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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 - Oficial

O pretendente: CAIO NOBRE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 19/04/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Branco Silvério de Oliveira e de Rosimar 
Nobre de Oliveira. A pretendente: CAMILA PEREIRA CARDOSO, estado civil solteira, 
profissão jornalista, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 29/09/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Kaelio Gomes Cardoso e de Celia 
Pereira do Carmo Cardoso.

A pretendente: LUCIA DA COSTA LOURENÇO, estado civil divorciada, profissão em-
presária, nascida em Guarulhos, SP, no dia 20/12/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço Filho e de Olga Costa Lourenço. 
A pretendente: ISIS FRANCO LOPES, estado civil solteira, profissão bancária, nascida 
em Agudos, SP, no dia 27/06/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Fabiano Alberto Lopes e de Andrea Piemonte Franco.

O pretendente: BRUNO GALISA MENEGHELLO, estado civil solteiro, profissão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 21/02/1988, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Paulo Meneghello e de Solange 
Santiago Galisa. A pretendente: NATHALIA PIRES LIMA, estado civil solteira, profissão 
fisioterapeuta, nascida nesta Capital, Santa Cecilia, SP, no dia 19/10/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Itamar Lima e de Elaine Pires Lima.

O pretendente: CARLOS ROBERTO MARANGONI, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 11/07/1956, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Marangoni e de Apparecida 
Bruno Marangoni. A pretendente: ANA PAULA GELEZOGLO, estado civil divorciada, 
profissão professora, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 08/12/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Gelezoglo e de 
Maria de Lourdes Gelezoglio.

O pretendente: EDUARDO PRIETO GRACIANO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Santos, SP, no dia 03/11/1993, residente e domiciliado na Vila Celeste, São 
Paulo, SP, filho de Jeferson Leite Graciano e de Káren Prieto Graciano. A pretendente: 
CAROLLINE DIAS UGLIANO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente 
de marketing, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 12/01/2001, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Ugliano dos Santos e de 
Érika Dias Ugliano dos Santos.

Segundo levantamento do Sebrae, 
67% dos novos MEIs tinham em-
prego fixo antes de 2020. Em fun-

ção da crise instalada pela pandemia, 
muitos optaram por trabalhar como 
autônomos, tendo sido registrados 
mais de 6 milhões de novos MEIs. 

O período de crise aguda mostrou 
que diante do menor poder de compra 
e sem terem outras alternativas, as pes-
soas foram levadas a empreender para 
garantir o sustento de suas famílias. O 
cenário econômico, portanto, revelou 
ser um fator de peso no processo de 
tomada de decisões, uma vez que perío-
dos de crise reduzem as oportunidades 
e impedem que as pessoas escolham 
com maior liberdade o que farão na 
carreira e nos negócios. 

Isso é o que aponta Uranio Bonoldi, 
escritor e especialista em tomada de 
decisão. “Quando a economia está 
bem, uma pessoa pode, por exemplo, 
preferir um emprego que traga mais 
satisfação pessoal mesmo que o salário 
seja menor. Mas numa crise, não dá 
para escolher. Ela opta pelo trabalho 
que vai pagar as contas, mesmo que 
isso lhe custe seu bem-estar, o que 
não seria o ideal”.

O tema é abordado pelo autor no livro 
“Decisões de alto impacto: como deci-
dir com mais segurança e consciência 
na carreira e nos negócios”, no qual 
ele apresenta um método próprio para 
tomada de decisões. Na obra também 
é apresentada a diferença entre as 
escolhas, classificadas como “fáceis” ou 
difíceis” segundo os seguintes critérios:
	 •	FÁCEIS: têm pouca liberdade 

de escolha, consequências são a 
curto prazo e têm baixo impacto 
no agente decisor e em terceiros;

Como decidir com mais segurança e 
consciência na carreira e nos negócios?

Na crise, como fazer escolhas 
quando as opções são escassas
Ainda que, de acordo com o IBGE, o nível de desemprego esteja caindo, tendo fechado em maio no 
nível mais baixo desde 2015, as dificuldades ainda são sentidas pelo trabalhador
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escrivaninha. ‘É viver ou morrer’, ele 
diz. Portanto, é uma decisão fácil, mas 
de alto impacto”. Segundo o autor, 
em momentos de crise e alta tensão, 
as decisões devem ser tomadas com 
maior frieza (isolando o medo) e ra-
cionalidade. “É necessário escolher 
de forma rápida e no sentido de pre-
servar a nossa vida e daqueles que nos 
rodeiam”, aponta o escritor.

