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Nossas Publicaç
Publicações

A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em
silêncio de nossos coraç
corações e aquece com ternura os
coraç
corações daqueles que nos acompanham em nossa
caminhada pela vida.
O SDO deseja aos Amigos da FOUSP um Feliz Natal e um
Ano Novo cheio de Paz, Amor, Saú
Saúde e Amizade.
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SDO INFORMA
DEFESA DE TESE DE DOUTORADO
A Diretora Técnica do SDO, Telma de Carvalho,
também docente do curso de Biblioteconomia da
Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da
Informação (FaBCI) da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP),
defendeu sua tese no último dia 14 de novembro,
no Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação da ECA/USP. O trabalho : “A
produção científica brasileira em odontologia e
sua visibilidade nacional e internacional” analisou
a repercussão dos artigos publicados em revistas
científicas brasileiras e estrangeiras a partir de
uma amostra composta por 90 autores.
Trata-se de um estudo bibliométrico e
cienciométrico que analisou em quais revistas
brasileiras e estrangeiras os autores brasileiros
publicaram, que descritores de assuntos foram
utilizados pelos catalogadores nas bases de dados
para descrever o conteúdo dos artigos, qual a
procedência institucional dos autores da amostra,
qual a visibilidade dos artigos publicados
(identificado a partir da análise de citação dos
artigos) e qual o fator de impacto das revistas
utilizadas para veiculação da produção científica.
O trabalho abriu espaço para discussão sobre o
fortalecimento do banco de dados iberoamericano de publicação eletrônica SciELO
(Scientific Electronic Library Online), por ser o
único a oferecer dados bibliométricos para análise
de produtividade científica, a exemplo do Web of
Science, atualmente vinculado à Thomson, mas
mais conhecido como ISI – Institute of Scientific
Information.
O estudo possibilitou verificar que os autores
brasileiros de odontologia foram considerados
“grandes produtores”, não havendo diferença
significativa entre produzir para publicar no Brasil
ou no exterior.

VISITAS
Os funcionários do SDO participaram
efetivamente dos eventos da 11ª.
Semana de Arte e Cultura, realizada
pela comissão de Cultura e Extensão
Universitária da FOUSP, no período de
22 a 29/09/2006.
Constava
da
programação:
Apresentações musicais, Palestras

Dia do Professor
Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro porque nessa data,
no ano de 1827, D. Pedro I propôs a criação das escolas primárias no
Brasil. O documento tornou-se oficial em 15 de outubro de 1933,
numa celebração realizada no Instituto de Educação do Rio de Janeiro.
A data comemorativa, no entanto, só foi oficializada com o decreto
52.682, de 1963.
Ser professor não é tarefa para qualquer um, sem considerar, claro, a
responsabilidade que eles exercem na sociedade.
Todos os professores tomam para si a missão de ensinar não só letras
e números, mas ensinar paz, esperança, solidariedade, coragem.

ASFOUSP – NOVA DIREÇÃO
Uma nova Chapa contendo oito membros, todos funcionários
da FOUSP, foi inscrita para concorrer a vaga da Direção da
ASFOUSP. Esta Chapa foi denominada FÊNIX, e eleita em
22/11/2006, com 83 votos, que com categoria,
responsabilidade e
seriedade, darão continuidade ao
trabalho feito anteriormente, buscando enfocar a qualidade

COMEMORAÇÕES
Comemora-se o Dia do Dentista

e Visitas monitoradas a Museus e
Centros Culturais como: Museu
Paulista, Estação Ciência, Instituto
Geociências e Casa da Dona Yayá.
A semana foi prazerosa e educativa!!!!

