
Siga, curta e compartilhe!

Recentemente, o mundo assiste ataques 
cibernéticos às instituições públicas, bem 
como grandes empresas, os quais trazem 
graves consequências econômicas.
ÉÉ comum vericar nestes ataques o uso do 
ransomware, software maligno que 
criptografa arquivos dos computadores e 
bloqueia completamente o acesso. 
Espalha-se por meio de cibercriminosos 
que exigem um resgate, geralmente, em 
moedas digitais como o bitcoin. Para 
dedevolvê-los, declaram que, ao pagar por 
este resgate, as vítimas receberão uma 
chave de descriptograa para recuperar os 
arquivos.
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Entenda, detalhadamente, o grande 
escândalo envolvendo o Facebook e a 
empresa Cambridge Analytica por meio 
do documentário “Privacidade Hackeada”, 
disponível na Netix. Entre os anos de 
2018 e 2019, descortinou-se o uso da 
consultoria política com dados de 
milhamilhares de usuários da mídia social, a m 
de inuenciar as eleições presidenciais dos 
Estados Unidos, bem como no Brexit (saída 
do Reino Unido da União Europeia), 
ambos em 2016. 

Privacidade Hackeada

Ransomware, a ameaça global

Novos ares circulam pelos corredores da 
administração do Presidente norte-americano 
Joe Biden no tocante às mudanças climáticas. 
Um passo importante foi o retorno dos EUA 
aos compromissos estabelecidos pelo Acordo 
de Paris. Um segundo passo está no evento 
que acontecerá nos próximos dias 22 e 23 de 
ababril: a “Cúpula dos líderes do Clima”, encontro 
virtual organizada por Biden e que deve contar 
com a presença de 40 líderes governamentais. 
O Presidente Jair Bolsonaro discursará na 
sessão de abertura do evento.
A Cúpula tem sido vista como uma reunião 
preparatória para a COP26, que acontecerá em 
Glasgow, na Escócia, em novembro deste ano. 
Para além de reforçar a necessidade de conter 
o aquecimento global, a proposta 
norte-americana com a Cúpula do Clima é 
mobilizar nanciamento público e privado 
papara impulsionar a transição energética 
internacional. A pauta é promissora para Minas 
Gerais, que vem trabalhando em iniciativas 
para atração de investimentos ao agronegócio 
sustentável e energias renováveis. 

Participação dos principais estados exportadores em março 
no saldo da balança comercial nacional (março/2021)

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS 
REGISTRA ALTO CRESCIMENTO PELO TERCEIRO 
MÊS CONSECUTIVO

SUPERMERCADOS HOLANDESES ENFRENTAM 
ESCASSEZ DE QUEIJOS PROVOCADO POR UM 
MALWARE

NEGOCIAÇÕES CLIMÁTICAS 
A TODO O VAPOR

No mês de março de 2021, houve aumento substancial no uxo comercial 
internacional de Minas Gerais de 31,9% em relação ao mês de fevereiro. As 
exportações mineiras no mês de março somaram US$ 3,11 bilhões e as importações 
US$ 996 milhões, resultando no uxo de US$ 4,11 bilhões. A nível nacional, Minas 
Gerais participou de 12,8% das exportações e 5,6% das importações em março. No 
uxo comercial do país, o estado mineiro representou 9,7% do montante total 
comercializado no referido mês e, no saldo da balança comercial, a participação de 
Minas Minas Gerais foi de 32,47%.

Os Países Baixos (Holanda) sofreram com o desprovimento de queijos em 
supermercados no início do corrente mês, devido ao ataque cibernético de um 
malware (ransomware) à fornecedora de queijos Bakker Logistiek.
Os consumidores não conseguiram emitir pedidos de compra nos supermercados, o 
que contribuiu para o caos na distribuição de alimentos (afetada por três dias), visto 
que o processo é inteiramente automatizado e os sistemas da empresa estavam 
comprometidos pelos hackers.
EmEm entrevista à emissora de comunicação holandesa NOS, o CEO da Bakker Logistiek, 
Toon Verhoeven, mencionou que o ocorrido pode estar vinculado ao vazamento no 
Microsoft Exchange Server. Aproximadamente 1200 servidores na Holanda podem 
estar suscetíveis ao vazamento, abrindo caminhos para possibilidades de ataques. 
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