
Crescimento 
populacional pós 

pandemia

Há um fenômeno 
apontado ao longo 
da história que 
se manifesta após 
grandes desastres: 
nove meses depois 
registram-se menos 
nascimentos

Isso aconteceu nos sur-
tos de gripe em 1889 
(gripe russa) e em 

1918 (gripe espanhola), na 
região da África Ocidental 
afetada pelo Ebola, em ter-
remotos no Japão e até em 
ondas de calor na França. 
Aumenta o número de 
mortes por uma questão 
específica ocorrem menos 
nascimentos nove meses 
depois. 

Isso se deve aos chama-
dos “sobreviventes cola-
terais”, ou seja, pessoas 
que sofrem interrupções 
em suas vidas devido 
a um desastre. Qual-
quer grande evento de 
mortalidade produz um 
número considerável de 
sobreviventes colaterais. 
Mas depois dessa perda, 
a fertilidade tende a se 
recuperar. A partir de 
cerca de 10 ou 11 meses 
após um evento mortal, 
as taxas de natalidade 
começam a aumentar. 

Na Suécia, Noruega, 
Taiwan, Japão, Índia e nos 
Estados Unidos, a gripe 
espanhola reduziu os 
nascimentos logo após a 
epidemia, mas aumentou 
nos cinco anos subse-
quentes. Após o tsunami 
no Oceano Índico, em 
2004, as pessoas em co-
munidades que sofreram 
mortes tiveram aumento 
drástico de nascimentos 
em relação a outras mu-
lheres. O principal efeito 
identificado surge não 

da família imediata das 
vítimas, mas daquelas na 
comunidade ao seu redor. 

O medo e o trauma da 
perda motivam o aumento 
dos nascimentos. Mas es-
ses casos geralmente são 
isolados numa cidade, es-
tado ou país pequeno. No 
começo da propagação da 
COVID-19, especialistas 
já diziam que era prová-
vel haver uma redução 
de nascimentos a curto 
prazo. Entretanto, a atual 
pandemia afeta o mundo 
todo e por longo período. 

Se a característica dos 
episódios passados se re-
petir, é provável que este 
índice de mais nascimen-
tos no período posterior 
seja apresentado tam-
bém globalmente. E todo 
crescimento rápido, sem 
preparo, causa prejuízos, 
aumento da pobreza, da 
violência, danos à econo-
mia e muito mais. 

Então nós, que ainda 
estamos torcendo para 
um dia termos acesso à 
vacina, já deveríamos estar 
debatendo programas e 
propagação de informa-
ção, não só nacionalmente, 
mas mundialmente, de 
métodos contraceptivos 
eficazes e de acesso à po-
pulação mais vulnerável, 
falar dos riscos de um 
crescimento populacional 
desenfreado e também 
ampliarmos o acesso à 
educação sexual. 

Também há especialistas 
que apontam uma possível 
epidemia de infecções 
sexuais para o período 
pós-pandêmico. A máxima 
de que “prevenir é melhor 
que remediar” nunca foi 
tão atual. 

(*) - Mestrando em Direitos Humanos 
e Direito Internacional Humanitário, 

pela Universidad Católica de 
Colombia.

Diogo Cavazotti (*)
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EUROCHEM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ: 12.605.219.0001-01

Demonstrações financeiras findas em em 31 de dezembro de 2018 - Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro

 Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 7.172 5.684 129.183 114.541
Aplicação financeira - 368 - -
Contas a receber de clientes - - 372.067 161.249
Estoques - - 882.909 461.942
Tributos a recuperar 2 - 24.096 46.711
Outras contas a receber 4 - 14.750 3.890
Partes relacionadas - - 5.263 1.458
Despesas antecipadas 174 13 174 13
Total do ativo circulante 7.352 6.065 1.428.442 789.804
Não circulante 
Contas a receber de clientes - - 2.186 -
Outras contas a receber - - 234 128
Aplicações financeiras - - 617 633
Impostos a recuperar 158 171 83.028 15.628
Impostos diferidos - - 33.722 34.546
Depósito caução 132 132 132 132
 290 303 119.919 51.067
Investimento 635.299 660.853 - -
Imobilizado 334 434 354.681 261.616
Intangível 9 22 541.396 574.067
Total do ativo não circulante 635.932 661.612 1.015.996 886.750
Total do ativo 643.284 667.677 2.444.438 1.676.554