Muitas vezes as alternativas que se 
apresentam em momentos de crise não 
são as mais desejáveis. No cenário em 
que uma pessoa está em um ambiente 
de trabalho tóxico e o mercado está em 
retração, por exemplo, ela poderá se 
ver dividida entre pedir demissão im-
petuosamente, correndo risco de passar 
necessidade, ou ser paciente e suportar 
o trabalho para buscar uma melhor al-
ternativa em momento mais favorável. 

Acontece de não estarmos confortá-
veis com a decisão que vamos tomar, 
porém, se parecer ser o caminho que 
causará o menor dano a nós e ao nosso 
entorno, teremos que seguir por ele. 
As decisões não devem ser necessa-
riamente feitas de forma rápida, caso 
não representem risco de vida. Mas 
incondicionalmente, devem ser re-
fletidas e feitas com consciência. Em 
situações de crise, o ponto focal das 
decisões deve ser a ponderação de qual 
alternativa vai garantir a subsistência 
de si e de terceiros, ainda que sejam 
decisões temporárias. 

Quando o cenário econômico muda e 
novas possibilidades se abrem, aí sim a 
pessoa terá maior liberdade para trilhar 
o caminho que realmente gostaria. - 
Fonte e outras informações: (https://
www.uraniobonoldi.com.br/).

	 •	DIFÍCEIS: têm ampla liberdade 
de escolha, consequências normal-
mente se dão a longo prazo e têm 
alto impacto no agente decisor e 
em terceiros.

Porém, quando se fala em crise, 
coloca-se um elemento no hall das 
decisões fáceis que pode causar alto 
impacto, criando um paradoxo difícil 
de encarar. Em circunstâncias de alta 
tensão, as escolhas se enquadram no 
campo das decisões fáceis, pois têm 
pouca liberdade de escolha e con-
sequências a curto prazo. Porém os 
impactos são altos, pois podem afetar 
a renda e até mesmo a sobrevivência 
do agente decisor e de terceiros. Para 
ilustrar a questão, o autor menciona o 
navegador Amyr Klink, que foi entre-
vistado para o livro. 

“Ele acredita que tomar decisões 
em alto mar é muito mais fácil que 

O pretendente: RODRIGO AUGUSTO DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 01/10/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Augusto de Castro e de Suely Nicolino 
de Castro. A pretendente: BRUNA FREITAS RODRIGUEZ, estado civil solteira, profissão 
engenheira, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 26/10/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jesus Luis Fernandez Rodriguez 
e de Mirian Mathias Freitas Rodriguez.

O pretendente: TIAGO APOLINIO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em Mauá, SP, no dia 13/06/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ernane Apolinio Ferreira e de Maria Aparecida An-
selmo Ferreira. A pretendente: LETICIA CRISTINA ARI, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de contabilidade, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 11/05/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cicero Ari e de 
Clelia Pereira Dias Ari.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS MARTINS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
nesta Capital, Vila Formosa, SP, no dia 17/05/1977, residente e domiciliado na Vila For-
mosa, São Paulo, SP, filho de Nelson Martins e de Dirce Garcia Martins. A pretendente: 
FABÍOLA ALFAIE TOLAINO, estado civil solteira, profissão compradora, nascida nesta 
Capital, Consolação, SP, no dia 15/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Richard Tolaino e de Maria Inês Alfaie Tolaino.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
enfermeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 11/09/ 1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Oliveira Silva e de Marli Madalena dos 
Santos Oliveira. A pretendente: BÁRBHARA DOS SANTOS GARCIA DE LIMA, estado 
civil solteira, profissão coordenadora de e-commerce, nascida em Santos, SP, no dia 
13/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ademir 
Andrade de Lima e de Monica dos Santos Garcia.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAPHAEL ABNER DURAN PERES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão assistente de logística, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(27/04/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Henry 
Cordeiro Peres e de Andrea Duran Peres. A pretendente: NICOLLY DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão confeiteira, estado civil solteira, nascida em Soledade - RS, 
no dia (22/09/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Luís Andre Goes da Silva e de Ciria da Silva.

