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É possível aplicar 
sustentabilidade na 

agroindústria

A sustentabilidade 
é um conceito que 
agrega algumas 
ações dentro das 
organizações

A sustentabilidade ain-
da é um termo a ser 
muito explorado no 

Brasil, mesmo que tenha-
mos tecnologia agregada a 
nossas produções e expor-
tamos produtos de excelen-
te qualidade, precisamos 
fazer com que as práticas 
sustentáveis sejam aderidas 
cada vez mais no ambiente 
industrial, especialmente 
na agroindústria, que é uma 
área que provoca sérios 
efeitos no meio ambiente e 
precisa agir com responsa-
bilidade.

A princípio, é importante 
compreender que a susten-
tabilidade é um conceito 
que agrega algumas ações 
dentro das organizações 
com pensamento exponen-
cial, ou seja, é um conjunto 
de ideias inovadoras no 
âmbito econômico, social 
e ambiente, com o objetivo 
de diminuir os impactos no 
meio ambiente, preocupan-
do-se em como gerar lucro 
sem intervir de forma brus-
ca e prejudicial à natureza, 
ao local e à comunidade que 
esteja envolta naquela área 
explorada.

Dessa forma, o movimento 
sustentável acontece na 
agroindústria, a princípio, 
por meio da introdução 
de métodos que consigam 
analisar os impactos da 
atividade realizada em de-
terminado local, levando 
em consideração o ramo 
industrial, quais são os pa-
râmetros aceitáveis e como 
a empresa investe em ações 
sustentáveis. 

Então, por exemplo, nas 
colheitas de milho, soja 
e algodão, são analisados 
níveis como o ciclo de vida, 
conhecido como ‘ACV’, que 
visa identificar os níveis 
de emissão do dióxido de 
carbono (CO2) na cadeia 
de produção, em que avalia 
desde o cultivo até o pro-
duto final. Porém, existem 
diversas outras metodolo-
gias e estudos aplicados de 
acordo com o plantio. 

Em relação à sustentabi-
lidade social, que é um dos 
pilares importantíssimos, 
para que o conceito seja 
aplicado de forma plena, 
é possível medir a intera-
ção que a indústria tem 
nesse âmbito a partir de 
programas que integram a 
comunidade existente pró-
xima à sua área produtiva e 
também aplicada dentro da 
empresa, com o objetivo de 
potencializar a ideologia. 

Na GDR Agroindústria, 
nós trabalhamos com o mé-
todo de “legado positivo”, 
o qual levamos conheci-
mento a respeito do de-
senvolvimento sustentável 
e investimos em ações de 

preparação de solo e re-
novação, passando a infor-
mação a frente, exaltando 
como essas atividades são 
essenciais para o contínuo 
da produção naquele local, 
além de ser seguras para 
as pessoas, pois o material 
extraído dali tem qualidade 
e cuidado.

Vale ressaltar que essas 
práticas estão cada vez 
mais presentes na rotina 
das agroindústrias, mas não 
somente por uma questão 
de ser tendência mundial 
e para atender demandas, 
pois sim, muitos países só 
importam de fornecedores 
ecoeficientes e sustentá-
veis. Essas ações também 
implicam em uma concor-
rência maior, em um merca-
do de exigências crescentes 
por produtos que agregam 
medidas amigáveis ao meio 
ambiente e à população.

Empresas que estão ino-
vando e investindo nessa 
área vão estar à frente 
de seu concorrente, além 
de gerar redução de gas-
tos porque é possível ser 
sustentável e econômico, 
obviamente que com uma 
visão estratégica e empre-
endedora. 

Por isso, que existe a 
sustentabilidade econômi-
ca, a qual envolve gestão 
inteligente que nada mais é 
do que envolver operações 
internas e externas, visan-
do métodos que atinjam 
além do plantio e proces-
samento, pois elas preci-
sam estar alinhadas com 
setores importantíssimos, 
como o desenvolvimento, 
criatividade, comunicação, 
legislação, entre outras. 

A partir dessas práticas, 
é possível desenvolver uma 
sólida cadeia produtiva, que 
consegue efetivamente res-
peitar o meio ambiente em 
inúmeros estágios de produ-
ção e oferecer um produto 
consciente ao consumidor.

Contudo, é importante ter 
em mente que para tornar 
a agroindústria sustentável, 
precisa-se seguir conceitos 
com respeito ao meio am-
biente e à sociedade, apli-
cando ações no cotidiano da 
produção, como economia 
de água, energia renovável, 
além da diminuição de in-
sumos danosos ao terreno, 
que fará dele resistente e 
propício a receber cultivo, 
além de outras atividades 
que diminuem o impacto 
negativo na sociedade, 
como o uso excessivo de 
agrotóxico.

