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Auditoria independente e 
a segurança cibernética 

As ameaças cibernéticas 

continuam afetando 

organizações em todo o 

mundo

A polêmica relativa à 
alegada invasão de men-
sagens de magistrados 

e promotores da Lava Jato no 
Telegram, App até então apon-
tado como inviolável por seus 
criadores, expõe novamente os 
riscos inerentes à segurança 
cibernética e os cuidados a se-
rem adotados para se evitarem 
danos às empresas, ao merca-
do fi nanceiro e à economia. É 
inevitável encarar de frente o 
problema. 

O tema merece atenção 
especial dos administradores 
de qualquer empresa, que, 
independentemente de seu 
ramo de atividade, devido ao 
alto nível de dependência tec-
nológica hoje existente, estão 
cada vez mais vulneráveis a 
ataques cibernéticos. Nessa 
linha, os profi ssionais de audi-
toria precisam estar cada vez 
mais preparados para auditar 
adequadamente na avaliação 
dos riscos de invasão nos sis-
temas de seus clientes. 

A ação dos hackers pode 
ser muito nociva, em função 
do grau de informações que 
possam ser suprimidas e/ou 
alteradas e do nível de danos 
causados no sistema de infor-
mática da organização atacada. 
Há casos relatados em todo o 
mundo, há tempos, de saques 
e invasões de contas de corren-
tistas de bancos, infi ltração nos 
computadores de indústrias e 
organismos estatais. 

Em 2018, por exemplo, se-
gundo levantamento realizado 
pelo Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI) da Presi-
dência da República, foram de-
tectadas 20,5 mil notifi cações 
de incidentes computacionais 
em órgãos do governo, dos 
quais 9,9 mil foram confi rma-
dos. Isso signifi ca média de 
mais de um por hora. Desde 
2014, o número de ataques não 

fi ca abaixo de nove mil. 
Em abril de 2018, utilizan-

do um pequeno computador 
do tamanho de um cartão de 
crédito, que custa 30 dólares, 
um hacker invadiu os sistemas 
do Laboratório de Propulsão a 
Jato da Nasa e acessou infor-
mações sigilosas. O problema 
foi relatado em junho de 2019. 
Investigações revelaram que 
o criminoso permaneceu dez 
meses atuando sem ser detec-
tado e furtou 500 megabytes 
de dados.

Lamentavelmente, as ame-
aças cibernéticas continuam 
afetando organizações em todo 
o mundo. São muito graves 
os dados do Relatório Global 
2017/2018 da Kroll, líder mun-
dial em gestão de riscos e inves-
tigações corporativas, baseado 
em informações fornecidas por 
540 executivos de todos os 
continentes, constatando que: 
86% dos participantes afi rmam 
ter enfrentado uma situação 
dessa natureza, contra 85% 
em 2016. 

No Brasil, 89% dos entrevis-
tados afi rmaram já ter sofrido 
ocorrências. Em nosso país, 
o crescimento do problema 
foi muito acentuado, pois, em 
2016, atingia apenas 68% dos 
respondentes. Nesse contexto 
de risco atual, os auditores 
independentes têm de se capa-
citar cada vez mais para fazer 
frente aos desafi os presentes 
em seus serviços no tocante 
à segurança dos sistemas de 
tecnologia da informação das 
organizações auditadas. 

Não é sem razão que as 
firmas associadas ao Ibra-
con - Instituto dos Audito-
res Independentes do Brasil 
investem, em média, 8% do 
faturamento em tecnologia, 
conforme revelou pesquisa da 
entidade. A categoria precisa 
estar cada vez mais preparada 
para atuar apropriadamente 
no campo minado dos riscos 
cibernéticos. 

(*) - É presidente do Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil 

(Ibracon).

Francisco Sant’Anna (*)

O presidente da Bolívia, 
Evo Morales, denunciou nesta 
quarta-feira (23) uma ten-
tativa de “golpe” e declarou 
estado de emergência no país 
por conta dos protestos que se 
seguiram à eleição do último 
domingo (20).