O dentista é o profissional que cuida

em 25 de outubro, porque nesta
dos dentes, gengivas e de alguns
data, em 1884, foi
ossos faciais, como o maxilar,
assinado o decreto
trata de cárie,
9.311, que criou
é responsável por realizar a
os primeiros
cursos de graduação
prevenção de doenças da
de odontologia
boca e ensina a correta
do Brasil, no Rio de
higiene bucal, entre
Janeiro e na Bahia.
outros procedimentos
Uma portaria do Conselho
necessários.
Federal de Odontologia tornou
a data oficial para a
comemoração do Dia do Dentista Brasileiro.
Fonte: UFGNet

nos serviços que prestarão. Dos
oito membros da FÊNIX, quatro
são funcionários do SDO, a
saber:
Valter Arino Arruda
Pompeu (Presidente)
Fábio
Jastwebski
(VicePresidente)
Renato
Alves
de
Moraes
(Secretário)
José
Pascoal
dos
Santos
(Diretor de Esportes e Cultura)
O SDO deseja a todos os
membros da FÊNIX, muito
sucesso!!!
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Curso “Política de Indexação em Sistemas de
Informação, v.2”, realizado em São Paulo, SP, com
recursos de educação a distância, no período de 15/05 a
31/08/2006.
Participou do evento a bibliotecária Lúcia Maria S.V.
Costa Ramos.
Palestra sobre Gestão de Qualidade na FOUSP,
realizada em São Paulo, SP, na Faculdade de Odontologia
da USP, no dia 01/09/2006.
Participaram do evento os funcionários Renato A. de
Moraes, Sebastião David Marinho, Solange Alves O.
Franco , Rita Diná M. Pires.
Seminário Novas Tecnologias para a Conservação
Preventiva Integral dos Bens Culturais, realizado em São
Paulo, SP, na ABER, no período de 11 a 15/09/2006.
Participou do evento a bibliotecária Solange Alves O. Franco.
Palestra sobre Gerenciamento de Bibliotecas e as
Tecnologias da Informação, realizada em São Paulo, SP, no
Teatro União Cultural, no dia 18/09/2006, ministrada pelo
Prof. Jordan Scenpanski, mestre em biblioteconomia pela
Emory University em Atlanta e mestre em Administração
de Negócios pela Universidade de Tennessee em Nashville.
Objetivo: Foi abordado questões de gerenciamento para
bibliotecas, incluindo pessoal, orçamento, atribuições
profissionais e o crescente desenvolvimento das
tecnologias da informação que trouxe grandes avanços às
bibliotecas.
Participou do evento o funcionário Valter Arino A. Pompeu.
Ciclo de Depoimentos sobre As Bibliotecas em Tempo de
Convergência: a informação e o serviço na visão do usuário,
realizado em São Paulo, SP, no DT/SIBi, no dia 20/09/2006.
Participaram do evento as bibliotecárias Suely C. Prati, Maria
Isabel N.S. Odina, Águida Feliziani C. Silva.
Palestra sobre Campanha Patrimônio Vivo da USP,
realizada em São Paulo, SP, na Casa da Dona Iaia, promovido
pelo DT/SIBi, no dia 22/09/2006.
Participaram do evento as bibliotecárias Suely C. Prati,
Maria Isabel N.S. Odina.
Palestra sobre A Arte a Serviço da Ciência, realizada em
São Paulo, SP, no Mini-auditório do SDO/FOUSP, no dia
25/09/2006.
Participou do evento o funcionário Sebastião David Marinho.
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Palestra sobre SDG/USP – Apresentação Prática sobre a
Organização e Funcionamento da Introdução dos
Trabalhos do Sistema de Documentação, realizada em São
Paulo, SP, no DT/SIBi, no dia 05/10/2006.
Participou do evento o funcionário Sebastião David Marinho.
Curso sobre Qualidade no Relacionamento com o Cliente
Externo e Interno, realizado em São Paulo, SP, no SIBiUSP, nos dias 11 e 19/09 e 10 e 17/10/2006.
Participaram do evento os funcionários Valter Arino A.
Pompeu, Ana Lúcia V. Oliveira, Maria Bernadete C. Moraes,
Marlene A.Mateus, José Pascoal dos Santos, Ricardo F.
Spolaor.
Palestra “Fazendo a Diferença – Reatividade x
Proatividade: o sucesso está no Equilíbrio”, realizada em
São Paulo, SP, no Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE), no dia 10/10/2006.
Participou do evento o funcionário Valter Arino A. Pompeu.
Seminários “Mídias Digitais e Organização de Acervos”,
realizado em São Paulo, SP, no Instituto de Estudos
Brasileiros da USP, nos dias 16 e 17/10/2006.
Participou do evento a bibliotecária Luzia Marilda Zoppei
Murgia e Moraes.
Curso “Teórico-Prático sobre Técnicas de Reintegração
de Papel: suporte (manual) e pictórica”, realizado em São
Paulo, SP, IEB-USP, no período de 16/10 a 13/12/2006.
Participou do evento a bibliotecária Solange Alves O.
Franco.
Palestra sobre “Acesso e Uso da Informação nas
Bibliotecas da USP, na IX Semana do Livro e da Biblioteca
na USP , realizada em São Paulo, SP, na Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootécnica da USP, no dia
18/10/2006.
Participaram do evento as bibliotecárias Solange Alves O.
Franco e Águida Feliziani C. Silva.
Inauguração da Nova Fase do Projeto de Restauro e
Modernização da FMUSP, realizada em São Paulo, SP, na
Faculdade de Medicina da USP, no dia 18/10/2006.
Participaram do evento a Diretora Técnica do SDO Telma
de Carvalho e o funcionário Sebastião David Marinho.