Nesse processo susten-
tável, também é essencial 
fazer a gestão consciente de 
pessoas, despertando atitu-
des sistêmicas e integradas 
a toda cadeia de produção, 
com a responsabilidade dos 
gestores de acompanhar os 
resultados e alcançar dia-
riamente as metas que até 
então pareciam intangíveis.

 
(*) - É empresário e diretor presidente 

da GDR Holding Investimentos.

Diego Gonsales dos Reis (*)
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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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: ALESSANDRO GONÇALVES DE CARVALHO,  estado civil soltei-
ro, profissão fiscal de caixa, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
(10/04/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Antonio de Carvalho e de Iracy Gonçalves dos Santos Carvalho. A pretendente: PÂME-
LA DUTRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão fiscal de caixa, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (22/08/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sebastião Moraes dos Santos e de Helena Outra dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO MERIS DIONIZIO, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (10/12/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanildo Pedro Dionizio e de Laudeni Meris Dionizio. 
A pretendente: TAMIRES DOS SANTOS VIANA,estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (01/03/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gerson Silva Viana e de Rosimeire 
Baptista dos Santos Viana.

O pretendente: EMERSON BARBOSA DOS SANTOS,  estado civil divorciado, profissão 
lider de armazém, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/06/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Isaias Barbosa dos Santos e de Glaucia dos 
Santos. A pretendente: ANDRÉIA MACEDO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (14/10/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dalvani Macedo da Silva.

O pretendente: EDIMILTON DA SILVA, estado civil divorciado, profissão despachante, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/12/1956), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel José da Silva e de Edméa Araujo 
Dantas da Silva. A pretendente: JOÉLIA FERREIRA DE FARIAS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Traipu - AL, no dia (18/01/1978), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Feliciano de Farias e de 
Ivanilza Ferreira de Farias.

O pretendente: RAFAEL MEDINA SECCHIS, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia (15/06/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudemir Medina Secchis e de Maria Eulina 
do Carmo Secchis. A pretendente: ELEN CARPUSCAS, estado civil divorciada, profis-
são atendente, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (09/01/1973), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Fróes Carpuscas e 
de Anesia Veiga Carpuscas.

O pretendente: JULIANO WEISS, estado civil solteiro, profissão supervisor de logís-
tica, nascido em Guarulhos - SP, no dia (12/10/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Donizeti da Silva Weiss e de Vera Lucia Weiss. 
A pretendente: TANIA PERCILIA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil viúva, profissão 
gerente comercial, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia (23/03/1969), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Aparecido de Oliveira 
e de Vastir da Silva Oliveira.

O pretendente: BRENO CÉZAR BORGES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
balconista, nascido em Barra do Corda - MA (Registrado Distrito Sede do Município de 
Graça Aranha - MA), no dia (02/08/1999), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Odair José Borges da Silva e de Francisca Maria da Conceição. 
A pretendente: GABRIELA APARECIDA GABOITE CARREIRO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(22/12/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Getulio 
Trigueiro Carreiro e de Maria Jose Gaboite Carreiro.

O pretendente: CELIVALDO CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão faxineiro, 
nascidop em Anguera - BA, no dia (22/09/1972), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Celestino Ferreira da Silva e de Edesia Correia da Silva. A 
pretendente: SILVANI DOS SANTOS ARAUJO, estado civil solteira, profissão diarista, 
nascido em Serra Preta - BA (Registrado Distrito Sede do Município de Anguera - BA), 
no dia (27/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Marivaldo Santos Araujo e de Anita Lino dos Santos Araujo.

O pretendente: LUIZ MARCELINO DE MELO, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em São Paulo - SP, no,dia (19/03/1954), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Marcelino de Melo e de Fernandina 
De Oliveira de Melo. A pretendente: APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/10/1959), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Ricardo da Silva e de 
Ivone de Assis da Silva.

O pretendente: RICARDO TADEU FIRMINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (21/06/1977), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nivaldo Firmino Souza e de 
Mariete Evangelista de Souza. A pretendente: NAYARA GODOY DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão empresária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
(26/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eliana 
Maria Godoy da Silva.

O pretendente: FLAVIO BASTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/05/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deusdete Moura de Jesus e de Rosineide de Moura 
Bastos. A pretendente: AMANDA TEIXEIRA PEDROSO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/08/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osmail Pedroso e de 
Laura Aparecida Teixeira Pedroso.

