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CUIDADO! Estado

Bancos Avanço

Golpistas criam perfis falsos para 
roubar whats e dados de clientes

‘Onda’ de golpes na internet mira clientes 
de bares e restaurantes da Capital 

Exportações de 
soja cresceram 
46% em volume

BB irá fechar 112 agências no 
país e deixa sindicato em alerta

Estatais de MS somam investimento de 
R$ 1 bilhão para os próximos quatro anos

Nilson Figueiredo

Divulgação

Em novembro do ano passado, a Caixa 
Econômica Federal também anunciou 
um Programa de Demissão Voluntária 
Extraordinário (PDVE) para incentivo de até 7,2 
mil empregados. No entanto, em razão da baixa 
adesão, o banco optou por abrir o programa 
novamente em dezembro. 

Caixa lança PDVE

Rosana Siqueira

As exportações de soja em 
Mato Grosso do Sul atingiram 
4,8 milhões de toneladas, no ano 
passado, volume 46% superior 
em comparação com 2019. Ba-
lanço positivo também no fatu-
ramento com a oleaginosa, que 
chegou a US$ 1,6 bilhão, alta de 
40% na receita. Esse é o assunto 
do mercado agropecuário desta 
semana. De acordo com o último 
levantamento do Departamento 
Técnico do Sistema Famasul, o 
farelo de soja de Mato Grosso 
do Sul apresentou resultados 
recordes nas exportações em 
2020. Foram 948 mil toneladas, 
uma alta de 119,11% do volume 
em relação a 2019.

No ranking nacional, o Es-
tado permanece como 5º maior 
produtor e 6º maior exportador 
de soja em grãos, correspon-
dendo a 9% e 5% de partici-
pação, respectivamente.

A China, principal destino 
das exportações do produto, res-
pondeu por US$ 1,3 bilhão, ou seja 
81,9% do total. O volume total de 
exportações para o país asiático 
somou 3,9 milhões de toneladas. 
O segundo lugar no ranking de 
compradores dos grãos sul-mato-
-grossenses é da Argentina, com 
7,7% da receita total. Segundo 
o levantamento, o montante de 
volume e receita das exportações 
só fica atrás do recorde registrado 
em 2018, quando foram expor-
tadas 5,1 milhões de toneladas.

“O ano de 2020 foi balizado 
por inúmeros fatores que con-
tribuíram para esse cenário 
positivo, como o impasse entre 
a China e os Estados Unidos 
que tem favorecido a demanda 
pela soja brasileira. Tudo isso 
em conjunto com a valorização 
do dólar em relação ao real e a 
supersafra, que aumentaram a 
competitividade do Brasil em 
meio à demanda internacional 
da oleaginosa”, avalia a analista 
técnica do Sistema Famasul, a 
economista Bruna Dias.

As duas estatais de Mato 
Grosso do Sul somam investi-
mento de aproximadamente R$ 
1 bilhão até 2025. Desse total, R$ 
154 milhões estão previstos ser 
pela Companhia de Gás do Es-
tado de MS (MSGÁS) e, até 2024, 
a Sanesul tem R$ 857 milhões 
contratados nos 68 municípios 
do Estado.

 No caso da MSGÁS, o pro-
jeto prevê mais 180 quilômetros, 
chegando a Ribas do Rio Pardo 
e a Sidrolândia, e visando al-
cançar Maracaju e Dourados. 
Com isso, o objetivo é atingir 18 
mil clientes.

Já a Sanesul tem R$ 857 
milhões contratados nos 68 mu-
nicípios até 2024. Cerca de 62 
obras estão em fase de encerra-
mento, 58 em execução e 49 em 
fase de licitação. As obras serão 
custeadas por recursos próprios 
da estatal e do FGTS, por meio 
do programa Avançar Cidades.

Além disso, por meio da PPP, 
Mato Grosso do Sul também vai 
receber R$ 3,8 bilhões com a 
empresa Aegea Saneamento e 
Participações S.A. Desse valor, 
R$ 1 bilhão serão em obras de 
implantação e expansão de sis-
temas de esgoto e R$ 2,8 bilhões 
na operação e manutenção dos 
serviços.

