
Não deixe o phishing 
ser um problema para 

o seu negócio 

Com o mundo se 
acostumando a 
ficar em casa, a 
internet se tornou o 
principal meio para o 
trabalho, as compras 
e a comunicação. 
Essa situação criou 
um novo ambiente, 
vulnerável a ataques

Agentes de ameaças 
que se especializam 
em spam e phishing 

sempre tomam vantagem 
de situações que podem 
reforçar seus esforços. De 
acordo com o último IBM X 
Force Threat Intelligence 
Index, o phishing foi um 
vetor de infecção inicial 
bem-sucedido em 31% dos 
incidentes observados em 
2019. 

Agora, os agentes de 
ameaças continuam sua 
busca para espalhar sof-
twares mal-intencionados, 
phishing, e outros ataques 
informáticos. Sua capaci-
dade de criar e-mails que 
parecem autênticos com 
logos críveis, banners, tex-
tos e tópicos de interesse 
para o público-alvo pode 
enganar até os funcioná-
rios mais experientes em 
segurança, fazendo com 
que abram arquivos ane-
xos ou clicando em links 
mal-intencionados. 

O phishing pode ser um 
grande adversário, mas al-
guns pontos podem ajudar 
a mantê-los afastados na 
sua empresa: 
	 •	Os	 funcionários	 es-

tão compartilhando 
mais do que deve-
riam online? Pessoas 
trabalhando para sua 
organização podem 
estar compartilhando 
informações demais 
na internet, do ponto 
de vista organizacio-
nal e pessoal. Informe 
aos funcionários so-
bre o risco associado 
com essas atitudes. Os 
atacantes mais bem-
-sucedidos gastam um 
tempo significativo 
pesquisando seus al-
vos, olhando seus ras-
tros online e usando 
essa informação para 
criar mensagens muito 
bem customizadas. 

	 •	Mantenha	 o	 controle	
de seus domínios com 
erros de digitação. Um 
erro de digitação é mui-
to similar ao domínio 
usado pelas organi-
zações, mas eles são 
levemente alterados 
trocando caracteres, 
por exemplo, mudando 
o "L" minúsculo em um 
"i" maiúsculo. Algumas 
vezes as vogais mudam 
de lugar, os caracteres 
são omitidos e outros 
truques são usados 
para fazer nossos olhos 
lerem um nome de do-

mínio crível.
  A maioria das pessoas 

deixa passar essas pe-
quenas mudanças, e os 
atacantes sabem disso. 
Se o domínio com erro 
de digitação já estiver 
registrado por outra 
pessoa, é recomendado 
bloquear esse domínio 
para não se comunicar 
com a sua rede. 

	 •	Forneça	 educação	
constante aos funcio-
nários com exemplos 
baseados nas atua-
lizações técnicas de 
phishing por atacantes. 
Avise os funcionários 
que eles devem prestar 
atenção aos e-mails 
que criam um senso de 
urgência ou enviados 
por um endereço ex-
terno, além de orientá-
-los para não clicarem 
em links estranhos 
ou abrirem anexos de 
remetentes desconhe-
cidos. 

	 •	Teste	seus	funcionários	
regularmente. Além de 
treinar os funcionários 
em como detectar e-
-mails de phishing, as 
equipes de segurança 
devem providenciar 
a oportunidade de 
detectar e reportar 
e-mails suspeitos atra-
vés de campanhas e 
teste regulares. 

	 •	Utilize	banners	nos	e-
-mails que irão sinalizar 
mensagens vindas de 
fora da organização e 
que permitam identi-
ficar potenciais falsos. 

	 •	Use	controles	de	segu-
rança de e-mails para 
sinalizar potenciais 
e-mails mal-intencio-
nados vindos de uma 
lista negra de domí-
nios, e-mails contendo 
anexos desativados ou 
e-mails de domínios 
com erro de digitação 
proposital. 