 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017 2018 2017
Circulante 
Empréstimos e financiamentos - - 472.195 92.776
Fornecedores 315 20 323.097 451.371
Partes relacionadas - - 604.905 223.592
IRPJ e CSLL a recolher 189 - 2.619 62
Obrigações tributárias 117 478 1.514 1.473
Venda para entrega futura - - 84.702 21.127
Adiantamento de clientes - - 198.718 86.947
Instrumentos financeiros derivativos - - 9.565 330
Outras contas a pagar 1.813 1.375 47.118 19.516
Total do passivo circulante 2.434 1.873 1.744.433 897.194
Não circulante 
Contas a pagar por 
aquisição controlada 476.879 407.443 476.879 407.443
Tributo diferido - - 49.664 62.683
Empréstimos e financiamentos - - 5.836 48.732
Passivos de arrendamento - - - 1.907
Provisão para causas judiciais - - 3.655 234
Total do passivo não circulante 476.879 407.443 536.034 520.999
Total do passivo 479.313 409.316 2.280.467 1.418.193
Patrimônio líquido
Capital social 335.165 335.165 335.165 335.165
Prejuizo acumulado (171.194) (76.804) (171.194) (76.804)
Total do patrimônio líquido 163.971 258.361 163.971 258.361
Total do passivo e
 patrimônio líquido 643.284 667.677 2.444.438 1.676.554

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
  atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuízo do exercício (94.390) (77.055) (94.390) (77.055)
Ajustes: Juros sobre empréstimos
 e financiamentos - - 18.172 13.126
Variação cambial sobre 
empréstimos e financiamentos - - 41.925 5.323
Depreciações e amortizações 105 111 54.078 49.113
Baixa de ativo imobilizado - - 1.116 622
IR e contribuição social diferidos - - (12.195) (9.089)
IR e contribuição social correntes - - 4.334 398
Provisão para riscos fiscais, 
cíveis e trabalhistas - - 3.421 97
Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa - - 6.185 (1.271)
Provisão para perdas nos estoques - - (99) (2.048)
Equivalencia patrimonial 25.553 17.191 - -
Juros de atualização contas a pagar
 sobre aquisição de controlada 69.436 60.313 69.436 60.313
(Aumento) diminuição nos ativos
 e passivos operacionais 704 560 91.983 39.529
Contas a receber 368 (347) (219.189) (6.191)
Tributos a recuperar (2) - (46.468) (28.492)
Instrumentos derivativos - - (286) -
Outros créditos (4) 206 (10.664) (2.194)
Estoques - - (420.868) (192.317)
Despesas antecipadas (161) 5 (161) 5
Impostos a recuperar 13 7 13 7
Depósito caução - (18) - (18)
Partes relacionadas - - (3.805) (744)
Ativo Mantido para Venda - - - 1.753
Fornecedores 295 6 (128.274) 243.399
Obrigações tributárias (172) 416 (63) 1.205
Outros valores a pagar 1 (222) (4) 10.886
Venda para entrega futura - - 63.575 8.740
Partes relacionadas - - 165.119 (93.737)
Adiantamento de clientes - - 111.771 37.083

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receita operacional líquida  9.193 7.815 2.563.938 1.287.283
Custos dos produtos vendidos  - - (2.178.701) (1.106.400)
Lucro bruto 9.193 7.815 385.237 180.883
Despesas de vendas  - - (153.189) (81.329)
Despesas administrativas  (8.082) (6.902) (62.713) (49.957)
Outras despesas 
operacionais, líquidas  - - (38.536) (36.428)
Resultado de 
 equivalência patrimonial (25.554) (17.191) - -
Lucro (prejuízo) operacional (24.443) (16.278) 130.799 13.169
Variação cambial líquida  (9) 62 (132.470) (10.900)
Despesas financeiras  (69.445) (60.321) (153.187) (105.896)
Receitas financeiras  294 329 53.395 18.730
Resultado financeiro, líquido (69.160) (59.930) (232.262) (98.066)
Prejuízo antes do IR e CS (93.603) (76.208) (101.463) (84.897)
IR e contribuição social correntes (787) (847) (5.122) (1.246)
IRa e contribuição social diferidos - - 12.195 9.088
Prejuízo do exercício (94.390) (77.055) (94.390) (77.055)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Prejuízo do exercício (94.390) (77.055) (94.390) (77.055)
Outros componentes 
do resultado abrangente - - - -
Resultado abrangente
 do exercício (94.390) (77.055) (94.390) (77.055)