A Bolívia se juntou à lista 
de nações latino-americanas 
em convulsão social após o 
Tribunal Eleitoral ter indicado 
uma vitória do mandatário 
sobre o opositor Carlos Mesa 
em primeiro turno. 

Anteriormente, no entanto, 
a mesma corte havia suspendi-
do a divulgação de resultados 
provisórios após uma parcial 
indicar que haveria segundo 
turno, algo inédito na “era 
Morales”. A perspectiva de 
uma vitória do presidente 
em primeiro turno revoltou 
os apoiadores de Mesa, que 
saíram às ruas de diversas 
cidades do país e incendiaram 
locais de apuração de votos. 

“Quero denunciar ao mundo 
que está em curso um golpe 
de Estado. A direita o prepa-

rou com apoio internacional”, 
disse Morales. Segundo o pre-
sidente, ele venceu as eleições 
“com mais de meio milhão de 
votos” de vantagem, embora 
os resultados defi nitivos ainda 
não tenham sido divulgados. 
“Convido meus companhei-
ros a se organizarem para 
defender a democracia”, 
acrescentou.

Com 96% das urnas apu-
radas, o Tribunal Eleitoral 
diz que Morales tem 46,49% 
dos votos, contra 37,01% 
de Mesa. Para vencer em 
primeiro turno, o presidente 
precisa de pelo menos 10 
pontos de vantagem sobre seu 
adversário, mas os votos que 
restam são majoritariamente 
de áreas rurais, mais fi éis ao 
mandatário. “Não vamos en-
trar em confronto, será estado 
de emergência, mobilização 
pacífica e constitucional”, 
ressaltou Morales, que busca 
seu quarto mandato na Bolívia 
e está no poder desde janeiro 
de 2006 (ABr).

Evo também declarou “estado de emergência” no país.

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, afi rmou 
ontem (23) que a Advocacia-
-Geral da União (AGU) já está 
estruturando uma “força-
-tarefa” para revisar a anistia 
concedida a mais de 2,5 mil 
cabos desligados da Aeronáu-
tica durante o regime militar. 
A autorização foi conferida ao 
governo federal pelo STF. “A 
gente entende que o STF fez 
justiça. Nós vamos rever tudo 
que aconteceu, com relação 
aos cabos”, disse a ministra 
Damares Alves, na Câmara 
dos Deputados.

O caso diz respeito à Porta-
ria nº 1.104, editada em 1964. 
Por meio do dispositivo, a 
FAB limitou em oito anos o 
tempo de serviço militar dos 
cabos, prazo após o qual eles 
deveriam ser automaticamen-
te desligados. O assunto foi 
votado pelo STF e a revisão 
foi autorizada com placar 
de seis votos a favor e cinco 
contrários. Além de poder 
abrir processos administra-

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

Damares Alves.

A votação foi possível 
depois de um acordo 
entre o PT e os líderes 

partidários, mediado pelo presi-
dente da Casa, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). O impasse era um 
destaque do PT, defendido 
pelo senador Paulo Paim (PT-
-RS), que dava possibilidade 
de aposentadoria especial para 
vigilantes armados. 

O governo temia que a 
mudança na proposta tivesse 
abrangência maior e abrisse 
caminho para que diversas 
categorias pleiteassem apo-
sentadoria mais facilmente, 
por causa da exposição à 
periculosidade (no caso da 
atividade conter alguma ame-
aça à saúde do trabalhador). 
Com o acordo, o destaque do 
PT foi acatado pelo plenário, 
retirando do projeto a proibição 
de periculosidade para pedir a 
aposentadoria especial. 

Ainda pelo entendimento, 
será enviado um projeto de lei 
do Senado, que será relatado 
pelo senador Esperidião Amim 
(PP-SC), para regulamentar as 

Alcolumbre vai aguardar o retorno do presidente da República para promulgar o texto.

