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O volume de ocorrências do golpe da falsa central telefônica e do 
falso funcionário, por exemplo, aumentou cerca de 340%.

O texto altera o Código 
Penal brasileiro para 
agravar penas como 

invasão de dispositivo, fur-
to qualificado e estelionato 
praticados em meio digital, 
além de crimes cometidos 
com o uso de informação for-
necidas por alguém induzido 
ao erro pelas redes sociais, 
contatos telefônicos, mensa-
gem ou e-mail fraudulento. 

As penas podem chegar até 
8 anos de prisão, mais mul-
tas, e ainda serem agravadas 
se os crimes forem pratica-
dos com o uso de servidor 
mantido fora do Brasil, ou 
ainda se a vítima for uma 
pessoa idosa ou vulnerável. 
Entre ações criminosas que 
agora serão punidas com a 
lei estão as fraudes através 
de transações digitais, além 
dos golpes, como o da clona-
gem do WhatsApp, do falso 
funcionário de banco e os 
golpes de phishing. 

Para a Febraban (Federa-
ção Brasileira de Bancos), a 
tipificação do crime digital é 
um passo muito importante 
e necessário para coibir de-
litos cometidos no mundo 
digital e punir com rigor a 
prática desses crimes, que 
levam muita dor de cabeça 
e causam grande prejuízo 

O tabagismo matou 7,7 
milhões de pessoas em 2019, 
ano em que o número de 
fumantes aumentou para 1,1 
bilhão, mostram estimativas 
mundiais divulgadas na sex-
ta-feira (28), acrescentando 
que 89% dos novos fumantes 
ficaram dependentes aos 25 
anos. As estimativas são di-
vulgadas pela revista médica 
The Lancet, que publica três 
estudos com dados sobre a 
prevalência do tabagismo em 
204 países, em homens e mu-
lheres com 15 ou mais anos, 
incluindo a idade de iniciação 
ao cigarro, as doenças associa-
das e riscos entre fumantes e 
ex-fumantes.

Impostos mais altos sobre 
o tabaco, fim da adição de 
sabores, como mentol, em 
todos os produtos contendo 
nicotina, proibição da publi-
cidade ao tabaco na internet, 
incluindo as redes sociais, e 
mais espaços livres para fumar 

A KPMG realizou uma pesquisa com empresários de 
oito setores da economia brasileira em11 estados sobre 
o impacto da Covid-19 nos negócios. O relatório apontou 
que, para 74,5% dos entrevistados, ainda serão necessá-
rios de seis meses a um ano após o início da vacinação 
de combate à Covid-19 para que o segmento em que a 
empresa atua volte a operar normalmente. 

Já outros 23,6% disseram que esse período deve ser de 
dois a cinco anos e apenas 1,8% acham que a empresa 
não voltará mais a operar normalmente. 

Quando questionados sobre as mudanças na indústria 
em que a empresa atua a um ano do início do lockdown 
no país, 34,5% alegaram que a organização teve redução 
de receita e lucro. Apenas 21,82 afirmaram que houve um 
aumento nesses índices. 

Já 20% afirmaram que a empresa não sofreu impacto 
e conseguiu manter a receita. Para 12,7%, houve uma 
redução de vagas em emprego e de custos e redução de 
custos para 10,9%. “O estudo apontou que temos um 
cenário de negócio diferente de um ano atrás. Agora, e 
com a perspectiva de vacinação da população, a maioria 
dos empresários prevê uma perspectiva de retorno das 
atividades econômicas no médio prazo e apenas uma pe-
quena parcela não acredita que isso vá acontecer. 

É um sinal de melhora do ambiente de negócios no país”, 
analisa o sócio de clientes e mercados da KPMG no Brasil 
e América do Sul, Jean Paraskevopoulos. 

Quase 85,5% dos entrevistados disseram que estão 
otimistas com relação à retomada dos negócios, depois 
do início da vacinação. 

Com relação ao impacto do anúncio feito pelas auto-

Maioria está otimistas com relação à retomada dos negócios, 
depois do início da vacinação.

João Kepler – Gente – Com o firme propósito 
de eliminar a aura da sorte nos negócios e mostrar 
o quão lógico, na maioria das vezes, é o resultado 
de um investimento equilibrado, centrado em boas 

e qualificadas  informações.  O exitoso autor, consegue num 
linguajar claro, contudo amplo, profundo, como escolher em 
quais “cestos” colocar seus suados ovinhos e deles obter uma 
boa ninhada. Empresas recém criadas podem ser tão ou mais 
rentáveis que muitas há bom tempo estabelecidas. Kepler li-
teralmente ensina como projetar e proteger o capital, quando 
investir e logisticamente quando retirar-se. Em suma, entre no 
jogo do ganha-ganha, percorrendo o caminho palmilhado pelo 
mestre dos investimentos. Sucesso!