O pretendente: VÍNICIUS GABRIEL MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão 
cirurgião dentista estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/11/1987), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Waldir Aparecido Martins 
e de Eliana Aparecida Navarro Martins. A pretendente: KAROL CORRADO LEONE, de 
nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Henrique Leone e de Maria Cristina Corrado. Obs.: Em razão da revogação 
do parágrafo 4° do Artigo 67, da Lei 6015/77, pelo Artigo 20, Item III, alínea "b" da Lei 
14.382/22, deixo de encamirhar Edital de Proclamas para afixação e publicidade ao 
Cartório de retidência do pretendente.

O convivente: PAULO BRUNO DOS SANTOS CRUZ, de nacionalidade portuguêsa, 
profissão operário de produção, estado civil divorciado, nascido na Angola, no dia 
(26/06/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Leandro Farejão da Cruz e de Maria Rosa dos Santos da Cruz. A convivente: THAIS 
DIMITRIO GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão operária de produção, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/11/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Willy Garcia e de Janete 
Dimitrio Garcia.

3º Subdistrito - Penha de França
Dr. Mario Luiz Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: KLEBER FERREIRA AMORIM, profissão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 25/02/1987, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdir Ferreira Amorim e de 
Rosilda Amorim Dias. A pretendente: LETÍCIA DE JESUS OLIVEIRA, profissão: enge-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/08/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ricardo de Oliveira 
e de Alessandra de Jesus Oliveira.

O pretendente: FERNANDO CORREIA DA SILVA, profissão: analista de T.I., estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/02/1983, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Correia da Silva e de 
Neire Cristina de Lima Correia da Silva. A pretendente: FERNANDA CRISTINA VIEIRA 
MONDACCI, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 11/06/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Mondacci e de Sandra Regina Vieira Mondacci.

O pretendente: MARCOS VINICIUS MATOS SOARES, profissão: programador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 16/11/1988, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Arcanjo 
Soares e de Ana Maria Matos Soares. A pretendente: ÉRICA MAYUMI KANASHIRO, 
profissão: analista de software, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 28/04/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Chinshin Kanashiro e de Teresa Saioko Shiroma Kanashiro.

O pretendente: DEIVID DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/05/1997, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Souza dos Santos e 
de Djane da Costa Souza Santos. A pretendente: PAMELA PRISCILLA SANTOS DIAS 
CERQUEIRA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 21/10/1993, residente e domiciliada na Ponte 
Rasa, São Paulo, SP, filha de Pedro Dias Cerqueira e de Sandra Maisa dos Santos.

O pretendente: AYRTON YURI ALVES SOUZA, profissão: psicólogo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Zenildo Alves Souza e de 
Rosangela Alves Souza. A pretendente: GABRIELLE GOMES DOS SANTOS, profissão: 
gerente de bar, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 
26/09/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ney 
Alves dos Santos e de Patricia Gomes da Silva.

O pretendente: WILLIAM DORTA, profissão: analista jurídico, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 07/08/1986, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Wellington de Oliveira Dorta e de Nadir da Silva Dorta. 
A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA, profissão: farmacêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
26/08/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jose 
Fernando Ferreira e de Ana Lucia dos Santos Ferreira.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SILVA FURTADO, profissão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimen-
to: 11/05/1998, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Fabricio Furtado e de Tatiana Furtado. A pretendente: NATALÍ GABRIELA WEIMANN 
GONÇALVES, profissão: atendente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 14/11/1999, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Joseilson Lima Gonçalves e de Natalia Souza Weimann.

O pretendente: WILLIAN TEIXEIRA, profissão: designer gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 18/09/1991, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Ademar Teixeira e de Maria José da Silva 
Teixeira. A pretendente: NATÁLIA DE SOUSA BARBOSA, profissão: assistente mode-
lista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/04/1998, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Celso José Barbosa 
e de Maria Marta de Sousa Barbosa.

O convivente: FABIO GOMES DE PAULA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 26/03/1979, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Leodovaldo Jose de Paula e 
de Marly Gomes de Paula. A convivente: VANESSA FERNANDES DE LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-
nascimento: 03/05/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Fernandes de Lima e de Maria Adalsira de Lima.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

FELIPE SINGILLO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/257.FLS.273-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de agosto de mil novecentos e noventa e seis (27/08/1996), residente e domi-
ciliado Rua Uapuca, 116, CEP:08223 020, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Emygdio de Araujo e de Fernanda de Fatima 
Singillo. ESTER SANTANA MENDONÇA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/419.FLS.085-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de outubro de dois mil e dois (18/10/2002), residente e domiciliada Rua 
Carlos Puebla, 17, CEP:08230-490, Vila Verde, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Reinaldo Vieira Mendonça e de Eliane Santana Mendonça.