Agricultura sustentável: 
tema de Maia em 
Londres e Dublin

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), viajou em missão ofi cial para 
Londres e Dublin com o objetivo 
de reforçar o compromisso do Par-
lamento brasileiro com o agrone-
gócio, a sustentabilidade e o meio 
ambiente. O retorno está previsto 
para sábado (26). Maia será um 
dos palestrantes em evento sobre 
sustentabilidade na agricultura, 
promovido pela Embaixada do 
Brasil em Londres. 

Outro compromisso é a parti-
cipação em seminário organizado 
pelo King’s College - Brazil Institu-
te, onde falará sobre as reformas 
em andamento no País. Em Dublin, 
Rodrigo Maia terá encontros com 
o presidente da Assembleia – ór-
gão equivalente à Câmara –, com 
o presidente da Irlanda, Michael 
D. Higgins, e com autoridades, 
empresários e jornalistas. Deverá 
aproveitar a oportunidade para 
ressaltar a importância estratégi-
ca da ratifi cação do acordo entre 
Mercosul e União Europeia.

Integram a missão o coordenador 
da Frente Parlamentar Agropecuá-
ria, deputado Alceu Moreira (MDB-
-RS); o presidente da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Câmara, deputado 
Rodrigo Agostinho (PSB-SP); e o 
deputado Zé Vitor (PL-MG) - (Ag.
Câmara).
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Após acordo, Senado conclui 
votação da Reforma da Previdência

O plenário do Senado concluiu na manhã de ontem (23) a votação dos destaques apresentados durante 
o segundo-turno da reforma da Previdência

regras de aposentadoria espe-
cial para estes trabalhadores. 
Em contrapartida, a Rede reti-
rou o outro destaque que seria 
votado hoje sobre idade mínima 
da aposentadoria especial.

Segundo o senador Amin, 
nessa nova proposta, além dos 
vigilantes, também será vista a 
situação de mineiros de subso-
los, trabalhadores expostos ao 
amianto e outros do setor meta-

lúrgico. Ele negou, entretanto, 
que se trate de regulamentar a 
aposentadoria por categorias, 
mas sim das atividades de risco 
“físico, psíquico, biológico, quí-
mico e tudo que haja risco ao 
trabalhador’. “Se o projeto for 
apenas razoável já é um ganho, 
porque tiraremos a inseguran-
ça jurídica dessa situação”, 
ressaltou.

O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
vai aguardar o retorno do 
presidente da República - que 
está em viagem à Ásia, para 
promulgar o texto. Bolsonaro 
chega ao Brasil no próximo 
dia 31. A data da sessão solene 
conjunta do Congresso para 
promulgação da Reforma no 
entanto ainda não foi defi nida, 
mas deverá ocorrer no 12 ou 
19 de novembro.

Damares: força-tarefa vai rever 
anistia a cabos da Aeronáutica

tivos, com direito à defesa 
dos cabos, o governo poderá, 
eventualmente, anular anistias 
concedidas. 

Entenda o caso

Em 2002, a Comissão de 
Anistia, após o estudo de duas 
comunicações antigas da Aero-
náutica concluiu que a portaria 
que resultou no desligamento 
dos cabos teve como objetivo 
perseguir toda a categoria. A 

norma teria sido editada com 
motivações “exclusivamente 
políticas”, segundo o cole-
giado. O entendimento abriu 
caminho para a concessão 
de milhares de anistias e 
o consequente pagamento 
de indenizações mensais a 
título de reparação, uma vez 
que fi cou atendida, para a 
concessão do direito, a con-
dição prevista em dispositivo 
constitucional (ABr).

Evo denuncia tentativa 
de ‘golpe’ na Bolívia

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: OTÁVIO REMEDIO, estado civil divorciado, profi ssão progamador, nas-
cido em Guarulhos - SP, no dia 17/05/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Dias Graças Remedio e de Nair do Carmo Remedio. 
A pretendente: TAHNEE YARIAN BAER, estado civil solteira, profi ssão professora, nas-
cida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (14/06/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lorenzo Baer e de Roseli Silva Baer.