	 •	Use	 uma	 abordagem	
em camadas para se-
gurança e considere 
incluir uma análise 
comportamental. Uma 
abordagem em ca-
madas ajuda a detec-
tar ameaças como o 
malware de "dia zero". 
Adicionar componen-
tes comportamentais é 
fácil com uma solução 
avançada de análise 
de comportamento 
do usuário (UBA), 
que ajudar a detectar 
atividades internas 
suspeitas por meios 
da informação de se-
gurança e soluções 
de gerenciamento de 
eventos (SIEM) da sua 
companhia. 

  Os antivirus também 
ajudam a evitar malwa-
res de forma geral e é 
essencial manter todos 
os sistemas atualizados. 

(*) - É Head de Security da IBM Brasil.

João Rocha (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ADILSOn DE SOuzA RIBEIRO COSTA, profissão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laudelino Ribeiro Costa e de 
Alice Fernandes de Souza. A pretendente: CInTIA BAPTISTA GOnçALVES, pro-
fissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/02/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecida 
Baptista Gonçalves.

O pretendente: HERBERT AnICETO DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldir Avelino Aniceto dos Santos 
e de Cleonilda da Aparecida Barbosa. A pretendente: FERnAnDA DA SILVA CAR-
VALHO, profissão: analista técnica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Magaly da Silva Carvalho.

O pretendente: DIEGO LuIz DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz da Silva e de Maria Rosa da Silva. A 
pretendente: MIRIAn TELES MAuRICIO, profissão: embaladora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson de Jesus Mauricio e de Maria Nubia Alves 
Teles Mauricio.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 08/03/1990, 
residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, filho de José Carlos Pereira dos 
Santos e de Aparecida de Lurdes dos Santos. A pretendente: KATHLEEn ROBERTA 
DA SILVA ESPADA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Roberto Chico Espada e de Luzia Elias da Silva.

O pretendente: ROnALDO AnTOnIO DA COnCEIçãO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severina Maria da Conceição. A 
pretendente: CLARICE BALBInA DOS SAnTOS, estado civil: solteira, naturalidade: 
Aurelino Leal, BA, data-nascimento: 13/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Domiciano Galdino de Souza e de Maria Balbina dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DE SOuzA InáCIO, profissão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcones Nunes Inácio e de Francisca Solidonio 
de Souza. A pretendente: BRunA RODRIGuES GOMES, profissão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteira, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 25/02/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose oliveira Gomes e de 
Elisangela Rodrigues dos Santos.

O pretendente: SAMuEL SILVA RIBEIRO, profissão: oficial de esquadriha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 24/04/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosineide Santos Silva. A pretendente: RAyAnE 
RIBEIRO SAnTOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro 
do Norte, CE, data-nascimento: 07/04/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Edivan Antonio dos Santos e de Cicera Suzana Ribeiro Santos.

O pretendente: LuIS CARLOS DOS SAnTOS, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 06/03/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Celestino dos Santos e de 
Benedita Maria dos Santos. A pretendente: ALICE BATISTA DE SOuzA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/10/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Batista de Souza e 
de Maria de Lourdes Moreton de Souza.

O pretendente: EDnE FAzAn, profissão: funcionário público, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Dourado, SP, data-nascimento: 05/03/1961, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Raul Fazan e de Rozalia Artalio Fazan. A pretendente: 
FERnAnDA GOnçALVES BARBOSA, profissão: técnica social junior, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Aparecido Barbosa e de 
Sônia Gonçalves Pinto.

O pretendente: JOãO MInERVInO LuCIAnO FILHO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1945, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Minervino Luciano e de Maria 
Idalina Luciano. A pretendente: HELEnA HELOISA LIMA, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1963, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Olavo Lima e de Percia Luiza Lima.

O pretendente: DAnILO RAMOS DOS SAnTOS, profissão: ajudante de colocação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itajibá, BA, data-nascimento: 05/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erotildes Bernardo dos Santos e 
de Donilia Moreira Ramos. A pretendente: JAnAInA SOuzA SILVA, profissão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
08/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geremias 
Correia Silva Neto e de Margarida Lira de Souza Silva.