Visita a Estação Ciência, realizada em São Paulo, SP,
durante a Semana de Arte e Cultura FOUSP, no dia
27/09/2006.
Participaram do evento as bibliotecárias Telma de
Carvalho, Suely C. Prati, Luzia Marilda Z.M. Moraes e a
funcionária Maria Aparecida Pinto.

Palestra sobre “Qualidade no Atendimento ao Cliente”,
realizada em Sorocaba, SP, na Semana de Biblioteconomia da
Faculdade de Biblioteconomia IMAPES, no dia 18/10/2006.
Participou do evento a bibliotecária Vânia Martins B.O.
Funaro, na qualidade de palestrante.

Curso “Como Fazer Tratamento de Fotografias”,
realizado em São Paulo, SP, no ARQ-SP, nos dias 28 e
29/09/2006.
Participaram do evento a bibliotecária Maria Isabel
N.S. Odina e a funcionária Rita Diná M. Pires.

Palestra sobre Relações Humanas no Trabalho, realizada
em São Paulo, SP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da USP, no dia 24/10/2006.
Participou do evento o funcionário Sebastião David
Marinho.

VI Ciclo de Palestras FEBAB-Aplicação de Tecnologias
de Informação e Comunicação na Organização e Acesso
à Informação, realizado em São Paulo, SP,no dia
01/10/2006.
Participou do evento a bibliotecária Solange A.O. Franco,
Telma de Carvalho, Lúcia Maria C. Ramos, Vânia M. Funaro.

14º. Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
(SNBU), realizado em Salvador, BA, no período de 21 a
27/10/2006.
Participaram do evento com apresentação de trabalhos as
bibliotecárias Lúcia Maria S.V. Costa Ramos.
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Palestra sobre “Despertar o Prazer de Ler, Fortalecer o
Letramento: o incentivo à leitura na Alemanha”, realizada em
São Paulo, SP, no Goethe-Institut São Paulo, no dia
26/10/2006.
Participou do evento o funcionário Valter Arino A. Pompeu.
4º. Curso de História de São Paulo, realizado em São
Paulo, SP, no Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE), no dia 30/10/2006.
Participou do evento o funcionário Valter Arino A.
Pompeu.
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Palestra sobre “Programa de Gestão Estratégica e
Desburocratização na Administração USP”, realizada em São
Paulo, SP, na Reitoria da USP, no dia 27/11/2006.
Participou do evento a bibliotecária Suely C. Prati.
Treinamento “Novos Procedimento na Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações da USP”, realizado em São Paulo, SP, no
SIBi-USP, no dia 28/11/2006.
Participou do evento o bibliotecário Fábio Jastwebski.

