
Um panorama sobre 
o crime cibernético 

durante a COVID-19

As mudanças que 
começaram em 2020 
com a pandemia, 
se nos ensinaram 
alguma coisa, é que 
terão impacto a curto, 
médio e longo prazo

Nada será igual depois 
da COVID-19, e é uma 
ótima oportunidade 

para analisar e aprender 
com o passado projetando 
um futuro melhor. Durante 
estes últimos meses, foram 
vivenciadas situações em 
todo o mundo que repre-
sentaram múltiplos desafios 
em todas as áreas. Desde o 
confinamento e imposição 
de restrições para cidadãos 
e empresas, até testes, erros 
e acertos de vacinas. 

Enquanto a incerteza que 
cerca o vírus permanece 
desde sua descoberta no 
final de 2019 e o número de 
infecções continua, isso me 
faz pensar que, pelo que já 
vivemos, certamente haverá 
coisas que se repetirão no 
futuro. Se 2020 parecia um 
desafio para nós, 2021 não 
está muito atrás. Tenho 
comigo conceitos-chave 
para a relação entre o crime 
cibernético e a COVID-19. 

O que começou em 2020 
continua em 2021 e pro-
vavelmente vai durar mais 
além, então, é importante 
manter certas conside-
rações sobre segurança 
cibernética em mente. 
Novas Formas de Crime 
Informático: os cibercri-
minosos se adaptam mais 
rapidamente às novas cir-
cunstâncias, estão sempre 
um passo à frente daque-
les que tentam detê-los 
ou pegá-los e, durante a 
pandemia, esse cenário 
não foi exceção. 

De acordo com a Europol 
- agência responsável por 
garantir o cumprimento da 
lei europeia -, a incerteza é 
usada pelos ciberataques 
para explorar novas opor-
tunidades. Em uma era 
marcada por mudanças, ela 
se torna uma das maiores 
ameaças aos cidadãos e 
às organizações. Embora 
isso não seja novidade, os 
principais ataques em 2020 
aconteceram no setor de 
saúde e pesquisa, bem como 
entidades do setor público. 

Além de explorar a an-
siedade e a incerteza da 
sociedade, os invasores têm 
conseguido tirar proveito 
dos novos hábitos que nos 
cercam, como o home office 
e o aumento das transações 
online. O resultado? Milha-
res de novas campanhas de 
phishing que se passavam 
pela Organização Mundial 
da Saúde ou por entidades 
que, com a desculpa de um 
novo sistema que permite 
operações remotas, pedem 
verificação de dados. O ob-
jetivo, no entanto, continua 
o mesmo: violar o acesso e 
obter informações confi-
denciais de indivíduos ou 
organizações. 

Recentemente, com a 
chegada das vacinas e o 
início das campanhas de 
vacinação em vários países 

do mundo, crescem os 
casos de golpes e produ-
tos farmacêuticos falsos 
oferecidos, tendência que 
não para de crescer. En-
tidades governamentais e 
empresas de saúde- setores 
mais afetados: É claro que a 
vulnerabilidade em termos 
de segurança digital não se 
limita apenas às pessoas: 
empresas privadas e orga-
nizações governamentais 
também são alvos comuns 
de invasores. 

Estamos falando de furto 
de equipamentos médicos 
em lojas, prédios e esta-
belecimentos de saúde, 
interceptação de veículos 
que transportam remédios 
e materiais clínicos, ataques 
a estabelecimentos que 
vendem bens de primeira 
necessidade. As entidades 
governamentais são mais 
relevantes porque são res-
ponsáveis pelo plano de 
vacinação de cada país. 
Vamos pensar por um se-
gundo. Existe talvez uma 
atração maior para os ci-
bercriminosos hoje do que 
a distribuição de vacinas 
contra COVID-19? Agora, 
vamos pensar mais. 

Esse é o único objetivo ou 
por trás há algo ainda mais 
interessante, como o acesso 
às informações confiden-
ciais de cada cidadão? Sem 
dúvida, os cadastros online 
para garantir a vacinação, 
somado à verificação da 
identidade das pessoas e 
a logística para a aplicação 
das doses exigem medidas 
eficazes de segurança ciber-
nética, que garantam uma 
experiência ágil e segura 
para os cidadãos e governos. 
Não vamos perder de vista 
o fato de que os golpistas 
procuram ‘vender’ acesso 
rápido a vacinas que cor-
respondem a outras popu-
lações mais vulneráveis e 
em risco. 

