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Por

Hospital sob ciberataque
O Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, informou que sua plataforma tecnológica sofreu um
ciberataque ontem de manhã. Segundo Paulo de Tarso, diretor clínico do hospital, os hackers pediam 300 bitcoins como
pagamento para que os equipamentos fossem desbloqueados. "Não vamos pagar o resgate. Temos mil computadores",
disse. Com o ciberataque, que começou às 9h, o atendimento médico em todas as unidades do hospital foi afetado. Todas
as consultas médicas foram realizadas, mas aquelas que necessitavam de checagem de exames e outros dados de
computadores foram prejudicadas e remarcadas. Ver mais sobre ciberataque em Novo ciberataque atinge a
Europa e os Estados Unidos
Acordo da Paranapanema
A produtora de cobre refinado Paranapanema formalizou ontem com seus credores o acordo de suspensão temporária de
dívidas ("standstill"), que vai vigorar até o dia 20 de julho. Neste período, portanto, os credores comprometeram-se a não
tomar medidas relacionadas à cobrança de seus créditos, inclusive abstendo-se de vender antecipadamente obrigações de
pagamento de principal ou juros, executar garantias, ou fazer apontamentos voluntários nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito.
Cemig recebe proposta
A Cemig recebeu oferta da chinesa State Power Investment Overseas (SPIC Overseas) para compra das participações da
Cemig Geração e Transmissão e da SAAG Investimentos na Madeira Energia, concessionária da hidrelétrica de Santo
Antônio. A Madeira Energia tem como acionistas Furnas (39%), Odebrecht (18,6%), SAAG Investimentos (12,4%), Cemig
Geração e Transmissão (10%), e Caixa Fundo de Investimentos em Participações AmazôniaEnergia (20%). A SAAG
Investimentos tem como acionista majoritário a Andrade Gutierrez. A estatal publicou em 1º de junho uma lista de dez
ativos para venda, incluindo a participação em Santo Antônio. O valor patrimonial da usina no balanço da Cemig é de R$
1,28 bilhão.
Aportes em startups
Os investimentos "anjo" - que podem variar de R$ 50 mil a R$ 500 mil - em empresas iniciantes somaram R$ 851 milhões
no Brasil em 2016, um crescimento de 9% na comparação com 2015, segundo a Anjos do Brasil, associação que reúne
investidores com esse perfil.