Palestras sobre “A Nossa Baixa Estima” de cada dia e suas
implicações na qualidade de vida e “Amor e Ciúmes”: as
relações de amor, ciúme e inveja no ambiente acadêmico e de
trabalho – algumas indagações e encaminhamentos, realizadas
em São Paulo, SP, na Faculdade de Educação da USP, no dia
31/10/2006.
Participou do evento os funcionários Sebastião David
Marinho, Maria Aparecida Pinto.

Palestra sobre “A Arte da Felicidade”, realizada em São
Paulo, SP, organizada pela Comissão Interna de Qualidade e
Produtividade da FOUSP, proferida em DVD pela psicóloga
Cristine Linhares, no dia 28/11/2006.
Participaram do evento os bibliotecários Luzia Marilda Z.M.
Moraes, Fábio Jastwebski e os funcionários Sebastião D.
Marinho, Maria Aparecida Pinto, Rita Diná M. Pires, Agnaldo
S. Gama, Marlene A. Mateus.

Workshop “FRBR: Requisitos Funcionais para Registros
Bibliográficos, realizado em São Paulo, SP, no SIBi-USP, no
dia 06/11/2006.
Participaram do evento os bibliotecários Solange Alves O.
Franco e Fábio Jastwebski.

Peça (Comédia em DVD) sobre “Divas no Divã, representada
pela psicóloga Cristiane Linhares, realizada em São Paulo, SP,
na Faculdade de Odontologia da USP, no dia 29/11/2006.
Participaram do evento os bibliotecários Telma de Carvalho,
Lúcia Maria S.V. Costa Ramos, Luzia Marilda Z.M. Moraes,
Palestra sobre “O Uso do Planejamento Estratégico para a Fábio Jastwebski, Suely C. Prati e os funcionários Sebastião
Gestão Organizacional”, realizada em São Paulo, SP, na
D. Marinho, Rita Diná M. Pires, Nicanor A. Araújo, Eunice M.
Faculdade de Odontologia da USP, no dia 10/11/2006.
Vieira, Amarildo de Almeida, Ana Lúcia V. Oliveira, Agnaldo de
Participaram do evento a bibliotecária Águida Felizisni C.
S. Gama, Marlene A. Mateus
Silva e o funcionário Sebastião David Marinho.
Curso de “ISO 9001-2000 – Interpretação e Implantação” Curso “Arquivos Administrativos em Bibliotecas”, realizado
em São Paulo, SP, no SIBi-USP, no dia 30/11/2006.
realizado em São Paulo, SP, no SENAI, no período de 11 a
Participou do evento o funcionário Renato A. de Moraes.
16/11/2006.
Participou do evento a funcionária Maria Aparecida Pinto.
3º. Seminário de Compartilhamento de
Palestra “Integração dos Servidores da FOUSP”, apresentada
Experiências das Bibliotecas do CRUESP, realizado
pelas Secretárias da FOUSP que participaram do Congresso
em São Paulo, SP, na Poli-USP, no dia 05/12/2006.
ocorrido em Poços de Caldas, realizada em São Paulo, SP, na
Participaram do evento com apresentação de Pôster
Faculdade de Odontologia da USP, no dia 13/11/2006.
as bibliotecária Luzia Marilda Z.M. Moraes, Maria
Participaram do evento as bibliotecárias Telma de Carvalho, Suely
Isabel N.S. Odina e os funcionários Sebastião D.
C. Prati, Luzia Marilda Z.M. Moraes e os funcionários Sebastião
Marinho, Renato A. de Moraes, como relatora e
David Marinho, Valter Arino A. Pompeu, Rita Diná M. Pires,
autora da tese de doutorado intitulada “A produção
Marlete B. dos Santos, Marlene A. Mateus, Lúcia Maria Ramos.
Científica Brasileira em Odontologia e sua
Palestra sobre “O Futuro do Registro dos Documentos”,
Visibilidade Nacional e Internacional” a bibliotecária