O pretendente: JOSINALDO SOARES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
gerente, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (04/11/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josinaldo Soares da Silva e de Enilene Apa-
recida da Silva. A pretendente: EVELYN HONORATO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/11/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Juscelino Honorato da Silva e 
de Jenete Frutuoso dos Santos.

O pretendente: VALTER TADEU PINTO, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/07/1961), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Pinto e de Aparecida Aranha 
Pinto. A pretendente: MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em Teresina - PI, no dia (01/10/1964), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Gomes da Silva e de 
Teresinha Rodrigues da Silva.

O pretendente: ISRAEL BATISTA DA SILVA,  estado civil solteiro, profissão manobrista, 
nascido em Suzano - SP (Registrado Distrito - Sede do município de Itaquaquecetuba, 
neste Estado), no dia (30/10/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de João Batista da Silva e de Aparecida Pinto da Silva. A pretendente: 
ROSEMEIRE ELIAS MAILA, estado civil solteira, profissão cooperada, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/11/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de João Felipe Elias Maila e de Maria do Carmo Raimunda.

O pretendente: TIAGO SALES COUTINHO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em Salvador - BA, no dia (09/07/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edvaldo Pereira Coutinho e de Maria Marinalva Sales 
Coutinho. A pretendente: ANA CLÁUDIA PESSOA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão manicure, nascida em Salvador - BA (Registrada Subdistrito dos Mares), no dia 
(11/10/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro 
Pessoa dos Santos e de Maria da Hora Lopes dos Santos.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES GARCIA DE ARAUJO,  estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em Guarulhos - SP, no dia (28/06/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Dantas de Araujo e de 
Mercedes Rodrigues Garcia de Araujo. A pretendente: ISADORA MIRTIS RENDER LEITE, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Brás- SP, 
no dia (30/12/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Carlos Leite e de Maisa de Oliveira Leite.

O pretendente: JOSE JAILTON DA SILVA PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
maquinista, nascido em Quebrangulo - AL, no dia (18/04/1972), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Pereira da Silva e de Maria Elisabette da 
Silva Pereira. A pretendente: MAISA CANDIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascoda em Rio de Contas - BA, no dia (17/12/1983), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel José de Souza e de Josefa Candida de Souza.

O pretendente: FAUSTO LUIS DA SOLEDADE,  estado civil divorciado, profissão auxiliar 
técnico, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/09/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Angelo da Soledade e de Creusa Luisa 
da Soledade. A pretendente: TATIANE ALVES DE ALMEIDA FREIRE, estado civil sol-
teira, profissão compradora, nascida em Guarulhos - SP, no dia (08/09/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Nonato Freire e de 
Elisabete Alves de Almeida Freire.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA FUSCALLO, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/07/1977), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Angelo Fuscallo Neto e 
de Marlene da Silva Fuscallo. A pretendente: VERÔNICA BEZERRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Natal - RN (Registrada 2° Oficio do município 
de Santo Antônio - RN), no dia (02/03/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Manoel Ubirajara da Silva e de Genir Diogo Bezerra da Silva.

O pretendente: DANILO DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em Pindobaçu - BA, no dia (23/01/1996), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Gonçalves Januário e de Maria Aparecida da 
Silva. A pretendente: ALINE RODRIGUES ASSUNÇÃO, estado civil divorciada, profis-
são vendedora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (23/06/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Rodrigues da Silva e de 
Filomena de Fátima dos Santos Silva.

O pretendente: MARCELO ALVES DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
servidor público, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (03/02/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Francisco de Carvalho e de 
Vera Lucia de Carvalho. A pretendente: JUSELHA FERREIRA LEITE, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Garanhuns - PE (Registrada Município de Paranatama - 
PE), no dia (10/02/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Leite da Silva Filho e de Maria do Socorro Ferreira Leite.

O pretendente: WESLEY DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Santa Isabel - SP, no dia (15/01/1996), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba - SP, filho de José Moura Rodrigues e de Hélia de Lourdes da Silva. A 
pretendente: VIVIANE REGINA APARECIDA TORRES, estado civil solteira, profissão 
operadora de loja, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/10/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Walter Torres e de Vilma Maria 
de Souza. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Itaqua-
quecetuba, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP (Registrado Distrito Sede, do município de 
Poá, neste Estado), no dia (19/06/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Samuel Bento Rodrigues e de Aparecida de Oliveira Rodrigues. A 
pretendente: ANDREIA MARTINS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (27/12/1970), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Samuel dos Santos e de Maria 
Martins dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO PROENÇA LOPES, estado civil divorciado, profissão 
policial militar, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/12/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ramiro Lopes e de Elisabete 
Proença de Gois Lopes. A pretendente: KEILA MOREIRA BRAGA, estado civil divorcia-
da, profissão assistente fiscal, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (26/04/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Braga e 
de Marlene Moreira Braga.