O pretendente: FERNANDO SANTOS PAULINO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 19/09/1988, residente e domiciliado nno Parque 
da Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Donizeti Paulino e de Jivania Elpidio Santos Paulino. 
A pretendente: JULIANA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Tucano - BA, no dia (21/03/1984), residente e domiciliada no Parque da Mooca, 
São Paulo - SP, fi lha de Archimedes Bazilio dos Santos e de Maria José Santos de Souza.

O pretendente: AMAURI ARCAS LINERO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/06/1955, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Linero e de Amalia Arcas Linero. A pretendente: WANDA 
MARIA IZABELLA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (10/09/1965), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ernesto Izabella e de Angelica Izabella.

O pretendente: HEROLD TIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido no Haiti, 
no dia 27/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Excelent Tira e de Christine Desire. A pretendente: ROSEMIE DELOUCHE, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida no Haiti, no dia (01/09/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cebien Delouche e de Maria Joacelia Decilia.

O pretendente: OSNY DA COSTA RAPOSO GUEDES, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/12/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Raposo Guedes e de Severina Celia da Costa 
Guedes. A pretendente: CLAUDIA ANTONIETTI MACIEL DAVID, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar técnico de educação, nascida nesta Capital - SP, no dia (26/12/1983), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raquel Antonietti Maciel David.

O pretendente: FABRIZIO RODRIGUES SAMPAIO DE SALES, estado civil divorciado, pro-
fi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 04/08/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Sampaio de 
Sales e de Marinalva Rodrigues Sampaio de Sales. A pretendente: SARA CRISTINA ME-
DICI MOREIRA, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora administrativa, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (17/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Luiz Carlos Moreira Filho e de Sileine Cristina Medici Moreira.

O pretendente: FLÁVIO ORTEGA, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido 
em Santo André - SP, no dia 12/12/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdir Ortega e de Alayde Carvalho Ortega. A pretendente: 
JESSICA GONÇALVES PINHEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Fortaleza - CE, no dia (09/04/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Vandeveudo Pinheiro e de 
Luzia Gonçalves Pinheiro.

O pretendente: JEAN PAUL RIVOIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 13/08/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Lucio Rivoiro e de Magaly Gallo 
Rivoiro. A pretendente: GISELE GOMES CORÁ, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia (14/05/1968), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilberto Corá e de Maria 
Angela Gomes Corá.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VILLARI, estado civil divorciado, profissão gerente 
de compras, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 24/08/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlo Villari e de Amalia Abate 
Villari. A pretendente: ANA CÉLIA CAMPOS DEL BIANCO VILLARI, estado civil 
divorciada, profissão tele atendente, nascida em Bocaina - SP, no dia (16/02/1963), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Romildo Del 
Bianco e de Maria Aparecida de Campos Del Bianco.

O pretendente: LUCAS DE ANDRADE PACINI, estado civil solteiro, profissão mé-
dico, nascido em Alfenas - MG, no dia 15/05/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Umberto Pacini e de Lenira Batista 
de Andrade Pacini. A pretendente: TAMIRES NIKITA VIANA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão administradora, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 
(18/12/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Márcio da Silva e de Schirley Lopes Viana da Silva.

O pretendente: TED CARLOS AZAMBUJA FONSECA, estado civil divorciado, 
profissão gerente de TI, nascido em Ituiutaba - MG, no dia 14/08/1968, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Aparecido da Fonseca e 
de Hilda Teixeira de Azambuja Fonseca. A pretendente: MARIA CRISTINA MILANI, 
estado civil divorciada, profissão esteticista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(08/09/1961), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Milani e de Neuza Cabral de Melo Milani.

O convivente: VICTOR FELIPE NUNES VILLELA, estado civil solteiro, profissão 
farmacêutico, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 15/05/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto Ignacio 
Villela e de Tânia Nunes Villela. A convivente: NAHIA MALDONADO ZABALA, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em Tolosa, Espanha, no dia 
(31/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Nestor Martin Maldonado Rios e de Maria Aranzazu Zabala Maiz. Obs.: Conversão de 
união estável em casamento.
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