O pretendente: MOACIR SOuSA DE OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1956, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alvino Santos de Oliveira e de Neyr Francisca 
Sousa de Oliveira. A pretendente: ELIAnA SILVA, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1978, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Bernardo da Silva 
e de Maria José dos Santos Silva.

O pretendente: CLAuDIO CÉSAR DE SOuzA, profissão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Job de Souza e de Amélia da Silva 
Souza. A pretendente: THAíS AREDES LuCAS, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Reinaldo Lucas e de Maria 
Cristina Aredes Lucas.

O pretendente: BRunO TEODORO DOS SAnTOS, profissão: operador polivalente de 
logística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Severino dos 
Santos e de Ivone Teodoro dos Santos. A pretendente: GISELE CAMILA SAnTOS DO 
nASCIMEnTO, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 17/07/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valter 
Santos do Nascimento e de Rita de Cassia Santos.

O pretendente: JAIRO EzEquIEL DE LIMA, profissão: técnico em informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 28/08/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joventino Ezequiel de Lima e de Antonia dos Santos 
Lima. A pretendente: RAquEL SILVA SAnTOS, profissão: enfermeira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1970, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião José dos Santos e de Iraci da Silva Santos.

O pretendente: JOSEF VInICIuS SILVA SCHORSCH, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Schorsch e de Rosangela 
Silva da Costa. A pretendente: ISABELLA áLISSOn DE SOuzA MESquITA, pro-
fissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juvenal Alves 
Mesquita e de Katia Cristina de Souza Mesquita.

O pretendente: JOSE ROBERTO DE MORAES JunIOR, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Roberto de Moraes e de Sandra 
Maria dos Santos de Moraes. A pretendente: BREnDA BALDuInO CARVALHO, pro-
fissão: frente de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Gandú, BA, data-nascimento: 
29/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Carvalho 
dos Santos e de Eliete Barros Balduino.

O pretendente: JORGE LuIz CHIMEnEz, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Dalva Regina Chimenez. A pretendente: SônIA MARIA 
PEREIRA BEzERRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Aroazes, PI, data-nascimento: 03/01/1973, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Domingos de Castro Bezerra e de Francisca das Chagas Pereira Bezerra.

O pretendente: DARLAn ARAuJO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 06/04/1988, residen-
te e domiciliado em Praia Grande, SP, filho de José Araujo dos Santos e de Maria Odilia 
dos Santos. A pretendente: TEREzInHA DE JESuS DO nASCIMEnTO COnCEIçãO, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Governador Archer, 
MA, data-nascimento: 12/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudenor Teodoro da Conceição e de Maria José do Nascimento Conceição.

A FecomercioSP acompanha os 
desdobramentos que a pandemia da 
Covid-19 tem provocado em diversos 
setores da sociedade, em especial o de 
comércio e serviços. Assim, tem ouvido 
associados e empresários em geral e já 
percebe que, com o aumento da aver-
são ao risco, o sistema financeiro está 
tornando o crédito mais seleto, com 
aumento de juros e redução do prazo.

Nesse sentido, enviou três ofícios des-
tinados, respectivamente, ao Tesouro 
Nacional, à Febraban e ao Banco Central 
solicitando liberação de mais recursos 
das partes, assim como aprovação de 
linhas de créditos emergenciais aces-
síveis de forma mais ágil e com meno-
res custos. A Entidade acredita que o 
Tesouro Nacional precisa disponibilizar 
mais garantias para suprimento de cré-
dito para capital de giro, pois o que foi 

liberado até o momento cobriu apenas 
a folha de pagamento. 

Já a Febraban tem de orientar os 
bancos a serem agentes facilitadores 
nesse momento conturbado, para que 
os recursos cheguem rapidamente aos 
empresários. A FecomercioSP pede, 
ainda, atuação do Banco Central na 
expansão da base monetária, ou seja, 
injetar mais dinheiro na economia, 
pontual e emergencialmente, durante 
o período da pandemia. Assim, a auto-
ridade monetária pode comprar títulos 
do Tesouro e permitir uma expansão 
fiscal sem tanta pressão nos juros de 
longo prazo, pois atuará como deman-
dante destes. 

