download de arquivos, como Remcos, Na-
nocore e Malware Android como Anubis.

Alguns criminosos também usam SMS 
em suas campanhas fraudulentas. Um 
golpista que fingia ser de uma empresa 
farmacêutica enviava mensagens convo-
cando o receptor a se vacinar. Em segui-
da, fornecia um número de contato para 
registro. Provavelmente pedirá dinheiro 
quando for contactado.

Os golpes relacionados às vacinas da 
Covid-19 estão se espalhando pelas re-
des sociais. Com a atual crise sanitária, é 
compreensível que as pessoas procurem 
alternativas para comprar uma vacina. 
Mas é importante ressaltar que vacinas 
falsas podem ter repercussões negativas 
na saúde, mesmo se os golpistas entrega-
rem algum dos produtos prometidos após 
receberem o pagamento.

O governo e os órgãos legais de diferentes 
países aconselham continuamente a comu-
nidade a ter cuidado com tais golpes. Para 
os usuários, a dica é não clicar em links ou 
baixar anexos que venham em e-mails de 
fontes desconhecidas. Além disso, o ideal é 
manter sistemas de segurança como antiví-
rus e firewalls sempre ativos e atualizados, 
assim como aplicativos e outros softwares 
utilizados no dia a dia.

Lembrando que os sistemas, principal-
mente de empresas, também podem ser 
protegidos por uma abordagem de seguran-
ça multicamadas, voltada para endpoints, 
e-mails, web e redes. Abaixo, algumas dicas 
para fugir dos golpes online:

Pense antes de clicar. Evite encaminhar 
ou compartilhar mensagens e postagens 
sem verificá-las primeiro (use mecanismos 
de busca e sites de notícias confiáveis ou 
oficiais).

Fique atento para e-mails, sites e apli-
cativos falsos ou maliciosos. Alguns sinais 
que devem despertar desconfiança são: 
erros ortográficos e gramaticais, nomes 
e logotipos incorretos de instituições co-
nhecidas. Se não tiver certeza, verifique 
com outras fontes, como os sites oficiais 
de mídia social da empresa e informações 
de contato.

Participe e/ou promova treinamentos de 
segurança cibernética. A maior conscienti-
zação e conhecimento sobre golpes online 
e outros tipos de desinformação podem 
ajudar a identificar esses esquemas.

E lembre-se, quanto mais tecnológico 
for o negócio e mais dados de usuários ele 
incorporar, maior valor terá para os atacan-
tes. Por isso, é preciso colocar a segurança 
cibernética no ponto mais alto do pódio.

(*) É Pesquisador de Ameaças Cibernéticas da Trend 
Micro e participa frequentemente de treinamentos 

da Interpol.

Em outubro, uma variante de ran-
somware foi espalhada por meio de uma 
falsa pesquisa sobre Covid-19. O phishing 
continha um anexo de uma suposta pes-
quisa para estudantes e professores da 
universidade no Canadá. A telemetria 
ainda revelou ação desse malware, com 
mais de mil detecções, em Portugal, Es-
tados Unidos e Israel.

E em novembro, o malware Zebocry teria 
se passado pela empresa farmacêutica Si-
nopharm, que produz vacinas Covid-19. Os 
invasores usaram como estratégia o envio 
de um Disco Rígido Virtual (VHD - Virtual 
Hard Drive) com dois arquivos: um PDF 
para slides de apresentação do Sinopharm 
e um executável que se passava por um 
documento do Microsoft Word.  Já o ranso-
ware Backdoor Remcos estava disfarçado 
de um arquivo que supostamente trazia 
detalhes sobre a vacina contra a Covid-19. E 
o agente Tesla em um arquivo que discutia 
a eficácia dos testes, possíveis vacinas e 
cura da doença.

Recentemente, circulou uma campanha 
de phishing que usava o nome do Serviço 
Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS). 
O e-mail persuadia o usuário a confirmar 
a convocação para vacinação. Se o botão 
"aceitar" ou "desconsiderar" fosse clicado, 
o e-mail redirecionava o internauta para 
uma página de entrada, que exibia um 
formulário solicitando o nome completo 
do usuário, data de nascimento, endereço 
e número de celular.

Estes são apenas alguns dos golpes 
relacionados à vacina Covid-19 que estão 
circulando na rede. Eles vão da distribuição 
de cartões de vacinação e agendamento 
das doses às consultas e vendas da vacina, 
entre outros.

Paul Pajares
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