  Capital  Lucros e Prejuízos Total do
 Social Acumulados patrimônio líquido
Em 01/01/2017 335.165 251 335.416
Prejuízo do exercício - (77.055) (77.055)
Em 31/12/2017 335.165 (76.804) 258.361
Prejuízo do exercício - (94.390) (94.390)
Em 31/12/2018 335.165 (171.194) 163.971

 Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do resultado

Demonstração do resultado abrangente

Administradores: Henrique Patricio Fernandes Costa, Pablo Gustavo 
Pusterla. Contador: Cesar S. Allevato - CRC 1SP 131661/O-0.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Instrumentos derivativos - - 9.565 -
Outras contas a pagar 438 1.309 27.607 1.308
Caixa gerado (aplicado) 
nas operações 1.480 1.922 (360.149) 20.222
IR e contribuição social pagos - - (1.966) (2.073)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 1.480 1.922 (362.115) 18.149
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Aplicação financeiras (adições) resgates - - - -
Aquisição de bens do ativo 
imobilizado e do intangível 8 (326) (115.589) (69.505)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
atividades de investimentos 8 (326) (115.589) (69.505)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Contratos de mutuo obtido 
de partes relacionadas - - 227.310 190.560
Contratos de mutuo - 
pagamentos de principal - - (30.920) (62.810)
Contratos de mutuo - 
pagamentos de juros  - - (592) (1.451)
Empréstimos e financiamentos
 - captações - - 431.910 78.556
Empréstimos e financiamentos 
- pagamento de principal - - (127.684) (76.887)
Empréstimos e financiamentos 
- pagamento de juros - - (7.405) (8.772)
Pagamentos de Tributos Parcelados - - (273) (301)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de financiamento - - 492.346 118.895
Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa 1.488 1.596 14.642 67.539
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 5.684 4.088 114.541 47.002
Caixa e equivalentes de caixa
no fim do exercício 7.172 5.684 129.183 114.541
Aumento de caixa e 
equivalentes de caixa 1.488 1.596 14.642 67.539

Notas Explicativas às Demonstrações

As Demonstrações Financeiras foram examinadas por Auditor independen-
te: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e encontram-se a

 disposição dos acionistas na sede da companhia.

As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 que compre-
endem o balanço patrimonial e as respectivas demonstração do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as de-
mais notas explicativas, foram elaboradas em conformidade com as legisla-
ções societária e contábil vigentes.

EUROCHEM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ: 12.605.219.0001-01

Demonstrações financeiras findas em em 31 de dezembro de 2019 - Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro

 Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 14.783 7.172 109.509 129.183
Aplicação financeira - - 2.731 -
Contas a receber de clientes  110 - 521.233 372.067
Estoques  - - 1.227.140 882.909
Impostos a recuperar  171 2 29.993 24.096
Instrumentos financeiros derivativos - - - 286
Outras contas a receber  1.720 4 8.734 14.464
Partes relacionadas - - 11.505 5.263
Despesas antecipadas 176 174 176 174
Total do ativo circulante 16.960 7.352 1.911.021 1.428.442
Não circulante 
Contas a receber de clientes  - - 20.180 2.186
Outras contas a receber - - 209 234
Aplicações financeiras - - 600 617
Impostos a recuperar 154 158 115.830 83.028
IRPJ e CSLL diferidos  - - 25.375 33.722
Depósito caução 78 132 78 132
 236 290 162.272 119.919
Investimento  737.241 635.299 - -
Imobilizado  296 334 414.455 354.681
Ativos de direito de uso  - - 7.276 -
Intangível  18 9 506.487 541.396
Total do ativo não circulante 737.791 635.932 1.090.490 1.015.996
Total do ativo 754.751 643.284 3.001.511 2.444.438