O pretendente: HUMBERTO DE OLIVEIRA CORDEIRO, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (25/06/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco de Assis 
Cordeiro e de Alice Carmem de Oliveira Cordeiro. A pretendente: ERICA TALITA MA-
NOEL, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, 
no dia (18/10/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Rosimeire Manoel.

O pretendente: FELIPE DE JESUS AGUIAR, estado civil solteiro, profissão marceneiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/11/1998), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Lacerda de Aguiar e de Josenilde de Jesus. A 
pretendente: DANIELLI CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (24/06/2001), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel da Silva Santos Oliveira e 
de Viviane Cristina de Jesus.

O pretendente: MARCOS MUNIZ SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante,nascido 
em Camacã - BA (Registrado Distrito - Sede, do município de Buerarema - BA), no dia 
(25/12/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudionor 
Silva dos Santos e de Tereza Muniz da Silva. A pretendente: JERLANE DO NASCIMENTO 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operador de caixa, nascida em Boa Nova - BA, 
no dia (18/10/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Manoel de Souza Oliveira e de Zenilda do Nascimento Oliveira. Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

Pedro Henrique Moral (*)

Trata-se dos golpes vir-
tuais que aumentaram 
consideravelmente e 

são dois os fatores que con-
tribuíram para esse cenário. 
Umas delas é a falta de es-
tabelecimentos abertos, que 
trouxe uma desculpa perfeita 
para os golpistas, facilitando 
inclusive sua justificativa para 
requerer dados e informações 
a distância.

A segunda, podemos dizer 
que também foi causada pelo 
aumento do desemprego, que 
fez com que pessoas pen-
sassem em alternativas para 
auferir renda, sendo que infe-
lizmente, parte delas terminou 
seguindo para o caminho dos 
crimes. Dentro desse contexto, 
os golpes mais comuns envol-
vendo tecnologia, que ocor-
reram na quarenta envolvem, 
além de cartões de crédito, o 
phishing, whatsapp clonado, 
golpe do motoboy, leilão falso 
e o auxílio emergencial falso.

Em boa parte dos casos 

É sempre bom verificar quem é o remetente dos e-mails que 
chegam na caixa de entrada.

id
ec

.o
rg

.b
r/r

ep
ro

du
çã

o

Saiba quais os golpes mais 
comuns em tempos de pandemia
A pandemia, além de todos os problemas e caos que esse transtorno causou, trouxe ainda mais um 
dilema e que vem aumentando a cada dia

coibir a ação de golpistas, os 
bancos ainda são falhos por-
que não oferecem a segurança 
necessária para o consumidor. 

Essas instituições não pos-
suem interesse em investir 
para evitar esse transtorno, 
que modificaria a estrutura 
consideravelmente. Preferem 
arcar com o eventual prejuízo 
de uma ação judicial. Ainda, 
a principal legislação que 
existe neste sentido, e que 
regulamenta essas relações, 
é o código de defesa do con-
sumidor que protege perante 
eventuais falhas no produto, 
ou serviço, oferecido pelas 
empresas. 

Por essa razão, é sempre 
bom tomar cuidado com 
e-mails, mensagens eletrôni-
cas e nunca compartilhar o 
acesso ao cartão de crédito e 
conta corrente.

(*) - É advogado atuante há mais 
de sete anos, tendo passado pelos 

maiores escritórios do Brasil. 
Atuou como protagonista em causas 

milionárias para clientes 
nacionais e internacionais 
(https://duartemoral.com/).

o prejuízo sempre ocorre 
com pessoas mais velhas, 
por entenderem menos de 
tecnologia, o que as tornam 
um alvo mais fácil. Por isso, o 
ideal é sempre verificar quem 
é o remetente dos e-mails que 
chegam na caixa de entrada. 
Não compre em sites de lei-
lões terminados em “ponto 
com”, opte pelos “pontos com 
ponto br“. 

Jamais compre em sites 
que tenham em sua url .com/
br e o mais importante, não 
confidenciar a senha, ou seu 
cartão, para ninguém em 
hipótese alguma. Checar as 
informações, e avaliações, de 
onde está fazendo a compra 
também ajuda a se prevenir 
de dores de cabeça.

Mesmo com tanta tecnolo-
gia disponível inclusive para 
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