realizada em São Paulo, SP, no SENAI, no dia 13/11/2006.
Telma de Carvalho e como participantes as
Participou do evento a bibliotecária Solange Alves O. Franco.
Bibliotecárias Telma de Carvalho, Maria Isabel N.S.
Odina, Luzia Marilda Z.M. Moraes, Águida Feliziani C.
Treinamento “Vocabulário Controlado da USP:
Silva e os funcionários Renato A. Moraes, Agnaldo de
indexadores do Banco DEDALUS da USP”, realizado em São
S. Gama, Ana Lúcia V. Oliveira.
Paulo, SP, no Instituto de Matemática da USP, nos dias 13 e
Curso de Couro para Encadernação de Livros – Coleção
14/11/2006.
Geral, realizado em São Paulo, SP, na ABER, no dia
Participou do evento o bibliotecário Fábio Jastwebski,
05/12/2006.
Maria Isabel N.S. Odina.
Participou do evento a bibliotecária Solange Alves O. Franco.
Defesa de Tese de Doutorado da bibliotecária Telma de Carvalho,
intitulada “A produção Científica Brasileira em Odontologia e sua
Curso de Caixa com Poliondas, realizado em São
Visibilidade Nacional e Internacional”, realizada em São Paulo, SP,
Paulo, SP, na ECA-USP, no dia 06/12/2006.
na ECA/USP, no dia 14/11/2006.
Participaram do evento a bibliotecária Maria Isabel
Participaram do evento as bibliotecárias Lúcia Maria S.V. Costa
N.S. Odina e os funcionários Maria Aparecida Pinto,
Ramos e Glauci Elaine D. Fidelis e os funcionários Sebastião D.
Rita Diná M. Pires, Marlene A. Mateus, Nicanor A.
Marinho, Renato A. de Moraes, Ana Lúcia B. Oliveira.
Araújo.
Curso “Revisão Gramatical da Língua Portuguesa”, realizado em
São Paulo, SP, no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE),
no período de 14 a 30/11/2006.
Participou do evento o funcionário Valter Arino A. Pompeu.
Curso “Como Gerenciar Documentos Audiovisuais”, realizado em
São Paulo, SP, nos dias 23 e 24/11/2006.
Participou do evento a funcionária Rita Diná M. Pires.

VIII Jornada de Estudos sobre o Idoso e a Saúde
Bucal, realizada em São Paulo, SP, no Centro de Práticas
Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP), no
dia 12/12/2006.
Participaram do evento, para trabalhar como voluntários
no Envelhecer Sorrindo, os bibliotecários Maria Isabel
N.S. Odina, Luzia Marilda Z.M. Moraes, Fábio
Jastwebski e a funcionária Maria Aparecida Pinto.
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SITES

UEM AVISA AMIGO É!

Saia, divirta-se, mas não se
esqueça da sua segurança.
Dez Motivos para a sua
segurança
 Evite beber em demasia. Se
beber, não dirija!
 Obedeça às regras de
trânsito.
 Tenha sempre um número
de telefone de quem possa
ser avisado em caso de
necessidade. Mantenha-o
no bolso ou na carteira.
 Deixe sempre um recado
aos seus pais, sobre o local
onde você possa ser
encontrado.
 Não dê carona a estranhos.

• Não se envolva em discussão no
interior de bares, lanchonetes ou
no trânsito.
• Observe sempre o local que for
freqüentar. Havendo dúvidas, não
entre!
• Evite circular em público com
cartões de crédito ou dinheiro.
Saia levando apenas o necessário.
• Evite local freqüentado por
usuários de drogas.
• Ao pegar seu carro, observe se há
alguém próximo. Se houver, evite
aproximar-se.
Fonte: Ibirapuera Notícia, ano 7, n. 56,
nov./dez. 2005.