 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 2019 2018
Circulante
Empréstimos e financiamentos - - 1.292.008 472.195
Fornecedores 99 315 272.914 323.097
Partes relacionadas 8.921 - 191.114 604.905
IRPJ e CSLL a recolher - 189 5.760 2.619
Obrigações trabalhistas - - - -
Obrigações tributárias 81 117 1.356 1.514
Venda para entrega futura - - 77.963 84.702
Adiantamento de clientes - - 303.333 198.718
Instrumentos financeiros derivativos - - 3.123 9.565
Passivos de arrendamento - - 5.179 -
Outras contas a pagar 1.654 1.813 58.259 47.118
Total do passivo circulante 10.755 2.434 2.211.009 1.744.433
Não circulante 
Contas a pagar por 
 aquisição de controlada 699.516 476.879 699.516 476.879
Tributo diferido - - 36.654 49.664
Empréstimos e financiamentos - - 3.835 5.836
Passivos de arrendamento - - 2.221 -
Provisão para causas judiciais - - 3.796 3.655
Total do passivo não circulante 699.516 476.879 746.022 536.034
Total do passivo 710.271 479.313 2.957.031 2.280.467
Patrimônio líquido
Capital social 335.165 335.165 335.165 335.165
Prejuizo acumulado (290.685) (171.194) (290.685) (171.194)
Total do patrimônio líquido 44.480 163.971 44.480 163.971
Total do passivo e
  patrimônio líquido 754.751 643.284 3.001.511 2.444.438

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
  atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Prejuízo do exercício (119.491) (94.390) (119.491) (94.390)
Ajustes: 
Juros sobre empréstimos
  e financiamentos - - 57.841 18.172
Variação cambial sobre 
empréstimos e financiamentos - - 23.367 41.925
Depreciações e amortizações 127 105 57.362 54.078
Baixa de ativo imobilizado - - 10.065 1.116
IR e contribuição social diferidos - - (4.663) (12.195)
IR e contribuição social correntes - - 4.334 4.334
Provisão para riscos fiscais, 
cíveis e trabalhistas - - 141 3.421
Provisão para créditos
 de liquidação duvidosa - - (1.262) 6.185
Provisão para perdas nos estoques - - - (99)
Equivalencia patrimonial (101.941) 25.553 - -
Juros de atualização contas a pagar 
sobre aquisição de controlada 222.637 69.435 222.637 69.436
(Aumento) diminuição nos ativos 
e passivos operacionais 1.332 703 250.331 91.983
Contas a receber (110) 368 (167.906) (219.189)
Tributos a recuperar (169) (2) (38.703) (46.468)
Instrumentos derivativos - - 286 (286)
Outros créditos (1.343) (4) 6.149 (10.669)
Estoques - - (344.231) (420.868)
Despesas antecipadas (2) (161) (2) (161)
Impostos a recuperar - 13 - 13
Depósito caução 54 - 54 -
Partes relacionadas - - (4.234) (3.805)
Fornecedores (217) 295 (50.184) (128.274)
Obrigações tributárias (225) (172) (347) (63)
Outros valores a pagar (1) 1 (1) 1
Venda para entrega futura - - (6.739) 63.575
Partes relacionadas 8.921 - (212.638) 165.119

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida  10.275 9.193 3.975.326 2.563.938
Custos dos produtos vendidos  - - (3.444.450) (2.178.701)
Lucro bruto 10.275 9.193 530.876 385.237
Despesas de vendas  - - (174.489) (153.189)
Despesas administrativas  (9.406) (8.082) (86.421) (62.713)
Outras despesas 
operacionais, líquidas 373 - (34.381) (38.536)
Resultado de 
equivalência patrimonial 101.941 (25.554) - -
Lucro (prejuízo) operacional 103.183 (24.443) 235.585 130.799
Variação cambial líquida  (7) (9) (57.643) (132.470)
Despesas financeiras  (222.645) (69.445) (334.730) (153.187)
Receitas financeiras  - 294 55.938 53.395
Resultado financeiro, líquido (222.279) (69.160) (336.435) (232.262)
Prejuízo antes do IR e CS (119.096) (93.603) (100.850) (101.463)
IR e contribuição social correntes (395) (787) (23.304) (5.122)
IR e contribuição social diferidos - - 4.663 12.195
Prejuízo do exercício (119.491) (94.390) (119.491) (94.390)

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Prejuízo do exercício (119.491)  (94.390) (119.491) (94.390)
Outros componentes 
do resultado abrangente - - - -
Resultado abrangente
  do exercício (119.491)  (94.390) (119.491) (94.390)

  Capital  Lucros e Prejuízos Total do
 Social Acumulados patrimônio líquido
Em 01/01/2018 335.165 (76.804) 258.361
Prejuízo do exercício - (94.390) (94.390)
Em 31/12/2018 335.165 (171.194) 163.971
Prejuízo do exercício - (119.491) (119.491)
Em 31/12/2019 335.165 (290.685) 44.480

 Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do resultado

Demonstração do resultado abrangente

Administradores: Henrique Patricio Fernandes Costa, Pablo Gustavo 
Pusterla. Contador: Cesar S. Allevato - CRC 1SP 131661/O-0.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Adiantamento de clientes - - 104.615 111.771
Passivos de arrendamento - - 7.400 -
Instrumentos derivativos - - (6.442) 9.565
Outras contas a pagar (532) 438 10.768 27.607
Caixa líquido gerado (aplicado)
 nas atividades operacionais 7.709 1.480 (451.823) (360.149)
IR e contribuição social pagos - - (1.004) (1.966)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Resgates de aplicação financeiras - - (2.731) -
Aquisição de bens do ativo
imobilizado e do intangível (98) 8 (99.567) (115.589)
Caixa líquido gerado (aplicado) 
nas atividades de investimentos (98) 8 (102.298) (115.589)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Contratos de mutuo obitido 
de partes relacionadas - - 713.324 227.310
Contratos de mutuo - 
pagamentos de principal - - (892.479) (30.920)
Contratos de mutuo - 
pagamentos de juros - - (25.533) (592)
Empréstimos e 
financiamentos - captações - - 1.409.919 431.910
Empréstimos e financiamentos
 - pagamento de principal - - (566.075) (127.684)
Empréstimos e financiamentos
 - pagamento de juros - - (103.705) (7.405)
Pagamento de Tributos Parcelados - - - (273)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades de financiamento - - 535.451 492.346
Aumento (redução) de caixa 
e equivalentes de caixa 7.611 1.488 (19.674) 14.642
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 7.172 5.684 129.183 114.541
Caixa e equivalentes de caixa 
no fim do exercício 14.783 7.172 109.509 129.183

Notas Explicativas às Demonstrações

As Demonstrações Financeiras foram examinadas por Auditor independen-
te: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e encontram-se a

 disposição dos acionistas na sede da companhia.

As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 que compre-
endem o balanço patrimonial e as respectivas demonstração do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as de-
mais notas explicativas, foram elaboradas em conformidade com as legisla-
ções societária e contábil vigentes.

Exposição de chaves do PIX em 
publicações e brincadeiras se tornou algo 

comum entre os jovens.

O PIX tem ganhado um uso alter-
nativo entre os usuários nas últimas 
semanas. Está sendo cada vez mais 
comum ver publicações como “Não 
me mande flores, me mande um 
PIX” ou “Aqui é ruim de conversar, 
anota meu PIX” nas redes sociais. A 
ESET, empresa líder em detecção 
proativa de ameaças, explica como 
esse método de expor as chaves PIX 
podem comprometer a segurança 
digital. Alguns usuários começaram a 
aproveitar esse recurso para receber 
mensagens de algum “crush” e, além 
disso, acabam enviando algum valor 
em dinheiro. 

Os internautas passaram a chamar 
essa nova prática de paquera de 
“pixtinder” ou mesmo “pixssexual”. 
No entanto, para a realização de 
transações via PIX, o usuário deve 
informar sua chave para a pessoa 
que pretende realizar a transferên-
cia de valores. O grande problema é 
que isso acaba ocorrendo de forma 
pública em perfis nas redes sociais, 
o que pode ocasionar o compro-
metimento de dados pessoais dos 
usuários.

Desde novembro do ano passado, o 
PIX passou a ser mais uma opção para 

Muitos investidores tiveram que migrar para a renda variável 
em busca de rentabilidade.

Alguns ativos brasilei-
ros perderam a atra-
tividade para investi-

dores estrangeiros, o dólar 
bateu recordes históricos, 
além da Bolsa de Valores 
brasileira ter registrado seis 
circuit breakers em um mês. 
O Copom do Banco Central 
reduziu a taxa básica de 
juros, a Selic, de 3% até 
chegar a 2%, sendo o menor 
patamar da taxa básica já 
registrado. 