A empresa privada venceu 
o pregão no ano passado, com 
a oferta tarifária de R$ 1,36 
por m³ de esgoto – um deságio 
de 38,46% contra R$ 2,21 (m³) 
fixados pelo edital. O contrato 
deverá ser assinado em 1º de 
fevereiro.

Izabela Cavalcanti

O Banco do Brasil adotou 
uma série de medidas que 
incluem o fechamento de 112 
agências, 242 Postos de Aten-
dimento (PA) e sete escritó-
rios, além do desligamento 
de, aproximadamente, cinco 
mil funcionários. Segundo 
informado pela empresa, a 
decisão é para se ter uma 
melhor eficiência operacional. 
O anúncio que foi feito ontem 
(11) e os dados regionais ainda 
não foram divulgados.

No entanto, De acordo com 
o diretor do Sindicato dos Ban-
cários de Mato Grosso do Sul, 
Rubens Jorge Alencar, o sindi-
cato é contra qualquer medida 
que prejudique os bancários e 
a comunidade.

“Nosso posicionamento é 
totalmente contra. Estamos 
tentando entender todos os 
detalhes para dar nossa po-
sição, mas é um ataque direto 
ao trabalhador, como também 
para a comunidade. É uma 
medida unilateral”, enfatiza.

Ainda de acordo com 
Alencar, da manhã até o fim 
da tarde de ontem, ocorreu 
uma reunião a fim de tentar 
entrar em um acordo e saber 
sobre o que Mato Grosso do Sul 
pode fazer quanto a isso. Além 
de saber quais agências serão 
afetadas no Estado.

As mudanças nas agências 
acontecem a partir do dia 22 

de fevereiro, informando aos 
clientes via aplicativo, SMS, 
Internet Banking, terminais 
de autoatendimento, corres-
pondências, e-mail marke-
ting e cartazes nas agências. 
Segundo o Banco do Brasil, 
a mudança de agência é au-
tomática.

“O Banco avaliou suas uni-
dades de negócios em relação 
ao desempenho financeiro de 
cada ponto, o potencial de ne-
gócios, o volume de utilização 
do ponto pelos clientes, a pro-
ximidade com outros pontos 
do BB e as características dos 
imóveis. O resultado do es-
tudo levou ao encerramento 
de pontos, mudanças de ti-
pologia e relocalizações de 
agências”, diz parte da nota.

Outras medidas adotadas 
são a transformação de 145 
unidades de negócio em 
Lojas BB; a criação de 14 
agências especializadas no 

segmento de agronegócios e 
14 Escritórios Leve Digital. 
Além da transformação de 
243 agências em Postos de 
Atendimento e de oito PAs 
em agências; relocalização de 
85 unidades de negócios para 
locais com compartilhamento 
de espaço.

Como parte das decisões 
também foram lançados dois 
programas para otimizar a 
distribuição da força de tra-
balho. O Programa de Ade-
quação de Quadros (PAQ) 
incentiva movimentações 
laterais para unidades onde 
existam vagas. O Programa 
de Desligamento Extraordi-
nário (PDE) abrange todos 
os funcionários do Banco 
que atenderem aos pré-
-requisitos. Esses trabalha-
dores poderão manifestar 
interesse de se desligar da 
empresa, com limite de cinco 
mil adesões.

Companhia de gás de 
MS tem previsão de altos 
investimentos em 2021

Resultado 2020
As estatais finalizaram 2020 

com lucro de aproximadamente 
R$ 92 milhões. O balanço será 
concluído em março, no entanto 
essa foi a previsão repassada 
pelos presidentes das empresas. 
O montante é positivo, já que 
foi em meio a um ano de pan-
demia. Com o lucro, é possível 
mais investimento público para 
a população. Para a Sanesul, a 
receita estimada é de R$ 600 
milhões e lucro de R$ 80 milhões 
no ano passado. O recurso é 
reinvestido na própria empresa, 
sendo utilizado na ampliação 
das redes de abastecimento de 
água e de coleta e tratamento de 
esgoto, garantindo mais saúde 
para a população.

