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Prejuízos com 
fraudes somaram 

R$ 336,8 bi em 2021
Segundo o estudo, montante gerado pela ilegalidade 

equivale ao PIB dos estados da Bahia e Sergipe somados
Contrabando, pirataria, rou

bo, concorrência desleal por 
fraude fiscal, sonegação de im
postos e furto de serviços públicos 
são algumas das ações ilegais que 
provocaram prejuízo econômico 
de R$ 336,8 bilhões ao país em 
2021. Deste total, R$ 95 bilhões 
referemse a tributos não recolhi
dos pelos governos.

Os dados constam da nota 
técnica Brasil Ilegal em Números, 
levantamento feito pela Associa
ção Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ), Federação do Comércio 
de Bens e Serviços do Estado do 
Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) e 
Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan), divulgada 
nesta quintafeira (4).

No início do ano, as entidades 
criaram o Grupo de Trabalho 
(GT) Rio Legal, para avaliar o im
pacto negativo e as vertentes do 
‘Brasil ilegal’. O grupo consolidou 
dados de 16 segmentos econômi
cos e serviços de infraestrutura 
de energia e água.

Segundo o levantamento, os 
R$ 336,8 bilhões gerados pela 
ilegalidade equivalem ao Produ

to Interno Bruto (PIB) dos esta
dos da Bahia e Sergipe somados. 
Além disso, no período, o país 
deixou de gerar 535,7 mil em
pregos formais. Só no segmento 
de vestuário, 94 mil vagas de
ixaram de ser abertas.

De acordo com o presidente 
da Firjan, Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira, o mercado ilegal 
no Brasil é alarmante. “São re
cursos subtraídos, tributos não 
arrecadados e empregos que 
deixam de ser criados. É im
portante mostrar os prejuízos 
socioeconômicos dessa prática 
no país, e pleitear ações coor
denadas de todas as esferas de 
governo no combate a essa ile
galidade”, disse.

Para o presidente da Feco
mércio RJ, Antonio Florencio 
de Queiroz Junior, os dados 
mostram o impacto na econo
mia nacional. “É preciso ter em 
mente que estas cifras inter
ferem na vida das pessoas. Com 
políticas públicas adequadas e 
a união e participação do setor 
produtivo e das autoridades, 
esse cenário pode e precisa ser 

revertido, gerando ganhos para 
todos”, destacou.

“O consumidor é o grande 
protagonista desse processo. Só 
vamos combater esse mal se a so
ciedade se engajar”, acrescentou 
Queiroz Junior.

ILEGALIDADE  Com base 
em dados do Fórum Nacional 
contra a Pirataria e Ilegali
dade (FNCP) e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 
2021 os valores dos prejuízos 
divididos pelas 16 atividades 
são: vestuário, R$ 60 bilhões; 
combustíveis, R$ 26 bilhões; 
cosméticos, R$ 21 bilhões; bebi
das alcoólicas, R$ 17,6 bilhões; 
defensivos agrícolas, R$ 15,1 
bilhões; TV por assinatura, R$ 
15 bilhões; cigarros, R$ 13,3 
bilhões; fármacos, R$ 9 bil
hões; material esportivo, R$ 9 
bilhões; óculos, R$ 8,5 bilhões; 
software, R$ 7,5 bilhões; celula
res, R$ 4,3 bilhões; audiovisual 
(filmes), R$ 4 bilhões; perfumes 
importados, R$ 2 bilhões; 
computadores R$ 1,6 bilhão; e 
brinquedos, R$ 810 milhões.

Agência Brasil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Caro(a) leitor (a), recentemente você deve ter visto ou mesmo 
tomado conhecimento de um vídeo que virilizou e repercutiu em 
todo Brasil, no qual a presidente do conselho de administração 
de uma grande rede de varejo “apela” a seus clientes para que 

compareçam o mais rápido possível a uma de suas lojas, pois já teriam 
crédito préaprovado para comprar. A empresária ainda deixa muito claro 
na ação que o parcelamento será realizado no “carnezinho gostoso” e “em 
prestações que você pode pagar”.

Em minha posição de educador financeiro, tenho a obrigação de 
informar que a exibição desse vídeo prestou um grande desserviço à 
educação financeira dos brasileiros, com poder de gerar enorme impacto 
negativo no bolso e no planejamento do consumidor, além de desequilibrar 
ainda mais as finanças familiares, já bastante comprometidas pelo 
aumento global do custo de vida.

