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Nasemanapassada,a redede
lojas Renner foi a mais nova
vítima de um ataque de ran-
somware. “Ransom” significa
sequestro. E é exatamente is-
so que acontece. A vítima tem
dadosesistemassequestrados
pelo atacante, que exige o pa-
gamento de resgate em crip-
tomoedaspara restabelecera
normalidade.NocasodaRen-
ner, opagamento inicial exigi-
do foi de US$ 1 bilhão.
O impactodesse tipodeata-

queédevastador.Até sexta (20)
à noite, o site da Renner esta-
va fora do ar com a frase “es-

tamoscomuma indisponibili-
dadesistêmicaenosso timees-
tá trabalhandoparanormali-
zar oacesso”. Emgeral os ata-
ques também paralisam ope-
rações essenciais do negócio,
comocontasapagarereceber.
Por issooscriminosos tendem
apedirvaloresgigantescospa-
ra devolver os dados.
Pagar o resgate não é uma

boa opção. Como advogado,
sempre lembro que o paga-
mentodoresgatepodeconsti-
tuir crimede fraudeprocessu-
al. Mais do que isso, nada ga-
rante que os criminosos irão

restabelecer os sistemas.
Aexceçãoaessarecomenda-

ção é quando há vidas huma-
nas em risco, nesses casos pa-
garoresgatepodeser justificá-
vel. No entanto, a situação da
vítima é sempre sofrível. Nin-
guém merece a sensação de
incredulidade, pânico, medo
e impotência que surge ao se
depararcomateladocompu-
tador que anuncia o ataque.
O problema do ransonware

é que ele se transformou em
umaoperaçãoaltamentepro-
fissionalizada.Existe até “call
center”disponível24horaspa-

ra que a empresa possa tirar
dúvidas com os atacantes so-
brecomopagaroresgateeaté
barganhar o preço.
O imagináriopopulargosta

de pensar o autor desse tipo
deataque comosendo “ohac-
ker”. NoBrasil, tem sido usual
até culpar “o hacker” por fa-
tos inexplicáveis.Noentanto,a
imagemdeumgarotosolitário
atacandoempresasépassado.
Osatacantesdehoje sãoprin-
cipalmente organizações cri-
minosas e Estados nacionais.
Comooransonwareécapazde
fazer dinheiro com risco rela-

tivamentebaixo, hápaísesau-
toritários que adotam a prá-
tica para fugir de sanções in-
ternacionais.
Oransonwarepode também

gerarresponsabilidades legais
para a vítima. A Lei Geral de
ProteçãodeDadosobrigaque
asempresasadotem“medidas
de segurançaaptasaproteger
dadospessoaisdeacessosnão
autorizados e de situações ilí-
citas de destruição ou perda”.
Isso só aumenta o drama, já
que a vítimapode ser posteri-
ormente responsabilizadapor
danospornãoseguirasmedi-
das exigidas pela lei.
Maispreocupanteainda, os

ataques estão se sofisticando.
A tática mais recente é coop-
tar funcionários da empresa
para ajudar no ataque. Isso
acontece por meio de mensa-
gensparaos funcionárioscom
textos como: “Se você instalar
esse programa em qualquer
computador ou servidor da

sua empresa, remota ou fisi-
camente, você receberá 40%
do resgate”. A mensagem for-
nece então um email dos ata-
cantes eumperfilnoTelegram
para os interessados.
Por todas essas razõesnãoé

exagero dizer que está em cur-
so uma pandemia de ataques
deransonware.Paracontê-los,
sãonecessáriasmedidasdevá-
riasnaturezasqueenvolvamo
setorprivado,público,acomu-
nidadecientíficae, sobretudo,
maiscooperaçãointernacional.
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Ataques se sofisticam, e até funcionários das empresas são cooptados

-
Ronaldo Lemos
Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro

Pandemia de ransomware está só no início
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CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Aviso de Licença

Torna público que requereu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), a Licença de Pesquisa Sísmica (LPS), para a atividade
de Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Não-exclusiva, na Bacia de Santos, Projeto Nebula
Fase E. Foi determinado Estudo Ambiental de Sísmica.

