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A Velours vem produzindo notas diárias para seus clientes a respeito da evolução da pandemia de COVID-19 no Brasil e sua repercussão nos diversos cenários do país. Esta nota é um

resumo para os associados da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro.
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O Brasil ainda não encontra-se no chamado “platô” da epidemia causada pelo vírus COVID-
19 com registro da doença nas 27 unidades da Federação.

✓ Um Estudo da Fundação Perseu Abramo ranqueou a vulnerabilidade dos municípios
nas 5 regiões do país. O Nordeste lidera com 46,4% dos municípios em pior situação,
seguido pela região Norte com 33,6%, Sudeste com 13,7%, reduzindo para 11,8% no
Sul e 3% no Centro-Oeste.

✓ Das 30 primeiras cidades que aparecem como mais vulneráveis no país, o Estado do
Rio de Janeiro aparece em 5 delas: São João de Meriti (1º), Nilópolis (4º), Belfort Roxo
(9º), São Gonçalo (15º) e Mesquita (21º).

✓ O Estado do Amazonas foi o primeiro a apresentar sinais de colapso no sistema público
de saúde com o avanço da Covid-19. O Ceará já apresenta taxa de 100% de ocupação
em leitos de UTI. Em ambos observa-se a saturação do sistema antes mesmo de
atingirem o pico da epidemia.

✓ Os Governadores do Pará e do Rio de Janeiro testaram positivo para Covid-19.

✓ A ausência de testagem para novos casos e mortes segue sendo um entrave para a
implementação de políticas públicas de combate à epidemia. Com os dados
disponíveis o Brasil apresenta hoje uma taxa de letalidade de 9%.

✓ O novo Ministro da Saúde, Nelson Teich, empossado em 16/04, falou no uso do
georreferenciamento através dos dados disponibilizados pelas operadoras de telefonia
celular enquanto o presidente da República Jair Bolsonaro vetou a aplicação de tal
indicador.

Evolução da pandemia no Brasil
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Segurança Pública

O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP) divulgou relatório parcial mostrando
aumento no número de homicídios. Ceará e Espírito Santo verificaram um acréscimo na mesma
modalidade, tendo este último Estado efetivado a troca do Secretário de Segurança Pública.

✓ A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública
(SEOPI/MJSP) apresentará em breve uma plataforma de unificação de estatísticas criminais o
que possibilitará o incremento de elementos definidores de políticas de segurança pública a
nível nacional.

✓ Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que os
integrantes das Forças de Segurança do Rio de Janeiro apontam a contaminação pelo COVID-
19 e suas consequências como maior fator de risco para a segurança pública, ultrapassando
roubo de carga, revolta ou fuga de presos e saques de supermercados (vide tabela ao lado).

✓ Após ação civil pública proposta por promotores do Grupo de Atuação Especializada em
Segurança Pública (Gaesp) junto a 7ª Vara de Fazenda Pública, a Polícia Militar adquiriu 7 mil
máscaras de proteção e mil litros de álcool gel. Pesquisa feita pelo Serviço de Apoio à Saúde
do Policial (Sasp) da instituição aponta que 71% dos 5.460 agentes entrevistados estavam
com excesso de peso (68% estavam com sobrepeso e 32% com obesidade) e ainda aponta
que "4,8% afirmaram saber serem hipertensos, enquanto 21% apresentaram pressão
elevada".

✓ O Rio de Janeiro registrou as primeiras baixas nas forças de segurança. Uma policial e um
agente penitenciário, ambos na ativa, faleceram em decorrência da doença. A administração
penitenciária tem 121 homens afastados enquanto na polícia militar o total de policiais
afastados equivale ao efetivo de um batalhão.
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Segue a previsão de normalidade em relação ao abastecimento de viveres.

✓ Cidades fronteiriças na região Norte vem apresentando problemas pontuais de
desabastecimento reflexo de problemas nos países estrangeiros.

✓ Iniciativas governamentais e não governamentais vêm auxiliando Os caminhoneiros
contribuindo para manter o mais importante modal de transportes sem
intercorrências. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), por exemplo, elaborou um mapa
com seis mil pontos de apoio, oficinas, postos de combustíveis, lojas de conveniência e
restaurantes, visando facilitar o planejamento de viagem dos caminhoneiros do país.

Abastecimento

Cartaz da campanha “Siga em Frente, Caminhoneiro” da PRF
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Segurança da Informação

A intensificação do teletrabalho e a necessidade de comunicação levaram diversas organizações,
inclusive governamentais, a recorrerem a plataforma Zoom para suas videoconferências.

A popularidade da plataforma a tornou um novo alvo para cibercriminosos e uma preocupação para pesquisadores em Segurança da Informação. Ao longo das últimas semanas, diversas
vulnerabilidades do Zoom foram identificadas. Entre os riscos do uso do Zoom estão:

✓ Executáveis maliciosos – usuários devem ter um cuidado extremo ao instalarem o Zoom, o número de registros de domínios com o nome da marca explodiu depois dela se tornar
popular para o Home Office. Muitos desses domínios são usados para tentar enganar usários e os levarem a baixar executáveis maliciosos em seus dispositivos.

✓ Criptografia ponta-a-ponta enganosa – foi evidenciado por pesquisadores que a criptografia do Zoom não é ponta-a-ponta, entre dois usuários que se comuniquem através da
plataforma. A criptografia do Zoom acontece entre os servidores da companhia, que ela define como os “endpoints” da sua criptografia ponta-a-ponta, enganando os usuários.

✓ Zoombombing – é possível adivinhar o ID de uma videoconferência do Zoom para tentar ingressar em reuniões desprotegidas. Um pesquisador conseguiu encontrar 100 IDs de
reuniões em 1 hora. Caso a reunião esteja desprotegida (sem senha para controlar o acesso ou sem sala de espera), usuários mal intencionados podem ingressar em
videoconferências, isso é chamado de Zoombombing.

✓ Roubos de senhas do Windows – uma vulnerabilidade do Zoom por causa da qual o aplicativo instalado em dispositivos não diferenciava endereços web normais de outros tipos de
endereços de conexão remota chamados de UNC, deixava os usuários expostos a vazamentos de suas credencias Windows. Com o uso desta vulnerabilidade, pessoas mal
intencionadas que entraram em reuniões através do Zoombombing podiam compartilhar um link malicioso que, quando clicado por um usuário, levava ao vazamento de hashes de
senhas e nomes de usuários. A vulnerabilidade foi corrigida.

Existem dezenas de outros fatos e vulnerabilidades que preocupam especialista em cibersegurança. Porém, o Zoom continua sendo uma solução viável que precisa ser usada com os
devidos cuidados: protegendo reuniões por senhas (padrão atualmente) e salas de espera, tomando todo cuidado ao instalar aplicativos que se passam pelo Zoom e usando a plataforma
apenas para assuntos que não são confidenciais. Por exemplo, assuntos rotineiros, webinars, happy hours virtuais, etc.

Para reuniões corporativas mais sensíveis, recomenda-se o uso de outras soluções mais robustas como o Webex da Cisco ou o Teams da Microsoft. Lembrando que estas soluções
também podem conter vulnerabilidades que podem ser descobertas um dia.
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