Quem acompanha minha coluna semanal sabe que já escrevi algumas 
vezes sobre o quanto custa, em termos de juros, fazer uma compra 
parcelada nessas lojas. Dependendo do prazo do carnê, você compra uma 
geladeira, mas paga quase três.

Vídeos como o dessa empresária e propagandas que estimulam 
compras parceladas só existem – e, infelizmente, dão retorno para as 
lojas – no Brasil  porque as pessoas não conhecem os conceitos básicos de 
educação financeira. 

Propagandas e ações de marketing do tipo induzem o consumidor 
a avaliar apenas se o valor da parcela “cabe” no orçamento doméstico, 
não importando o prazo, muito menos quanto será desembolsado ao 
final. Não caia nessa, por favor.

Independentemente do que esteja sendo comprado, calcule o 
montante final que será pago antes de assumir determinado parcelamento.

Por exemplo: uma televisão com preço à vista de R$ 3.500 custará, 
parcelada no carnê, 12 prestações de R$ 488,77, sem contar a cobrança do 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), da taxa de abertura de crédito 
e de outros encargos que se juntam ao preço. 

Agora, caro (a) leitor (a), multiplique por 12 os R$ 488,77 do valor da 
parcela. Assustouse com o resultado? Pois é, a TV que à vista sai por R$ 
3.500 custará ao final de um ano a bagatela de R$ 5.865,32. Ou seja, você 
leva para sua casa uma TV, mas paga à loja aproximadamente 1,67 TV. 
Percebeu que ótimo negócio você proporcionou ao dono da loja?

Portanto, mesmo que haja enorme vontade de trocar de TV ou 
mesmo comprar qualquer bem, faça um esforço e guarde o dinheiro até 
conseguir adquirilo à vista ou, em último caso, compre parceladamente 
no cartão de crédito, sempre calculando quanto realmente será pago no 
final e qual será o impacto da parcela em seu orçamento mensal.

Fica mais uma vez a dica: “carnezinho gostoso” não existe. Não 
embarque nessa.

Boa sorte!   
Se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem que eu 

te explico. Meu email é o falandofacil123@gmail.com e meu site é o 
www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado financeiro. É formado em 
Administração de Empresas, pós-graduado em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pós-
graduado na PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente é 
planejador financeiro especializado em profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

‘Carnezinho gostoso’ é fria
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Produtos da época ficam com preços mais atrativos 

Em época de alta nos preços dos alimentos, 
o consumidor deve ficar ainda mais atento a de-
talhes que podem gerar economia. Diante disso, 
a Craisa (Companhia Regional de Abastecimento 
Integrado de Santo André) traz algumas orienta-
ções para diversificar na hora das compras e ad-
quirir produtos com preços mais atrativos.

De acordo com os dados do IPCA-15 (Ín-
dice de Preços ao Consumidor Amplo-15), di-
vulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), entre os alimentos que 
mais subiram no acumulado em 12 meses estão 
o mamão (85,37%), batata inglesa (70,92%), 
cenoura (68,85%), morango (65,56%), melão 
(65,14%) e cebola (62,93%), além do café moí-
do (60,29%) e o leite longa vida (51,69%).

Diante deste cenário, no caso de frutas, 
legumes e verduras, a Craisa traz como ponto 
de atenção a sazonalidade, que é o período do 
ano em que a safra de determinados alimentos 
é favorecida. “Nesta época encontramos uma 
ótima oferta de frutas cítricas, como a tange-
rina ponkan, com boa qualidade e preços mais 
baixos”, destaca o engenheiro agrônomo da 
Craisa, Fábio Vezza de Benedeto.

No caso das hortaliças folhosas, tendem a apre-
sentar maior qualidade e preços mais acessíveis no 
varejo durante o inverno, época em que o consumo 
de saladas diminui e seu cultivo é favorecido com 
as temperaturas mais baixas e ausência de chu-
vas pesadas. Mas ainda assim, também subiram 

no acumulado em 12 meses do IPCA-15: alface 
(46,09%), couve (32,48%) e repolho (30,56%).

QUANTIDADE - Comercializados no atacado 
na Ceasa Grande ABC/Craisa, o abacate, o aba-
caxi, a banana prata, entre outros itens, estão com 
preços atrativos nesta temporada. “Quando ad-
quiridos por um grupo de pessoas também pode 
ser opção de compra em grande quantidade. Não é 
comum famílias comprarem na Ceasa, mas é uma 
boa dica de economia pensando na compra coletiva 
ou para estoque, como a compra do tomate para 
fazer molho e congelar”, completou o engenheiro 
agrônomo da Craisa.  

