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São Bernardo realiza no Riacho Grande 5º Mutirão do Emprego

FRAUDES
sofisticados, golpes digitais 
fazem cada vez mais vítimas
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S.Bernardo realiza 
5º Mutirão do 

Emprego na segunda
Ação no Riacho Grande receberá van do Sebrae e atendimento móvel 

da Sala do Empreendedor, além de oferecer vagas de trabalho

Tendo como objetivo a 
ge ra ção de novos postos de 
traba lho na cidade, a Pre-
feitura de São Bernardo vai 
promover na próxima segun-
da-feira (15) a 5ª edição do 
Mutirão do Emprego e Em-
preendedorismo. A inicia-
tiva será realizada no Riacho 
Grande (Praça João Olímpio 
Bassani, próxima à unidade 
do programa Atende Bem), 
das 10h às 16h.

A ação ocorre de forma iti-
nerante. O projeto, realizado 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, 
Tecnologia, Trabalho e Turis-
mo, tem o objetivo de integrar 
em um mesmo local as vans da 
Central de Trabalho e Renda 
(CTR) – com oferta de vagas 
de emprego – e do escritório 
paulista do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-SP), que 

leva os analistas do escritório 
regional da entidade no ABC, 
além de espaço para promover 
atendimento móvel fornecido 
pela Sala do Empreendedor.

“A proposta do mutirão 
é, especialmente, ampliar a 
abran gência da promoção 
de vagas, visando atingir o 
maior número de pessoas. Isso 
porque o projeto é itinerante e 
levado aos bairros de São Ber-
nardo. Dessa maneira, a gente 
consegue chegar a todos os 
cantos da cidade”, afirmou o 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, Hi-
royuki Minami. “Isso contribui 
para manter po sitivo o saldo 
de criação de empregos com 
carteira assinada”, emendou.

O evento vai oferecer vagas 
para os cargos de auxiliar de 
linha de produção, operador 
de empilhadeira, operador de 
vendas, porteiro, servente de 

obras, vendedor de serviços, 
atendente de telemarketing, 
ajudante de cozinha e aten-
dente de carga e descarga de 
mercadorias, entre outros.

A última edição do mutirão 
ocorreu há um mês, no bairro 
Batistini, após dois anos de 
suspensão em decorrência da 
pandemia de covid-19.

n RECOMENDAÇÕES
Para se candidatar às vagas é 

recomendado que os interessa-
dos compareçam com currículo 
atualizado e documentos como 
RG, CPF e carteira de trabalho 
para facilitar o atendimento. 
Os participantes terão conta-
to com profissionais da área 
e receberão orientações para 
entrevistas e elaboração de cur-
rículos. Também poderão obter 
informações sobre cursos de 
qualificação técnica disponíveis 
na cidade. (Reportagem Local)

Gabriel Inamine/PMSBC

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.

Ensinando desde cedo

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Caro (a) leitor (a), você já pensou em ensinar educação 
financeira a seus filhos? Isso mesmo, falar sobre 
dinheiro, despesas, poupança e consumo com os 
pequenos?

Afinal, tanto os bons quanto os maus hábitos são 
desenvolvidos na infância e adolescência. Lembre-se sempre de 
que os filhos “imitam” o que veem e ouvem de seus pais.

Essa nova geração, chamada “tween” – junção das palavras 
“teen”(adolescente) com “between” (entre), que se refere à 
faixa etária de 10 a 12 anos –, é formada por crianças e pré-
adolecentes que já têm boa autonomia no mundo do consumo, 
querem consumir cada vez mais, possuem seu próprio dinheiro 
e, acreditem ou não, são tratadas como clientes potenciais 
pelas áreas de marketing das empresas, sendo estimuladas e 
convidadas a gastar mais.

Porém, o “gastar mais” do parágrafo anterior deve ser 
entendido como gastar mais o dinheiro dos pais. Afinal, 
por óbvio, crianças e adolescentes não têm renda própria. 
Percebeu a jogada? 

Assim, a promoção da educação financeira dentro de casa 
começa no exemplo que você, pai ou mãe, passa aos menores, 
e no bloqueio a algumas frases e atitudes que certamente 
ficarão gravadas na “memoriazinha” deles, como: “Se não 
temos dinheiro, podemos pagar com o cartão de crédito”, 
“Não podemos deixar essa oferta passar”, “Comprei, mas 
nem olhei o preço”, “Por que eu também não posso ter?”, “É 
melhor sobrar do que faltar”.