Acesse: http://www.bocc.ubi.pt/ (BOCC Biblioteca On-line de Ciências da
Comunicação)
Traz informações sobre os seguintes
temas:
Arquitetura;
Arte;
Audiovisual;
Cibercultura; Cinema; Comunicação nas
Organizações; Design; Documentário;
Ensino e Educação; Espaço Público;
Estética; Estudos Culturais; Filosofia;
Fotografia;
Hermenêutica;
História
e Teorias da Comunicação; Jornalismo;
Lógica
Filosófica;
Linguagem;
Literatura; Marketing; Moda; Música;
Multimedia;
Pintura;
Política;
Propaganda; Publicidade; Rádio; Relações
Públicas;
Retórica;
Semiótica;
Sociedade e Media; Tecnologias da
Informação;
Televisão;
Teorias
da
Cultura; Teorias e Métodos; Ética e Vídeo.
http://www.bireme.br/php/index.php
Rede de Notícias BVS. Vale a pena
consultar!

INTERESSANTE
O ''V'' dos gansos : Exemplo de trabalho em equipe
No outono, quando se vê
bandos
de
gansos
voando
rumo ao Sul,
formando um grande “V”
no céu, indaga-se o que a
ciência já descobriu sobre
o porquê de voarem desta
forma.
Sabe-se
que
quando cada um bate as
asas move o ar para
cima ajudando a sustentar
a ave imediatamente de
trás, a resistência do ar
diminui para cada ganso a
medida que mais longe
fica do cume. Em geral, o
bando se beneficia de pelo
menos 71% a mais de
força de vôo do que uma
ave voando sozinha.
Pessoas que têm a mesma
direção e sentido de

equipe podem atingir seus
objetivos de forma mais rápida e
fácil pois se beneficiam do
impulso mútuo. Sempre que um
ganso sai do bando, sente
subitamente o esforço e a
resistência necessários para
continuar
voando
sozinho.
Rapidamente,
ele
entra
novamente em formação. Se
tivéssemos o mesmo sentido dos
gansos, manter-nos-íamos em
formação com os que lideram o
caminho para onde também
desejamos seguir. Quando o
ganso líder se cansa, ele muda
de posição dentro da formação e
outro ganso líder assume a
liderança.
Assim todos
se
ajudam de forma a garantir a
sustentabilidade até o seu

destino final. Todos têm seu
papel definido, ficando para
os gansos de trás o trabalho
de gritar encorajando os da
frente para que
mantenha
a
velocidade.
Quando um ganso adoece ou
é ferido, deixa o grupo, dois
outros saem da formação e o
seguem para ajuda-lo e
protege-lo. Chego a conclusão
que o vôo dos gansos rumo
ao Sul no outono é um
grande exemplo de trabalho
em equipe onde todos têm o
mesmo objetivo, meta e
compromisso com o sucesso.
Bom exemplo de trabalho em
EQUIPE!!!
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IMPORTANTE
Cuidado com e-mails falsos
Você já deve ter recebido um e-mail, tendo como
remetente uma entidade do governo, uma empresa
de serviços ou uma instituição financeira,
afirmando existir uma pendência em seu
CPF/CNPJ, seguido de um link para que você
possa verificar o extrato dos débitos ou um
formulário para você atualizar o seu cadastro.
Mensagens como essa caracterizam uma das
principais fraudes que circulam pela Internet
atualmente. São os scams ou phising scams. Ao
clicar no link indicado, o usuário está
automaticamente executando um programa que é
instalado no computador com um único objetivo:
capturar todas as informações inseridas pelos
dados digitados ou cliques no mouse. No caso das
mensagens que já trazem um formulário, os dados
ali preenchidos são enviados diretamente para o
autor do e-mail fraudulento. Com os seus dados
pessoais em mãos, os fraudadores poderão aplicar
os mais diversos tipos de golpes, resultando
muitas vezes em prejuízos financeiros para as
vítimas.
Entre as fraudes mais comuns, estão:

Universidade de São Paulo
Reitora: Profa. Dra. Suely Vilela
Vice-Reitor: Prof. Dr. Hélio Nogueira da Cruz
Faculdade de Odontologia
Diretor: Prof. Dr. Carlos de Paula Eduardo
Vice-Diretora: Profa. Dra. Suzana Cantanhe Orsini M. de
Sousa
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- Cartões virtuais e mensagens: você
recebeu um cartão virtual misterioso, sem
qualquer remetente ou apenas “de um
amigo”, e precisa clicar no link ou fazer o
download de um programa para visualizálo.
- Notificações financeiras e cadastrais:
os
e-mails
acusam
pendências
financeiras, de CPF, título eleitoral e de
crédito, avisos de débitos e cobranças,
transações de comércio eletrônico,
necessidade de atualização cadastral,
entre outros. As mensagens levam ao
download de um programa ou
preenchimento de formulários.
- Avisos e notícias: um amigo dizendo
que você foi traído, uma declaração
amorosa, uma notícia “quentíssima”, etc.
Normalmente as mensagens trazem links
para fotos.
- Download de programas: trazem links
para download de atualizações de
programas, como antivírus, ferramentas
de segurança, envio de mensagens, etc.
Existe até uma mensagem que oferece o
download de um programa antifraudes.
- Prêmios, promoções e campanhas:
você foi sorteado, você está concorrendo,
você foi
selecionado para nosso
programa ou ajude esta campanha são
alguns exemplos dessas mensagens. É por
tudo isso que, no que diz respeito às suas
mensagens de e-mail, cautela e precaução
nunca é demais. Confira abaixo algumas
dicas para sua segurança:
- Seja cético quanto ao que você recebe.
Desconfie sempre de qualquer mensagem
não solicitada, de origem desconhecida
ou dizendo ser de alguma instituição ou
empresa para a qual você nunca forneceu
seu endereço de e-mail.

- Analise a apresentação da mensagem.
Muitos desses e-mails fraudulentos trazem
gramática pobre, erros de português e
tratamento impessoal (sem mencionar seu
nome diretamente). Mas não se engane:
algumas fraudes trazem aparência perfeita
e mensagens coerentes e bem escritas.
- Grandes empresas de softwares não
enviam e-mails para que seja feito
download de programas de correções ou
atualizações.
- Serviços de cartões virtuais não solicitam
nenhum tipo de programa para serem
visualizados.
- Ao receber o e-mail de uma entidade do
governo ou de uma empresa prestadora de
serviços, visite o site da mesma para
verificar sua política de envio de
mensagens. Normalmente, as instituições
que são alvos de fraudes trazem
mensagens de alerta em seus sites.
- Lembre-se: o HSBC jamais vai requisitar
qualquer dado pessoal ou financeiro por email. Nenhum e-mail do HSBC conterá
links que direcionem sua navegação ao
Internet Banking. Em caso de dúvidas,
entre em contato através do e-mail:
evidencia@hsbc.com.br.
- Ao fazer download de algum programa,
verifique antes o local de onde ele será
baixado e, quando o download for
solicitado, nunca utiliza a opção ABRIR.
-Cuidado ao abrir anexos de e-mails,
principalmente
de
arquivos
com
extensões: .exe, .scr e .zip.
A prevenção é o melhor caminho para a
sua segurança!
http://www.hsbc.com.br/common/seguran
ca/artigo-seguranca-cuidados-e-mailsfalsos.shtml
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O primeiro aparelho ortodôntico foi feito em 1728
por Pierre Fauchard;
A primeira banda ortodôntica foi desenvolvida por
Shange em 1841;
Os bráquetes foram criados por Edward Angle em
1915.
Fonte:
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