O Poder do Equity: Como investir em 
negócios inovadores, escaláveis e 
exponenciais e se tornar um investidor-anjo

Pat Poll – Scortecci – Especialista em mecânica 
quântica de espiritualidade, Pat criou um sistema 
– Reprô – que tem a finalidade bem calibrada de 
alterar, reprogramar todo um sistema interno de 

pensamento e ação e ou, melhorar o que vem sendo praticado. 
Sua experiência de vida pessoal e profissional a habilitam a essa 
maestria. Válido para qualquer idade, posição ou profissão. 
Namastê! 

Reprô: Seis semanas para se reprogramar: 
Seis passos para reiniciar seu computador 
interno e dar um salto em sua vida

Alexandre Sita – Literare – A princípio um título 
com boa dose de obviedade , contudo serve “apenas” 
como cenário para um surpreendente desenrolar 
de exaustivas façanhas comerciais, implementadas 
pelo autor. Lógico que quando todos estão bem tudo 

flui melhor e tranquilamente. Todavia, há empresários que não 
medem esforços para atrapalhar esse ditame. De maneira suave, 
sucinta, carregada de boa energia comercial e administrativa, 
focada em resultados, a obra merece destaque pelos seus 
excelentes e necessários ensinamentos. Alexandre editou um 
verdadeiro manual de boas práticas para o tão desejado sucesso 
e plena satisfação de lados “opostos” . Factível!

Franqueado Feliz Vende Bem

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Lei endurece penas 
para crimes eletrônicos, 

como clonagem do WhatsApp
O governo federal publicou a lei 14.155, que prevê punições severas para fraudes e golpes cometidos 
em meios eletrônicos
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to, ou por qualquer outro 
meio fraudulento, tem pena 
de reclusão de 4 a 8 anos, 
acrescido de multa. Se o cri-
me for praticado mediante 
o uso de servidor mantido 
fora do território nacional, 
apena é aumentada de um 
terço a dois terços. No caso 
de crime cometido contra 
idoso ou vulnerável, a pena 
pode ser aumentada em um 
terço ao dobro. 

Com o uso mais intenso 
dos meios digitais para ati-
vidades cotidianas durante 
a pandemia do Coronavírus, 
criminosos aproveitam o 
maior tempo online das 
pessoas para tentar aplicar 
golpes. Levantamentos mais 
recentes feitos pela Febra-
ban mostram o crescimento 
de tentativas de várias mo-
dalidades de fraudes em ja-
neiro e fevereiro de 2021 em 
comparação com o primeiro 
bimestre do ano passado. 

O volume de ocorrências 
do golpe da falsa central te-
lefônica e do falso funcioná-
rio, por exemplo, aumentou 
cerca de 340%. Atualmente, 
70% das fraudes estão vin-
culadas à engenharia social. 
Fonte e mais informações: 
(www.febraban.org.br). 

financeiro para o consumi-
dor. “Agora com a lei, tere-
mos muito mais subsídios 
e condições legais de gerar 
uma punição efetiva contra 
os criminosos cibernéticos”, 
avalia Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban. 

A lei estabelece que a 
invasão de um dispositivo 
eletrônico com o objetivo de 
obter, adulterar ou destruir 
dados ou informações sem 
autorização do usuário do 
dispositivo ou de instalar 
vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita tem pena de 
reclusão que varia entre 1 
ano a 4 anos de prisão, acres-
cida de multa. Aumenta-se 
a pena de um terço a dois 
terços se a invasão resulta 
prejuízo econômico. 

Segundo o texto, o furto 
mediante fraude por meio 
de dispositivo eletrônico, 
com ou sem a violação de 
mecanismo de segurança, 
ou o uso de programa mali-
cioso, ou por qualquer outro 
meio fraudulento, tem pena 
de reclusão de 4 a 8 anos, 
acrescido de multa. A pena 
aumenta-se de um terço a 
dois terços se o crime for 
praticado com o uso de ser-
vidor mantido fora do Brasil, 
e de um terço ao dobro, se 
o crime for praticado contra 
idoso ou vulnerável. 

A fraude cometida com a 
utilização de informações 
fornecidas pela vítima ou 
por terceiro induzido a erro 
por meio de redes sociais, 
contatos telefônicos ou 

Retomada dos setores deve demorar 
um ano após vacinação

ridades de saúde sobre novas cepas do Coronavírus em 
circulação no país no plano de retomada dos negócios, 
os empresários também se mostraram confiantes: 70,9% 
disseram que vão manter o mesmo plano de retomada 
enquanto apenas 29,09% afirmaram que repensarão o 
assunto. 