A empresa atua em 68 dos 
79 municípios, tendo 589 mil 
unidades consumidoras de água 
(9.036 km) e 338 mil de esgoto 
(3.262 km). Com isso, atende 1,1 
milhão de habitantes. 

“O governo do Estado prio-
riza que todo lucro seja rein-

vestido. Isso deu condições de 
universalizar o abastecimento 
de água e avançar na coleta e 
tratamento de esgoto. Com a 
PPP [parceria público-privada] 
e os investimentos da Sanesul, 
Mato Grosso do Sul vai ser o 
1º estado do Brasil a ter 100% 
de esgoto tratado”, ressalta o 
diretor-presidente, Walter Car-
neiro Junior. Já para a MSGÁS, 
até novembro, o faturamento 
chega a R$ 400 milhões e a 
um lucro estimado de R$ 12 
milhões. O dinheiro volta para 
o caixa do governo do Estado, 
que pode utilizar o recurso nas 
áreas de saúde, segurança, 
educação e infraestrutura. 

“Hoje, a MSGÁS é uma 
empresa lucrativa. Tem dado 
lucro de R$ 12 milhões a R$ 
14 milhões por ano. Em 2020, 
teremos R$ 12 milhões. É uma 
prova de que uma empresa 
pode ter o Estado como sócio 
e ser lucrativa”, afirma o di-
retor-presidente, Rui Pires dos 
Santos.

Vítimas acham que 
foram sorteadas e 
repassam dados que 
são usados pelos 
criminosos

Michelly Perez e Izabella Cavalcante

Seguindo uma tendência já 
observada em 2020, o ano inicia 
com o registro de novos golpes 
nas redes sociais. Desta vez, 
as fraudes têm como vítimas 
os clientes de bares e restau-
rantes de Campo Grande, que 
são incitados a passar infor-
mações pessoais, por meio de 
perfis fakes que se utilizam do 
nome e até mesmo de imagens 
de divulgação das empresas.  

Quem contou sobre a expe-
riência de ter o nome da sua 
empresa envolvido no golpe, 
foi Carlos Henrique Maia, sócio 
da Kanto de Minas Empório 
& Café. Segundo ele, tudo co-
meçou na última quarta-feira 
(6). Além de criar o perfil na 
rede social com o nome da 
empresa, os criminosos utili-
zaram das fotos e de todas as 
informações repassadas aos 
clientes de sua empresa. 

“Criaram uma conta no 
Instagram utilizando nosso 
nome e se passando por nós. 
1º nossas contas nas redes 
são @kantodeminas instagra-
mFacebook.com/kantodeminas 
Facebook ewww.kantodeminas.
com.br nosso site. A conta fake 
criada é @kantodeminas_ , 
que ainda está no ar, e no caso, 
a conta se passa pela gente, 
postou fotos nossas, textos 
nossos, e começou a seguir 
nossos seguidores, enviando 
então mensagens para eles, 
falando sobre sorteios e pre-
miações. O golpe é então para 
os consumidores, mas atinge 
diretamente os nossos clientes, 
solicitando informações pes-
soais (nome/telefone) e então 
pedindo um “código” enviado 

por SMS, que no caso é o código 
para resgatar o WhatsApp do 
cliente”, revelou. 

Outra vítima foi Flavio Higa, 
que, por meio das redes so-
ciais da Hamburgeriacg, emitiu 
um comunicado alertando aos 
clientes sobre a prática do 
golpe com o nome e a imagem 
da empresa. No comunicado a 
empresa solicita que os clientes 
ajudem a denunciar a ação 
para que a página fake seja 
cancelada. “Temos denunciado 
um perfil falso que usa indevi-
damente a nossa marca. Este 
perfil entra em contato com 
clientes oferecendo cupons de 
desconto e solicitando informa-
ções pessoais. Não se engane, 
são criminosos se passando por 
nós! Não passe seus dados, nos 
ajude a denunciar”, destacou a 
empresa em pronunciamento. 