Julio Perea - Diretor-Geral

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Comarca de Valinhos - Foro de Valinhos - 1ª Vara - Rua Professor Ataliba Nogueira, 36,
Santo Antonio - CEP 13270-660, Fone:019-3869-4366,Valinhos-SP - E-mail:valinhos1@tjsp.jus.br.Horário de Atendimento ao Público:das
12h30min às19h00min. Edital de Interdição - Processo Digital nº: 1002348-66.2020.8.26.0650. Classe - Assunto: Interdição - Tutela de
Urgência. Requerente: Sebastião Roberto Caberlin. Requerido: Aparecida Maria Caberlin. Edital para Conhecimento de Terceiros,
Expedido nos Autos de Interdição de Aparecida Maria Caberlin, Requerido Por Sebastião Roberto Caberlin - Processo nº 1002348-
66.2020.8.26.0650. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Valinhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Andre Pereira de Souza, na
forma da Lei, etc. Faz Saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 17/03/2021, foi
decretada a Interdição de Aparecida Maria Caberlin, CPF 231.017.408-43, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como Curador(a), em caráter Definitivo, o(a) Sr(a).Aparecida Maria Caberlin e Sebastião
Roberto Caberlin. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de Valinhos, aos 30 de julho de 2021.Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Andre Pereira de
Souza, liberado nos autos em 03/08/2021 às 17:26. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/
abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002348-66.2020.8.26.0650 e código AD80347.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - FIPT
CNPJ: 05.505.390/0001-75

AVISO
CHAMADA SC. FIPT 1537/21: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços para
elaboração de projeto executivo e instalação do Sistema de Ar Condicionado para o Prédio 31 do
IPT. As visitas técnicas devem ser agendadas para os dias 26 e 27/08/2021 com a Sra. Lorena Reis
no tel: (11) 3767-4659 ou através do e-mail: lorenareis@ipt.br. A data de envio por e-mail dos
documentos de habilitação e da proposta comercial é dia 08/09/2021 até as 16:00 horas.
Em decorrência da pandemia da COVID-19 não teremos nenhuma atividade presencial, exceto nas
visitas técnicas e execução dos serviços. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone (11) 3769-6917 ou no e-mail: jocanis@fipt.org.br, com José Carlos Nishida.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - FIPT
CNPJ: 05.505.390/0001-75

AVISO
SC. FIPT 1538/21 - CV FIPT 005/21: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de 01 (um)
Forno Digestor de micro-ondas com potência de no mínimo 1800W, com um rotor capaz de suportar
um conjunto de pelo menos 24 vasos de reação, com prazo de entrega de 45 dias. Os documentos
para habilitação e as propostas comerciais devem ser enviados por e-mail: jocanis@fipt.org.br, até
o dia 26/08/2021 até as 16:00 horas. Em decorrência da pandemia de COVID-19 não teremos
nenhuma atividade presencial. O Edital está disponível no site: www.fipt.org.br, esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do telefone (11) 3769-6917 ou no e-mail: jocanis@fipt.org.br,
com José Carlos Nishida.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
LUIS FRANCISCO JIMEZES ARAGON, CPF: 717.195.411-08 | DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II
à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo de administração no Banco Andbank
(Brasil) S.A, CNPJ: 48.795.256/001-69. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da
documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de
comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito
a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet):
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes
do SPB; Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro –
Deorf mencionado abaixo: BANCO CENTRAL DO BRASIL: Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência
Técnica em São Paulo. Av. Paulista, nº 1804 - 5º andar - São Paulo-SP. CEP 01310-922. São Paulo, 20 de agosto de 2021

Tribunal de Justiça de Pernambuco
AVISO DE LICITAÇÃO

PE Nº 0188.2021.CPL.PE.0120.TJPE
PROCESSO ADM SEI Nº 00019153-85.2021.8.17.8017

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços
auxiliares na área de transporte (condução de veículos oficiais e supervisão), de forma
contínua e com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no âmbito do Poder
Judiciário do Estado de Pernambuco, na conformidade das especificações e exigências
contidas no Termo de Referência e seus Anexos. Recebimento de propostas
até: 08.09.2021, às 10h. Início da disputa: 8.09.2021, às 10:30h (horários de
Brasília), no site www.peintegrado.pe.gov.br. O edital pode ser obtido também no site
www.tjpe.jus.br ou diretamente na sede da Comissão, situada na Rua Dr. Moacir
Baracho, nº 207, Edf. Paula Baptista, 4º andar, bairro Santo Antônio, Recife/PE, ou
através dos Fones: (81) 3182.0566 / 3182.0424, no horário das 9h às 18h, de segunda
a sexta-feira.

Recife, 23/08/2021. Adriano Leite de Araújo - Pregoeiro - CPL/OSE.