Cerca de 48% deles declaram ainda que o início da 
vacinação não alterou o plano de negócios da empresa 
que eles lideram e nem os prazos e projetos sofreram 
alterações. Houve alteração nesse sentido apenas para 
20% dos empresários. A pesquisa nacional foi realizada 
em março com 55 empresários brasileiros (AI/KPMG) 
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confiança, ou ligue para

Tabagismo matou 7,7 milhões de pessoas no mundo em 2019
são medidas apontadas para 
prevenir o tabagismo entre os 
mais jovens. Os estudos, sinte-
tizados em um comunicado da 
The Lancet, são publicados em 
comemoração ao Dia Mundial 
Sem Tabaco, que comemorado 
nesta segunda-feira (31).

A China lidera a lista dos dez 
países com mais fumantes em 
2019, totalizando 341 milhões 
de consumidores: um em cada 
três fumantes no mundo vivia 
há dois anos na China. Seguem-
se Índia, Indonésia, Estados 
Unidos, Rússia, Bangladesh, 
Japão, Turquia, Vietnam e 
Filipinas. Juntos, esses países 
representam quase dois ter-
ços da população mundial de 
fumantes.  Cerca de 87% das 
mortes mundiais associadas 
ao cigarro ocorreram entre 
fumantes ativos. Apenas 6% 
dos óbitos envolveram pessoas 
que tinham deixado de fumar 
há pelo menos 15 anos.

Em 2019, o tabagismo esteve 

dinamarquesa da Groenlândia, 
mais de um em cada três jovens 
fumavam.

Índia, Egito e Indonésia 
registraram os maiores au-
mentos no número de homens 
jovens fumantes, enquanto 
Turquia, Jordânia e Zâmbia os 
maiores aumentos no número 
de mulheres jovens fumantes, 
uma vez que “o progresso na 
redução da prevalência do 
tabagismo não acompanhou 
o aumento da população”, 
acentuando o crescimento 
de fumantes jovens. Mundial-
mente, em média, as pessoas 
começam a fumar regularmen-
te aos 19 anos. Na Dinamarca, 
país mais “precoce”, a idade 
média é 16,4 anos e no Togo, 
22,5 anos.

Na maioria dos países, a 
idade mínima legal para com-
prar cigarro é 16 ou 18 anos. 
Nos Estados Unidos, Uganda, 
Honduras, Sri Lanka, Samoa 
e Kuwait é 21 anos. Um dos 

estudos estima que 273,9 mi-
lhões de pessoas usaram em 
2019 tabaco de mascar (tabaco 
moído), que aumenta o risco 
de câncer oral, sendo que 83% 
residiam no sul da Ásia. O país 
“campeão” no consumo de ta-
baco de mascar é a Índia (185,8 
milhões de consumidores, que 
representam mais de metade 
desses fumantes em escala 
mundial).

Os autores do estudo aler-
tam para a necessidade de 
“regulamentações e políticas 
mais fortes” para conter a alta 
prevalência desse consumo 
em alguns países asiáticos. 
No comunicado, a revista The 
Lancet adverte que os três es-
tudos apresentam limitações, 
como o fato de os efeitos do 
hábito de fumar na saúde não 
incluírem o fumo passivo e 
os dados não englobarem o 
consumo de cigarros eletrô-
nicos ou produtos de tabaco 
aquecido (ABr).
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A China lidera a 
lista dos dez países com 
mais fumantes em 2019, 
totalizando 341 milhões 

de consumidores.

ligado a 1,7 milhão de mortes 
por isquemia cardíaca, a 1,6 
milhão de mortes por doença 
pulmonar obstrutiva crônica, 
a 1,3 milhão por câncer da 
traqueia, brônquios e pul-
mão e a quase 1 milhão de 
mortes por acidente vascular 
cerebral. Pelo menos um em 
cada dois fumantes de longo 
prazo morrerá de causas di-
retamente relacionadas com o 
tabagismo, sendo que eles têm 

perspectiva média de vida dez 
anos inferior à dos que nunca 
fumaram.

Globalmente, um em cada 
três homens e uma em cada 
cinco mulheres fumava, em 
2019, o equivalente a 20 ou 
mais cigarros por dia. No mes-
mo ano havia 155 milhões de 
fumantes entre os 15 e 24 anos. 
Em países como Bulgária, Cro-
ácia, Letônia, França, Chile e 
Turquia e na região autônoma 