Perceba que são frases e atitudes que muitas vezes 
repetimos em nossa casa sem que percebamos. Porém, 
nossos filhos têm as “antenas ligadas”, prestam atenção e 
são bombardeados com campanhas de marketing que os 
estimulam a consumir.

Agora, vamos tentar pensar como criança? “Se meus pais 
estão dizendo que pode gastar, mesmo sem dinheiro, pagando 
com esse tal de cartão de crédito, mais do que nunca eu quero 
meu brinquedo novo.” Faz sentido pensar assim?

Educar filhos é tarefa para a vida inteira. Sugiro incluir 
nessa grade de aprendizado a educação financeira. Ajude-
os a ser mais conscientes sobre o mundo, mas também 
sobre dinheiro. Afinal, dinheiro não aceita desaforo, nem dá 
segunda chance. Boa sorte!

Se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem 
que eu te explico. Meu e-mail é o falandofacil123@gmail.com.
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Dia dos Pais vai movimentar R$ 68 mi no ABC
Entre os presentes 
mais procurados 

destacam-se vestuários 
(48,8%), seguidos de perfumes 

e cosméticos (19,1%)

Cerca de R$ 68 milhões em compras é o giro aguar-
dado com a movimentação de presentes no próximo Dia 
dos Pais no ABC. Por presente, o preço médio que con-
sumidores da região estão dispostos a pagar é de R$ 148.

Os dois cenários, apesar de a data comemorativa não 
ter sido esquecida, representam comportamento de re-
tração nos gastos. O giro financeiro apresenta aumento 
nominal de 3,9% em relação aos R$ 73 milhões de 2021, 
mas, quando descontada a inflação de 11,8% de 12 meses 
anteriores, há redução real de 7%. Já o valor do presente, 
comparado aos R$ 160 registrados no Dia dos Pais do ano passado, representa 
queda nominal de 7,5% e redução real de pouco mais de 17%.

“A persistente e significativa inflação na casa dos dois dígitos, somado à 
lenta recuperação da renda média e da ocupação, se destacam como principais 
fatores a influenciar negativamente o preço médio e os gastos programados 
para a data”, destaca professor Sandro Maskio, coordenador de Estudos do 
Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, respon-
sável pela PIC (Pesquisa de Intenção de Compras) dos Pais.

Com relação aos gastos planejados para a data (presentes, refeições, pas-
seios), os entrevistados revelaram pretender desembolsar R$ 204. Em compa-
ração com o ano passado, quando o gasto planejado foi de R$ 219, registra-se 

n economia

redução nominal de 6,8% e deflacionada, de 16,7%.
HOMENS GASTAM MENOS - Diferentemente das 

pesquisas anteriores, os homens demostraram menor 
propensão a gastar (R$ 174,70) em 2022, contra R$ 185 
no ano passado. “A tendência declinante da trajetória de-
flacionada da movimentação comercial no Dia dos Pais 
reflete a queda do PIB e da renda per capita. Com menor 
geração de riqueza, menor capacidade de geração de em-
prego e de geração de renda, é menor o fluxo comercial 
observado”, acrescenta o professor Maskio.

Dentre os presentes mais procurados, destacam-se vestuários (48,8%), 
que apesar da queda de participação retomaram o patamar de dois anos 
atrás, seguidos de perfumes e cosméticos (19,1%), cuja participação reto-
mou o nível apresentado em 2019.  Estes dois itens, somados à cesta de 
café da manhã, representam cerca de 75% dos itens preferidos para pre-
sentear neste Dia dos Pais.

Com a retomada da circulação de pessoas após os últimos dois anos, os 
shoppings (37,1%) voltaram ao topo da lista de preferências como local de 
compra. Foram seguidos pelos canais digitais (internet/rede social, 36,2%) e o 
comércio do centro das cidades (17,2%).

Reportagem Local
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Todos os meses são publicadas muitas 
notícias sobre golpes digitais e os cuidados 
que devemos ter para evitarmos nos tor-
nar vítima dos golpistas. Rememorando as 
precauções, nunca se deve clicar em links 
desconhecidos ou duvidosos, fornecer dados 
por telefone e deve-se desconfiar quando 
o benefício oferecido é exagerado (como a 
venda de um produto por valor muito abaixo ao 
cobrado por outras lojas).

Porém, mesmo com esses cuidados, os gol-
pes não param de aumentar e ganhar ‘roupa-
gem’ nova, o que indica que há um “mercado” 
rentável para os bandidos que não estão sendo 
combatidos. Lembre-se sempre que o frauda-
dor não tem acesso aos dados ou celular/com-
putador, portanto, alguma atitude da vítima 
que permite esse acesso.