ERMES BEZERRA ARVELINO, estado civil divorciado, profissão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e 
setenta e três (27/07/1973), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 407, aparta-
mento 14-A, CEP:08230 030, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eurico 
Arvelino e de Maria Luiza Bezerra Arvelino. ARIANGELA PEREIRA DE SOUZA, esta-
do civil solteira, profissão gerente de marketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/011.
FLS.095V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e se-
tenta e sete (10/04/1977), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 407, aparta-
mento 14-A, CEP:08230-030, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Cardoso de Souza e de Arilde Maria Pereira de Souza.

WESLEY BATISTA BARBOSA, estado civil divorciado, profissão técnico de radiologia, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos 
e noventa e um (09/06/1991), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz 
Filho, 1840, CEP:08280 001, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Alves Barbosa e de Marinalva Batista Barbosa. LAÍS FERNANDES DA CÂMARA, es-
tado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/096.
FLS.222-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e no-
venta e quatro (07/03/1994), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 
03, apartamento 143, CEP:08230-030, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ronaldo Fernandes da Câmara e de Vânia Márcia Moreira da Câmara.

LUIZ CARLOS DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/074.FLS.437-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e um (14/08/1981), 
residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1437, bloco 01, apartamento 26, CEP: 
08260030, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Soares e de Maria José 
da Silva Soares. FERNANDA ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profissão ana-
lista de RH, nascida em Ibiquera, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.104 IBIQUERA/
BA), Ibiquera, BA no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(28/12/1988), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1437, bloco 01, aparta-
mento 26, CEP: 08260030, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mourivaldo 
Oliveira Santos e de Eliane Araujo da Silva.

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 

Jornal Empresas & Negócios

O número de fraudes 
na internet no primeiro 
semestre do ano atingiu 
cerca de 3 milhões de 
tentativas, de acordo com 
o levantamento exclusivo 
da a ClearSale, especialista 
em prevenção e geren-
ciamento de risco. Desse 
total, os homens são mais 
suscetíveis a sofrerem 
golpes na internet. Entre 
as idades, a geração mil-
lenials - até 25 anos - é o 
grupo de maior risco em 
fraudes online. 

Já a geração baby boo-
mers - acima de 51 anos - 
está em segundo lugar, de 
acordo com o estudo que 
considerou 6 mil empresas, 
no período de janeiro a 30 
de junho de 2022. A popu-
lação masculina sofreu cer-
ca de 2,88% de tentativas 
de fraudes. Na sequência, 
está o grupo considerado 
como ‘outros’ com 2,25% 
e, por último, a população 
feminina com 1,55%. 

No entanto, o estudo 
mostra que as mulheres 
seguem liderando como 
o grupo que mais realiza 
compras de forma remota, 
representado 32,4 milhões 
de pedidos no primeiro 
semestre de 2022. Para 

o Head de Estratégia de 
Mercado da ClearSale, 
Marcelo Queiroz, os dados 
mostram que os jovens e, 
principalmente, os homens 
têm se preocupado menos 
com os golpes online.

“Esse é um dado interes-
sante e que mostra uma 
recorrência, visto que no 
ano passado, em 2021, os 
homens, na faixa etária 
até 25 anos, também foi 
o público que sofreu mais 
com as fraudes. Quando 
falamos de idade, uma 
boa explicação para isso 
vem da inexperiência dos 
novos entrantes no mundo 
digital. 

Por mais que a gente 
ache que os mais jovens 
já são mais safos nesse 
sentido, temos que olhar o 
país como um todo, afinal, 
nem todos têm a experiên-
cia e o discernimento de 
compras online. Um outro 
motivador é que o público 
masculino, em geral, tem 
mais dados vazados e/
ou capturados em maior 
proporção do que os femi-
ninos. Isso ajuda a ampliar 
os números que citamos”, 
relata o executivo. - Fonte 
e mais informações: (ht-
tps://br.clear.sale/).

Homens são mais 
suscetíveis aos 

golpes na internet
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verificar se este documento é válido. 
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Client Timestamp Tue Aug 09 2022 19:29:36 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.4939036 Longitude: -46.723469 Accuracy: 18.609 
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