Para Flávio a surpresa 
chegou no momento em que os 
próprios clientes começaram 
a indagar sobre a suposta pro-
moção anunciada. Na ocasião, 
os criminosos solicitavam os 
dados pessoais dos clientes, em 
troca de um sorteio de rodízio, 
modalidade de atendimento 
que nem mesmo é oferecida 
pelo local. 

“Quando passou da segunda 
mensagem em nossa rede so-
cial, perguntando sobre o sor-
teio do rodízio, já tomamos 
conta de que se tratava de um 
perfil fake, pois nem mesmo, 
trabalhamos com rodízio. A 
partir de então, fizemos um 
post alertando e estamos suge-
rindo que aqueles clientes que 
foram sorteados denunciem o 
perfil e procurem a Polícia Civil 
para registrar um boletim de 
ocorrência”, informou. 

De acordo com informações 
repassadas pela Abrasel-MS, 
o caso de Henrique não foi o 
único neste mês de janeiro. 
Somente neste período do ano, 
pelo menos seis empresas do 
segmento foram afetadas por 
tal prática em Campo Grande. 
Contudo, a associação afirma 
que essa mesma situação 
ocorreu em 2020, e de modo 
geral, os golpistas criam um 
perfil ou página falsos com 
nome similar do local, às vezes 
acrescentando pontos ou le-
tras, utilizando logomarca e 
fotos reais baixadas das redes 
verdadeiras, para enganar os 
clientes mais desatentos e 
dessa forma aplicar os golpes. 

Para os clientes, o presi-
dente da entidade, Juliano 
Wertheirmer, reforçou a ne-
cessidade de se checar di-
retamente com os estabele-
cimentos a veracidade das 
mensagens e nunca enviar 
dados pessoais ou bancários. 

“Bares e restaurantes que 
foram vítimas dessa clonagem 
estão alertando em suas redes 
sobre o ocorrido, mas é funda-
mental que os clientes estejam 
atentos, e nunca passarem 
qualquer dado sem checar di-

retamente com o local. Os es-
tabelecimentos não costumam 
enviar SMS ou direct solici-
tando informações, códigos 
ou senhas e que isso já é um 
indicador da possibilidade de 
golpe, por isso o cliente deve 
estar alerta”, pontuou. 

A entidade explicou, ainda, 
que os estabelecimentos que 
tiverem seus perfis ou pá-
ginas clonados devem realizar 
denúncia nas próprias redes 
sociais, para que o falso seja 
retirado do ar e, em casos 
mais graves, denunciar junto 
às autoridades competentes. 
O mesmo para os clientes 
que foram vítimas de golpes: 
devem denunciar imediata-
mente à polícia, bem como 
relatar nas redes.

De olho no golpe! 
Segundo Marcelo Salomão, 

superintendente da Procon-
-MS, é preciso muita atenção, 
uma vez que os golpes como 
este estão cada vez mais co-
muns. “Isso é crime, isso não 
pode acontecer, isso se en-
quadra em crime de falsidade 
ideológica, alguém se passar 
por utra pessoa ou empresa. 
A orientação da Procon é de 

que o fornecedor registre um 
boletim de ocorrência na po-
licia e também, realize uma 
denúncia no Procon, para que 
o empresário não corra o risco 
de sofrer sanções administra-
tivas depois”, destacou. 

Além disso, o presidente 
do Sinpol-MS  (Sindicato dos 
Policiais Civis de MS), Gian-
carlo Miranda, informou que 
o crime se enquadra em este-
lionato. “Com relação a esse 
crime, em que uma pessoa se 
passa por proprietário da loja 
ou proprietário de um restau-
rante e ludibria outra pessoa 
oferecendo promoção e essa 
pessoa acaba comprando 
algo, isso não é crime do 
consumidor, vai direto para 
a delegacia da área e o crime 
é estelionato. Eles copiam 
o perfil e eles acabam ofe-
recendo algumas situações 
para que as pessoas façam 
essa aquisição”, explica. 
Ainda de acordo com Mi-
randa, é importante que as 
pessoas tenham a certeza 
de que o perfil do Instagram 
ou Facebook é confiável e 
se possível ligar para a loja 
para confirmar se, de fato, a 
promoção é verdadeira.