Como isso é resolvido? 
Por meio da implantação 
de um sistema que permite 
aos cidadãos se cadastrar no 
plano nacional de vacinação 
de forma rápida, segura 
e remota. Por exemplo, 
reconhecimento facial e 
identificação do dispositivo 
móvel usado para o regis-
tro. Dessa forma, os entes 
governamentais garantem 
que apenas os cidadãos do 
grupo de risco receberão 
primeiro a vacina, e geram 
um banco de dados reutili-
zável para outras instâncias 
e / ou possíveis verificações 
futuras. 

Mas será que estamos 
prontos para o que está por 
vir? Hoje não somos iguais a 
um ano atrás: testemunha-
mos todos os tipos de frau-
des ou crimes relacionados 
à COVID-19. Hoje, temos 
novos problemas que se 
somam aos antigos. O futuro 
tem a ver com devolver aos 
cidadãos o que lhes per-
tence, sua identidade, seus 
atributos, seus pertences e 
ativos digitais, e estamos 
fazendo a nossa parte junto 
com a Microsoft. 

(*) - É CEO da VU Security, empresa 
líder em proteção de identidade e pre-

venção de fraude na América Latina.
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Francisco Alberto Martins Touças, na qualidade de Presidente
da Assembleia Geral  da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores
sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores,
grande-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois)
anos no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos
Estatutos Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do
clube, à Rua Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 29 de novembro de 2021
(segunda-feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo
de 500 (quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer
número (art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembleia aberta até às
18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40
(quarenta) membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em
representação proporcional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36,
letra “a” e art. 40, parágrafo 6º. dos Estatutos Sociais); Esclarecimentos: 1) O registro
do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no quadro
social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral
(art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos
termos do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao
Conselho Deliberativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de
1 (um) a 60 (sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria
somente poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais);
4) Não será permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art.
38, parágrafo 2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 27 de Setembro 2021. Francisco
Alberto Martins Touças - Presidente da Assembleia Geral.                  (05, 06 e 07)

Priscilla Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 05.726.490/0001-21 - NIRE nº 35.218.317.742

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 29/9/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 1.425.381,00 para R$ 625.381,00, ou seja, uma redução de R$ 800.000,00 com o consequente cancelamento 
de 800.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 800.000 quotas ora canceladas de titularidade da sócia EZ TEC, 
renunciando expressamente a sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar 
a alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada 
mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Miziara Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 11.903.020/0001-99 - NIRE 35.224.224.301

Extrato da Ata da Reunião de Sócios
Em 29/9/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; 
Secretário: Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 9.947.772,00 para R$ 5.947.772,00, uma redução efetiva de R$ 4.000.000,00 com o consequente cancelamento 
de 4.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo: 4.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da sócia 
Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A., renunciando expressamente a sócia Valentina Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao 
seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

 
2ª Vara Cível da Penha de França - Comarca d Capital/SP-Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. 
Expedido na ação de Execução de Título Extrajudicial-Processo Nº 1004959-23.2016.8.26.0006. A 
MM. Juíza de Direito da 2ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dra. Deborah 
Lopes na forma da Lei, etc. Faz Saber a Edgar Peixoto Bahr, CPF 073.225.028-50, S/M Maria da 
Glória Tozato Bahr CPF/MF 892.565.068-15, Elisabete Peixoto Bahr CPF 088.767.638-30 e S/M 
Vagner Peixoto Bahr CPF 012.372.858-44, que por este Juízo tramita uma ação de Execução de 
Titulo Extrajudicial , ação esta movida por Maria de Fatima Ribeiro do Nascimento, CPF/MF sob o n. 
128.794.738-70 e Luciana Ribeiro do Nascimento, CPF/MF sob o n.251.914.988-44 para cobrança 
ao qual em 08/2017, fls 83 , perfazia R$ 46.366,27 ( mais juros e correções honorários e custas, 
atualizadas). Na ausência dos quais foi deferida a penhora (conforme Av.,06/124.609 de 05/12/2-18 
prenotação , 529.828 de 27/11/2018 ? penhora exeqüenda) na matrícula nº 124.609 do 12º Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. imóvel este Casa e respectivo terreno , localizado 
a Rua Padre Benedito de Camargo, 371, no Bairro da Penha de França São Paulo, com a área total 
de 222,50m2 e com numero, 061.621.0037-9 de contribuinte na Prefeitura do Município de São 
Paulo. Estando os Executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação de ambos da penhora por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, ofereça impugnação, sob pena de 
prosseguimento da ação, até final arrematação do bem penhorado. Será o presente edital, por 
extrato afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 25 de agosto de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 067/2021; 
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros - 
Entrega das Propostas: a partir de 07/10/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 20/10/2021 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.
br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Iron YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF N.º 21.055.152/0001-61 - NIRE 35.228.670.038