Além disso, permite compras de 
títulos privados de modo a manter a 
riqueza dos investidores individuais 
e das empresas. A maior dificuldade 

em contrair crédito vem de pequenos 
empresários, que têm faturamento 
acima do MEI (Microempreendedor 
Individual), mas abaixo de R$ 360 
mil. Recentemente, o governo liberou 
financiamento para folha de pagamento 
das empresas com faturamento anual 
entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões.

Há casos em que as instituições fi-
nanceiras pedem para que a folha de 
pagamento seja transferida em troca da 
aprovação do crédito. Em relação aos 
recursos disponibilizados por bancos 
públicos, como é o caso do BNDES 
e da Desenvolve SP, o empréstimo é 
feito por meio de agentes financeiros 
credenciados. Entretanto, como foram 
pouco utilizados no passado, os geren-
tes de bancos, muitas vezes, desconhe-
cem os produtos e os procedimentos 
(AI/FecomercioSP).

É necessário levar em consideração 
que há um novo cenário acontecendo.
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O fechamento de es-
tabelecimentos e 
shopping centers, 

determinado por decretos 
estaduais e municipais, in-
viabilizou nas últimas sema-
nas o exercício da atividade 
empresarial ocasionando 
perdas expressivas, espe-
cialmente nos segmentos de 
comércio e serviços. 

“Até esse momento, não 
há uma legislação específica 
para os contratos de locação 
durante a pandemia. Por 
isso, a recomendação é a re-
negociação dos contratos”, 
observa a analista Cecília 
Delalibera, da Unidade de 
Assessoria Jurídica do Se-
brae. De acordo com pesqui-
sas da instituição, 88% dos 
empresários ouvidos viram 
seu faturamento cair (a 
perda foi de 75% em média) 
com o isolamento social. To-
davia, muitos setores estão 

Em tempo de crise, renegociação entre 
locadores e locatários é a melhor solução
Renegociação é a principal orientação dada pelo Sebrae para locatários e locadores que possuem contrato 
de aluguel de pontos comerciais, neste momento de crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus

e solidariedade das partes 
envolvidas, é o caminho mais 
indicado”, pondera Cecília. 
A especialista explica ainda 
que o Código Civil também 
traz fundamento para a re-
negociação. Assim, locador 
e locatário podem acordar, 
por exemplo, a concessão 
de desconto no valor do alu-
guel, por prazo determinado, 
como por exemplo 3 meses 
a contar do início da pande-
mia, ajustando o valor que 
seja proporcional à restrição 
sofrida pelo locatário.

“Uma outra saída é ajustar 
um desconto por prazo de-
terminado, com prorrogação 
do pagamento do valor para 
período posterior, como o 
desconto de 50% do valor do 
aluguel por três meses, para 
pagamento do valor corres-
pondente no ano seguinte”, 
exemplifica a analista (AI/
Sebrae).

buscando alternativas para 
vender fora de seus pontos 
comerciais, como é o caso do 
comércio e do serviço.

“É um fato imprevisível e 
é necessário levar em con-
sideração que há um novo 
cenário acontecendo”, con-
textualiza Cecília. O Sebrae 
avalia que a renegociação 
extrajudicial, pautada na boa 
fé e no bom senso das partes 
envolvidas é o caminho mais 

indicado a ser seguido. A 
Lei do inquilinato, em seus 
artigos 17 e 18 prestigiam 
a liberdade na convenção 
do aluguel, sendo inclusive 
expressamente permitido 
às partes fixar, de comum 
acordo, novos valores.

“A renegociação extra-
judicial desses contratos, 
pautada nos princípios da 
boa fé, lealdade processual 
e sobretudo no bom senso 

Empresários precisam de acesso rápido ao 
crédito durante pandemia
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