Vale destacar também que algumas fontes de 
alimentos menos procuradas pelos consumidores 
podem ser mais uma alternativa econômica, como 
alguns cortes de carne suína. O pernil suíno, por ex-
emplo, pode ser encontrado por cerca de metade do 
preço por quilo de um corte de carne bovina, além 
de ser muito saboroso e saudável.

Outra dica é evitar ir às compras nos dias poste-
riores ao pagamento dos salários para grande parte 
da população, que costuma ocorrer no quinto dia 
útil. Isso porque na segunda quinzena do mês obser-
va-se maior frequência de promoções nos mercados.

Além dos produtos comercializados na Ceasa 
ABC/Craisa, é possível encontrar os itens nas fei-
ras livres da cidade. Para saber os locais e dias da 
semana, basta acessar o link https://www.craisa.
com.br/feiras-livres/

Reportagem Local

Craisa 
lista dicas e 
opções para 
economizar 
no consumo 
de alimentos

Optar por frutas, legumes e 
verduras em que a safra está 
favorável  é uma das possibilidades

n seu bolso
Alex Cavanha/PSA
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Ipem alerta sobre cuidados na compra de 
roupas e aparelhos para o Dia dos Pais 

O consumidor deve 
adquirir presentes com nota 
fiscal, pois é a única garantia 
de comprovação da origem

 do produto.  

A comemoração do Dia dos Pais se aproxima 
e o consumidor precisa ficar atento nas compras 
de produtos têxteis. As alergias são apenas alguns 
dos problemas ocasionados por produtos inae-
quados. Por este motivo, o Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autar-
quia do Go verno do Estado e órgão delegado do 
Inmetro, alerta sobre os cuidados necessários na 
compra dos presentes.

  As informações contidas na etiqueta são funda-
mentais e precisam seguir critérios específicos. Devem conter as informações em portu-
guês sobre o fabricante ou importador, incluindo marca ou razão social, CNPJ e o país de 
origem, tamanho e modo de conservação. Além disso, também é necessário identificar a 
composição têxtil. 

O tamanho das peças de vestuário pode ser indicado por numeração ou letras (38, 
40, 42; P, M, G, Tamanho Único).   A conservação do produto é informada por meio de 
símbolos ou texto e devem seguir a sequência correta de utilização do produto, como 
lavagem, alvejamento, secagem, passadoria (ferro de passar) e limpeza profissional 
(limpeza a seco / limpeza a úmido).

O consumidor deve adquirir produtos de um estabelecimento formalmente 

n comemoração

11 DE AGOSTO EXCLUSIVO NOS CINEMAS
PRÉ-ESTREIAS A PARTIR DE 29 DE JULHO

constituído e com nota fiscal, pois é a única garantia de comprovação da 
origem do produto.  

No caso de eletroeletrônicos, como barbeador elétrico e máquina de 
corte de cabelo, necessitam constar tanto no produto quanto na embala-
gem o Selo do Inmetro.  

O selo é um indicativo de que o produto possui aprovação em requisi-
tos relacionados à segurança e englobam, por exemplo, testes com relação à 
estabilidade do produto, validação da potência, choque elétrico, inflamabi-
lidade, elevação de temperatura interna do produto, resistência mecânica, 
acesso das partes internas à água e poeira, resistência de parafusos e con-

exões e  resistência do cordão de alimentação. 
Nesses produtos deverão constar algumas informações obrigatórias, como: tensão 

nominal ou faixa de tensão nominal, potência nominal ou corrente nominal, nome ou 
marca de identificação do fabricante ou do responsável e referência do modelo ou tipo. 

As instruções de utilização devem ser fornecidas com o aparelho, de modo que 
ele possa ser utilizado com segurança, e o texto e demais informações devem ser 
redigidos em português 

Caso as equipes de fiscalização encontrem irregularidades nos produtos, as empresas au-
tuadas têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.  

Reportagem Local
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Dino Santos/PMD

geral

n alimentação escolar

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

A Secretaria de Educação de Dia
dema lançou edital de chamamento 
público para compra de gêneros ali
mentícios diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar 
rural. O chamamento atende às res
oluções do Fundo Nacional de De
senvolvimento da Educação (FNDE) 
relativas ao Programa Nacional de Ali
mentação Escolar (PNAE), que regu
lamentam os critérios para oferta de 
alimentação escolar.