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 01 de Outubro de 2021
Data, Hora e Local: Realizada aos 01/10/2021, às 10:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, conjunto 41, sala 55, Vila Nova Conceição/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. 
Presença:Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario  Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo 
excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 14.000.000,00, sendo 
que o capital social atual da empresa é de R$ 16.727.000,00 e após a redução será de R$  2.727.000,00. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 01/10/2021. Mesa: YP II Real Estate Empreen-
dimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Hyinc Participações Ltda., Ga-
briel Heilberg, Fernando Vanossi; Piraíba Empreendimentos e Participações Ltda., Pedro Farjala Rocha.

Com um pouco de determinação e disciplina é possível 
desenvolver uma boa gestão financeira.

Francisco Barbosa Neto (*)

Porém, para muitos, 
encarar a parte ad-
ministrativa pode ser 

desafiador para conseguir 
esta realização. 

Isso acontece porque o 
empreendedor e o empre-
sário têm diferentes perfis. 
Sendo assim, o empreende-
dor tem mais facilidade para 
criar e o empresário atua 
melhor na gestão do negó-
cio (lidar com os números 
relacionados aos conceitos 
básicos de finanças). Como 
o brasileiro tende a ter um 
perfil mais de empreendedor 
do que de empresário, é 
natural que enfrente dificul-
dades com gestão financeira 
ao empreender. 

Isso sem contar com a 
defasagem educacional do 
país, que não proporciona 
uma educação financeira 
adequada nas escolas. En-
tretanto, com um pouco de 
determinação e disciplina é 
possível entender os con-
ceitos básicos de finanças e 
desenvolver uma boa gestão 
financeira.
	 •	Dicas de ouro para 

a prosperidade do 
negócio - Não tente 
fazer tudo sozinho! Uma 
empresa é constituída 

Conceitos básicos de finanças 
para gestão empresarial

Quando um empreendedor coloca em prática suas ideias e abre uma empresa, passa a ter a responsabilidade 
de gerir o negócio como um empresário

	 •	Controle o seu esto-
que -  Engana-se quem 
pensa que estoque cheio 
é garantia de sucesso, 
visto que, se for um 
produto ou mercadoria 
que tenha pouca saída, 
o valor investido ficará 
“preso”. Por isso, em 
vez de gastar o que a 
empresa não tem para 
alimentar o estoque, 
faça uma análise para 
verificar qual é a média 
de vendas de cada item, 
qual é a margem bruta 
(preço – custo), o prazo 
de reposição e programe 
o abastecimento do es-
toque. Isso aumentará o 
seu capital de giro!

	 •	Personalize a sua 
gestão financeira - 
Embora exista muita se-
melhança entre algumas 
empresas, cada negócio 
é único e as causas da 
falta de liquidez variam 
bastante. Consequente-
mente, é muito provável 
que os métodos de ges-
tão de uma empresa não 
funcionem para outra.

(*) - Graduado em Engenharia Mecâni-
ca pela FEI, com curso de especial-

ização em Administração, Finanças e 
Qualidade, é especialista em Gestão 
e Finanças, Founder/CEO da Projeto 

DSD Consultores e criador da platafor-
ma Fluxo de Caixa Online.

de pessoas, adminis-
tradas por pessoas para 
servir pessoas, logo 
precisa de equilíbrio na 
distribuição de tarefas e 
responsabilidades. De-
legue tudo o que puder 
para que a administra-
ção e o funcionamento 
da empresa não depen-
da exclusivamente de 
você.

	 •	Saia do operacional e 
vá para o estratégico 
- Desenvolva os seus co-
laboradores! Sua equipe 
precisa estar alinhada 
com o propósito do ne-
gócio e bem preparada 
para o serviço. Para 
isso, disponibilize trei-

namentos e invista no 
motivacional. Pessoas 
capacitadas e satisfeitas 
com o trabalho geral-
mente produzem mais 
e representam melhor 
a empresa diante dos 
clientes.

	 •	Valorize o seu cliente 
-  Procure entender os 
anseios e necessidades 
por trás da busca pelo 
seu produto, mercadoria 
ou serviço e se questione: 
“É isso que estou entre-
gando? Estou cumprindo 
o real propósito com o 
negócio?” Lembre-se que 
as pessoas não compram 
o que você vende, mas o 
como e o porquê você faz.
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