Com essa queda, muitos 
investidores tiveram que 
migrar para a renda variável 
em busca de rentabilidade 
e novas oportunidades no 
mercado. Para Ricardo 
Czapski, assessor de inves-
timentos da WFlow – escri-
tório Private especializado 
em Assessoria Financeira 
e Patrimonial credenciado 
à XP Investimentos – com 
as novas descobertas sobre 
o Coronavírus e a chegada 
da vacina em diversos paí-
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, após não 
obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de 
regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais 
pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: C. C. B. 36019026809, CNPJ: **.*10.975/0001-
**, Contrato: 4500023472; Empresa: S. C. R. C. E M. I. LTDA, CNPJ: **.*57.852/0001-**, Contrato: 4500028297; Empre-
sa: A. B. F. 26501096880, CNPJ: **.*98.742/0001-**, Contrato: 4500034198; Empresa: E. R. L. DE M. E E. P. C. C. LTDA, 
CNPJ: **.*06.832/0001-**, Contrato: 4500036703; Empresa: F. W. DE S. B. 42442633817, CNPJ: **.*47.135/0001-**, 
Contrato: 4500035620; Empresa: T. F. S. C. EM V. EIRELI, CNPJ: **.*35.743/0001-**, Contrato: 4500041059; Empresa: 
J. D. L. L. E S. P. C. C. LTDA, CNPJ: **.*70.280/0001-**, Contrato: 4500037988; Empresa: I. A. A. E G. DE A. EIRELI, CNPJ: 
**.*16.259/0001-**, Contrato: 4500029180; Empresa: T. DE J. G. B., CNPJ: **.*01.633/0001-**, Contrato: 4500029188.

O que esperar do mercado 
financeiro para este ano?

O ano passado ficou marcado para os investidores brasileiros com a chegada da pandemia ao país. O 
mercado financeiro sofreu diversos impactos com a rápida propagação do vírus

financeira para lidar com 
possíveis imprevistos e ter 
mais tranquilidade caso o 
mercado mude de direção. 
Respeitar o perfil de inves-
tidor deve ser fundamental 
no momento de aplicar no 
mercado financeiro, dessa 
forma será possível atingir 
seus objetivos sem correr 
riscos.

“Com a taxa de juros bai-
xa, será preciso buscar por 
investimentos a longo prazo, 
mantendo a diversificação 
nas aplicações para equi-
librar a carteira de ativos. 
Dependendo do perfil do 
investidor, os investimentos 
no exterior podem ser uma 
alternativa mais rentável, 
lembrando que, é necessário 
avaliar a aplicação ou até 
mesmo contar com o auxílio 
de uma assessoria de inves-
timento especializada para 
fazer uma escolha assertiva”, 
finaliza Ricardo Czapski. 
Fonte: AI/Pillares RP.

ses, a expectativa é de uma 
recuperação no mercado 
financeiro.

“Com o início da vacinação 
nos países, esperamos que 
com o tempo o mundo volte à 
normalidade e que haja uma 
recuperação econômica em 
breve. Apesar dos desafios 
do ano passado, a B3 re-

gistrou entrada recorde de 
investidores estrangeiros, 
sendo algo muito positivo 
em meio às incertezas eco-
nômicas no Brasil”, afirma 
Czapski.

Para quem está se pre-
parando para começar a 
investir este ano, é impor-
tante montar uma reserva 

Paquera com o PIX pode comprometer 
a segurança dos usuários

sobre possíveis vítimas e entrem em 
contato com elas posteriormente”, 
afirma Daniel Barbosa, pesquisador 
de segurança da ESET, alertando 
para os riscos da exposição desne-
cessária da chave do PIX nas redes 
sociais.

A chave do PIX pode ser composta 
por informações como CPF, e-mail 
ou mesmo o número de telefone 
do usuário, apesar de também ser 
possível escolher a opção de “nú-
mero aleatório”. “Se sua escolha de 
chave for o e-mail ou o próprio CPF, 
pessoas mal intencionadas já terão 
praticamente seu cadastro completo 
apenas ao ver sua publicação em uma 
rede social”, alerta Barbosa.

O ideal é escolher a opção “chave 
aleatória” e informar os números 
apenas quando realmente for 
necessário. “Mesmo que as pes-
soas tenham escolhido a opção 
“chave aleatória” com o intuito de 
protegerem seus dados pessoais, 
elas podem estar correndo sérios 
riscos de segurança ao expor pu-
blicamente esse tipo de informação 
em suas redes sociais”, completa. 
Fonte e mais informações: (www.
eset.com/br). 

a realização de transações financeiras 
de forma quase instantânea entre os 
usuários no Brasil, 24 horas por dia, 
sete dias por semana. A operação exige 
apenas informar a chave de quem vai 
receber a transferência, sem a neces-
sidade de inserir dados como agência, 
conta ou banco.

“Ao iniciar um processo de trans-
ferência de valores através do PIX, 
o sistema exibe o nome completo do 
titular vinculado à chave e um frag-
mento do CPF, ou seja, isso pode fazer 
com que criminosos tenham mais 
facilidade de encontrar informações 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
83

B-
D

2C
A-

1C
16

-D
24

1.