EDITAL
ABEA - ASSOCIAÇÃOBRASILEIRA DE ENFERMEIROS AUDITORES, COMUNICA:
PROVA DE TITULAÇÃODE ESPECIALISTA EMAUDITORIA DE ENFERMAGEM

Inscrição e envio de documentos até dia 30/10/2021
Local, data e horário de realização da prova de título:
FORTALEZA/CE, HOTELMARINA SALÃO ESCUNA
DATA 30/11/2021; HORÁRIO DAS 08H ÀS 12H
* EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS DA ABEA *
Taxa para realização da prova: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
EDITAL NO SITE:WWW.ABEABRASIL.COM.BR

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55
Cotação - Processo IPT Nº DL00590.2021 - RC52269.2021

Objeto: Reforma da cobertura dos pórticos de montagem de amostras/execução do
sistema de drenagem no pátio de montagem de amostras/ampliação área de
movimentação e moldagem de amostra.
Data Final para apresentação de proposta: 25/08/2021 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefone/e-mail:
(11) 3767-4035 - damiao@ipt.br - Departamento de Compras.

Cotação - Processo IPT Nº DL00591.2021 - R53064.2021
Objeto: Molde para Injeção Plástica.

Cotação - Processo IPT Nº DL00592.2021 - R53162.2021
Objeto: Lâmpadas Fluorescentes UVB 313.
Cotação - Processo IPT Nº DL00599.2021 - R53399.53426.53430.2021
Objeto: Ferramentas e Instrumentos Diversos.
Data Final para apresentação de proposta: 25.08.21 até as 17:00h.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones/e-mail:
(11) 3767-4487 - msumi@ipt.br - Departamento de Compras.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

EMAE - Empresa Metropolitana
de Águas e Energia S.A.
CNPJ nº 02.302.101/0001-42

EXTRATO
Contrato de Permissão de Uso de Área a Título
Oneroso que entre si celebram a EMAE -
Empresa Metropolitana de Águas e Energia
S.A. e a Companhia de Gás de São Paulo -
COMGÁS.Objeto:uso de áreas que abrangem
1.434,26 m², situadas próxima à Estrada do
Alvarenga e a Rua do Mar Paulista, nesta
Capital, para a execução de obras de arranjo
geral da tubulação e dos equipamentos da
Estação de Regulagem de Pressão e
Recebedor de PIG. Data:16/08/2021. Prazo
de Concessão da EMAE até 30 de novembro
de 2042. Parecer Jurídico nº PJ 114/21, de
30/04/2021. Valor: R$ 438.864,80.

-Fernanda Brigatti
sãopaulo Nosalãodebeleza
de Lucineia Flavio de Souza,
48, na Vila Curuçá Velha (zo-
na leste da capital), o impac-
todoprolongamentodapan-
demia edas restrições às ati-
vidadespode sermedidope-
larotatividadenousodasca-
deiras e lavatórios.
Emumsábado,diademaior

movimento, de 90 a 100 pes-
soas passariam pelas mãos
e cuidados de cabeleireiros
e manicures. Somente para
cortes, tratamentos, tintu-
ras e penteados, havia espe-
ra para ocupar as três cadei-
ras e dois lavatórios.
Quase 18 meses depois do

início da pandemia de Co-
vid-19,nãochegama50oscli-
entes que passam pelo salão
nodiamaismovimentado.
Mesmo assim, para Luci-

neia,asensaçãoéqueopiorjá
passou.Aréguadasexpectati-
vasparaofuturo,porém,está
calibradapara baixo. “Como
desempregocadadiapior,eo
dinheiromenor,nãotemmui-
to como a gente esperar que
melhoremuito.Salãoéconsi-
deradoumsupérfluo.”
Os dadosmais recentes di-

vulgados pelo IBGE, referen-
tesaotrimestreencerradoem
maio,apontampara14,795mi-
lhõesdepessoassemtrabalho

formal ou informal.
No primeiro trimestre, a

rendamédiapercapitanopaís
caiu 11,3%emrelaçãoaomes-
mo período em 2020, e ficou
em R$ 995, segundo análise
daFGVSocialemmicrodados
daPnadContínua, do IBGE.
Aassociaçãodosetordebe-

leza calcula que, desde o iní-
ciodapandemia,375milpes-
soasjurídicastenhamsidoen-
cerradas em todo o Brasil. A
conta inclui empresas de to-
dos os tamanhos e também
microempreendedores indi-
viduaisque,emgeral, têmum
oudois funcionários.
SegundoaABSB(Associação