Disponível em www.diadema.sp.gov.
br/seducsobreasecretaria/25239edi
tais, o chamamento vai receber as pro
postas entre esta sextafeira (5 ) e 26 
deste mês, com entrega das amostras 
prevista para 5 de setembro e divulga
ção do resultado dos produtores sele
cionados em 9 de setembro. Recursos 
contrários ao resultado poderão ser 
apresentados entre 10 e 12 de setem
bro, e o resultado final está previsto 
para 14 de setembro, com assinatura 
de contratos no dia 15 de setembro.

PRODUTOS  Serão adquiridos 
produtos como couve manteiga, al
face cres pa, repolho, acelga, laranja 
lima, maça fuji e/ou gala, bananas 
nanica e prata, arroz, feijão, macar
rão, sucos, entre outros.

Diadema realiza chamamento para 
compra de agricultura familiar

Gêneros alimentícios serão utilizados na alimentação 
escolar; modalidade  de aquisição privilegia o pequeno 
produtor e produtos orgânicos, garantindo  qualidade e 

nutrição para os estudantes da rede municipal

A chefe da Divisão de Alimen
tação Escolar da Secretaria de Edu
cação de Diadema, Vanessa Garcia, 
explica que do repasse enviado pelo 
FNDE aos municípios, no mínimo 
30% deve ser gasto com alimentos 
da agricultura familiar.

“Comprar o produto da agricultura 
familiar, além da gente poder auxiliar 
o agricultor que está no campo, a gente 
dá emprego pra ele, gera renda que no 
dia a dia melhora a qualidade de vida 
do agricultor, a gente tem um produto 
que a qualidade é excelente”, afirmou 
Vanessa. “Um produto que não passa 
pelo atravessador, ele vai ser colhido 
na roça e entregue direto nas escolas. 
Então, a gente tem um aproveitamen
to perto de cem por cento, por conta da 
qualidade dos produtos”, concluiu.

A aquisição de produtos da agri
cultura familiar e do empreendedor 
familiar rural vai ao encontro à políti
ca adotada pela Divisão de Alimen
tação Escolar da cidade que prioriza, 
na montagem mensal dos cardápios, 
frutas, legumes e verduras de época, 
tanto pela melhor qualidade dos itens 
disponíveis, quanto pelos preços 
mais acessíveis.

Reportagem Local
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Prefeitura mantém rede de proteção e 
apoio para mulheres vítimas de violência

Patrulha Maria da Penha, 
Vem Maria e aplicativo são 

algumas das ações realizadas 
para garantir a integridade 

física das munícipes

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo 
(SSP-SP) mostram números alarmantes de mulheres que foram vítimas de violência 
no Estado, com um acumulado de 138,8 mil ocorrências registradas entre junho de 
2021 e junho deste ano. Os casos de feminicídio, por sua vez, acendem um impor-
tante alerta sobre o alto número de ocorrências que se mantém ano a ano. De janeiro 
até o mês de junho do ano passado foram 89 casos no Estado. Neste ano, no mesmo 
período, 75 mulheres perderam a vida.

No país esses números são ainda mais assustadores. De acordo com dados do Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, analisados e compilados pelo Centro 
de Estatísticas, Estudos e Pesquisas (CEEP) da Fundação Ceperj, 51.198 mulheres foram 
agredidas fisicamente, apenas no primeiro semestre de 2022. Até junho foram recebidas 
ainda 40.025 denúncias e 200.914 violações de direitos humanos, destas, 85.668 acon-
teceram na casa na qual residem a vítima e o suspeito.

Em Santo André nenhuma mulher perdeu a vida por feminicídio neste ano, graças a 
uma rede de proteção e apoio que é desenvolvida na cidade para garantir a integridade 
dessas munícipes. Para isso, a cidade coloca à disposição programas e equipamentos pú-
blicos destinados exclusivamente para estes casos, como a Patrulha Maria da Penha, que 
acompanha e monitora mulheres com medidas protetivas vigentes, o Vem Maria, que 

n santo andré

oferece atendimento integral psi-
cossocial às vítimas, e um aplicativo 
chamado Ana, que simula um botão 
de pânico.