Brasileira de Salões de Bele-
za), levantamentofeitoemju-
lhocom200estabelecimentos
mostraque30%aindapensam
emfecharasportasoumudar
desegmento. São24%osque
estãocompagamentodeem-
préstimosatrasados,eomes-
mo percentual está devendo
para fornecedores.
José Augusto Nascimento,

presidentedaassociação,diz
queagoraossalõesestãosob
pressãodedoisimpactoseco-
nômicos.Deumlado,osclien-
tescortandodespesase,com
isso,acontrataçãodessesser-
viçoscai.Deoutro,osquese-
guemdeportasabertasestão
endividados.
Mais que as restrições ao

Desempregoe
quedana renda
prolongamcrise
de salãodebeleza
Perda do poder aquisitivo limita
recuperação de estabelecimentos após
fim das restrições de funcionamento

$
Setor de beleza
no Brasil
Segundo dados da Associação
Brasileira de Salões de Beleza

1,25milhão
é o número de pessoas
jurídicas no setor

30%
é o percentual de salões
e MEIs encerrados
desdemarço de 2020

OQUEDIZIAMOS DONOS
EMSALÃO, EM JULHO

60%
tinham impostos atrasados

80%
não conseguiram acesso a
linhas de crédito especial

45%
estavam faturando a
metade do que em 2019

21%
estavam faturando 80%
menos do que em 2019

29%
pensavam em fechar o salão
e mudar de segmento

funcionamento e a duração
dessasmedidas,dizNascimen-
to, pesaramsobreos salões a
faltadeapoiodosgovernosfe-
deral,estaduaisemunicipais.
A associação iniciou uma

açãocivilpúblicaemSãoPaulo
embuscadeindenizaçãopelas
perdassofridascomaspolíti-
casdecontroledapandemia.
“Nãoqueremosbrigarcom

ninguém,masqueremoscon-
trapartida.Comoumsalãovai
pagarIPTUsemfaturamento?
Nãoadiantaapenasparcelar”,
diz o presidente daABSB.
Aprimeirasemanasemres-

triçõesaindanãotrouxemu-
dançasnarotinadocabeleirei-

roCristianoCassiano,33.“Não
temcomoaglomerarclientes,
porque não temmovimento
paraisso.Agentepercebeque
opoderaquisitivocaiumuito
eesseéumdosprimeirosgas-
tosaseremcortados”,afirma.
Cristianodiz ter vistomui-

tas clientes adotando solu-
ções domésticas para o que
anteserafeitonosalão.“Mes-
moquemvoltouvemparafa-
zercoisasmaistecnicamente
complicadas, como progres-
sivas [procedimento quími-
coparaalisaroscabelos].Até
corte temgente arriscando.”
Lucineiadizaindaquemui-

tosclientesacabaramabando-

nando, na pandemia, proce-
dimentosqueexigemmanu-
tenção frequente, tantopara
economizarquantoparaevi-
tarexposição longanosalão.
“Ficar loira não é barato,

entãomuitagentevoltoupa-
ra a cor natural, outras assu-
miramos brancos. Quemre-
tocava sempre a progressiva
aproveitoupara fazer a tran-
siçãopara onatural”, diz.
Nascimento,daassociação

dos salões, diz que 60% dos
estabelecimentos ainda têm
profissionaisatendendodire-
tamentenacasadosclientes.
SegundoaconsultoriaKan-

tar, em 12mesesatémarço,o

consumode produtos na ca-
tegoria beleza caiu 25% na
América Latina. No Brasil,
maquiagem (-38%), depila-
ção (-24%)eperfumes (-15%)
foram os que mais sofreram
retração.Poroutro lado,cre-
mes e loções passaram a ser
mais consumidos. Na classe
C, esses produtos entraram
nacestadecomprasde1,2mi-
lhãodenovos lares.
Paradriblaraquedanofatu-

ramento,ossalõestêminves-
tido empacotes, promoções
e inovações. No de Lucineia,
umapequenabutiqueajudou
amanterascontasemdiaen-
quanto a clientela não volta-
va.Avendadepacotesdeser-
viços com 30% de desconto
tambémajudouafazercaixa.
Para chegar ao equilíbrio

contábil, Juliana Souza Pi-
res, 48, adotou pacotes com
descontosepromoçõespara
os clientes do salão que tem
háseisanosnaregiãodoMo-
rumbi(zonaoestedacapital).
No mês de aniversário do

salão,asclientesganhamser-
viços e até vales para restau-
rantesepizzarias. “Sintoque
o perfil da cliente mudou.
Aquelequevinhatodasema-
naegastavasemperguntar já
estámaiscuidadoso.Ospaco-
tesfazemcomqueaclienteve-
nha commais regularidade.”

O cabeleireiro Cristiano Cassiano, que não sentiu aumento de
clientes na 1ª semana sem restrições emSP Bruno Santos/Folhapress