Lançada em outubro de 2020, a 
a Patrulha Maria da Penha atende e 
monitora 519 mulheres com a atua-
ção da Guarda Civil Municipal (GCM), 
seja no atendimento de ocorrências 
em flagrante ou no exercício do seu 
papel de proteção e fiscalização da integridade física de mulheres vítimas de violência.

Outra tecnologia usada pela GCM é o aplicativo Ana, sistema quer foi desenvolvido 
por um Guarda Civil Municipal da cidade de Paulínia, no interior paulista. O app é dis-
ponibilizado exclusivamente para as mulheres que possuem medidas protetivas vigentes 
e que são atendidas pelo programa Patrulha Maria da Penha. Nas situações de risco à in-
tegridade física destas mulheres, a vítima aciona um botão desta ferramenta e um alarme 
soa na sede do COI (Centro de Operações Integradas) da Prefeitura e na sede da GCM.

Reportagem Local
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O filme de ação “Trem-Bala”, estrelado por Brad Pitt, 
chegou às telonas do Brasil nesta quinta-feira (4). A 
trama gira em torno de cinco assassinos a bordo de um 
trem-bala, cada um com seu alvo. Porém, eles descobrem 
que existe uma conexão entre cada um. O filme é 
classificado como uma comédia com ar de suspense e se 
passa a bordo de um trem entre Tóquio e Kyoto.

No longa, Brad Pitt vive um assassino de aluguel 
azarado que está decidido a fazer sua última missão 
quando se encontra na companhia de quatro 
adversários letais, no trem mais rápido do mundo. Eles 
descobrem que suas missões não são desvinculadas 
uma da outra. . A direção é de David Leitch (“Deadpool 
2”) e o elenco traz ainda nomes como Joey King, Aaron 
Taylor-Johnson e Sandra Bullock. 

BRAD PITT - No tapete vermelho do lançamento 
de Trem Bala, Brad Pitt descartou a possibilidade de 

Brad Pitt volta às telonas com 
o longa de ação ‘Trem-Bala’

O filme é classificado como uma comédia com ar de suspense e se
passa a bordo de um trem entre Tóquio e Kyoto.

aposentadoria depois de assustar os fãs com a chance de 
não atuar mais nas telonas. O ator e produtor vencedor 
de dois Oscars, em entrevista ao Deadline Hollywood, 
declarou que tem de aprender a se expressar melhor, em 
referência às declarações que deu em julho desse ano e 
deram a entender uma possível aposentadoria do astro.

“Eu sei. realmente tenho que aprender a trabalhar 
melhor as minhas expressões. Não, eu estava apenas 
dizendo, você sabe, que eu já passei da meia idade e 
eu quero ser específico como eu gasto esses últimos 
projetos, sempre que puderem ser”, declarou o ator.

Quando perguntado quais são seus planos para o 
futuro Pitt enfatizou que nunca foi o tipo de pessoa 
com planos de médio prazo, sempre manteve os olhos 
abertos para o que parece ser o próximo projeto certo 
para sua carreira.

Agência Estado

Divulgação

Festa Italiana 
de S.Caetano 
está de volta 
com novidades

Benvenuti a tutti! O 
cumprimento é só um dos termos 
estrangeiros que farão parte dos 
quatro fins de semana de agosto 
em São Caetano do Sul, graças 
ao início da 29ª edição da Festa 
Italiana, que volta com novidades, 
após dois anos sem ser realizada 
por conta da pandemia. A abertura 
será neste sábado (6/8), às 18h.

Como já é tradição, as barracas 
gastronômicas foram montadas ao 
longo da Rua Mariano Pamplona 
e da Praça Comendador Ermelino 
Matarazzo, no Bairro Fundação. 
Já a parte cultural, incluindo os 
shows musicais, serão realizados 
em frente, no Parque Municipal 
Província de Treviso, inaugurado 
dia 28 de julho, quando São 
Caetano completou 145 anos.

Uma das mais tradicionais 
festas temáticas de rua do Estado 
de São Paulo, a Festa Italiana 
ocorrerá todos os sábados e 
domingos de agosto (6, 7, 13, 
14, 20, 21, 27 e 28), com ótima 
gastronomia e muita animação 
levada pelas diversas atrações 
culturais, típicas do País da Bota. A 
expectativa é a de receber mais de 
100 mil pessoas.

“É uma festa que não perde 
suas raízes em São Caetano, que se 
orgulha de sua colonização italiana. 
O evento está cada vez mais 
exuberante”, afirma o prefeito José 
Auricchio Júnior. 

Reportagem Local
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