De acordo com Francisco Gomes Junior, 
advogado especialista em direito digital e 
presidente da ADDP (Associação de Defesa 
de Dados Pessoais e Consumidor), as armadi-
lhas mais comuns mexem com o emocional 
da vítima. “Seja porque diz que você ganhou 
um prêmio ou está recebendo algum auxílio 
público; seja oferecendo uma grande oferta, 
proposta de emprego ou mesmo indicando 
que há um problema em sua conta bancária. 
Essas situações provocam alegria ou preocu-
pação na vítima, ou seja, o primeiro passo é 
mexer com o emocional e induzir a pessoa a 
cometer um ato por impulso.”

Ainda segundo o especialista, não se 
deve deixar levar pelo impulso eufórico de 
algum benefício que não se esperava, assim 
como as pessoas não devem se achar mais 
espertas que outras porque descobriu um 
investimento que rende o que os demais 
nem imaginam. É preciso pensar por que 
estão te oferecendo algo e agir racional-
mente. Em dúvida, vale a consulta a sites 
das empresas indicadas, falar com o gerente 
da conta bancária e não tomar nenhuma 
atitude sem ter certeza da segurança.

“Os golpes estão se sofisticando. Muitos 

deles agora se dão por meio de contatos re-
petitivos, ou seja, a vítima começa a comu-
nicar-se com o golpista por aplicativo. As 
conversas ocorrem durante dias e a vítima 
vai adquirindo confiança, tornando-se vul-
nerável ao fraudador. Quando a confiança é 
estabelecida, pode surgir um golpe do amor 
(aquele em que se aproveitando-se da carência 
afetiva da vítima o fraudador estabelece algum 
relacionamento com ela), um pedido de em-
préstimo por alguma urgência (como por ex-
emplo doença na família) ou ainda a promessa 
de um investimento em criptomoedas que 
irá dobrar o valor investido. Para conseguir 
essa confiança, o golpista tem que saber 
conversar e analisar a vítima para identificar 
seus pontos vulneráveis, o que demons tra 
uma preparação, por vezes, um roteiro a ser 
seguido. Até o ghosting é usado em muitas 
situações”, complementa Gomes Júnior.

APLICATIVO - O ghosting é um fenô-
meno típico da era digital, época em que 
muitos mantem o hábito de manter várias 
conversas por aplicativo e que a toda hora 
“dão uma olhadinha” no celular para ver 
se há respostas ou novas conversas. No 
ghosting (que vem do ghost, fantasma em 
inglês), o golpista corta totalmente o con-
tato com a outra pessoa, sem nenhuma 
explicação ou motivo. O que poderia ser 
uma coisa normal, na era digital não é. O 
desaparecimento desse ‘contato’ gera efei-
to psicológico no interlocutor, que se sente 
rejeitado, ofendido e sem entender o que 
aconteceu, trazendo um sentimento ruim.

 “O golpista vem conversando todos os 
dias com a vítima, estabelecem uma relação. 
De repente, some sem dar sinais, o que de-
ixa a vítima preocupada. E ele torna a apa-
recer dias depois, contando alguma história 
mirabolante para arrancar algum dinheiro 
da vítima. Situações como esta ocorrem in-
clusive como no filme O golpista do Tinder”, 
finaliza o advogado. 

Reportagem Local

Golpes 
digitais são  

aperfeiçoados 
e fazem novas 

vítimas
Segundo o especialista, não se deve 
deixar levar pelo impulso eufórico 

de algum benefício que não se 
esperava, assim como as pessoas 

não devem se achar mais espertas 
que outras porque descobriu um 
investimento que rende o que os 

demais nem imaginam

n cuidado
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Governo de SP entrega 
recuperação da Ponte 
sobre o Rio Pequeno

O secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, en-
tregou na manhã desta quinta-feira (11), a recuperação estrutural e a reforma da Ponte so-
bre o Rio Pequeno -- Represa Billings, incluindo a implementação de passarelas metálicas, 
em São Bernardo. A obra, que irá garantir maior segurança à população, recebeu investi-
mento de R$ 4,1 milhões do Governo de SP.

Antes do evento, João Octaviano vistoriou a obra na Rodovia Caminho do Mar (SP-148), 
que recebe investimentos de R$11,8 milhões. Estão sendo realizados, por meio do DER, ser-
viços de conservação especial, reabilitação da sinalização horizontal e recuperação funcional 
do pavimento, em 4,5 km de extensão, além de um dispositivo.

“Estamos com obras em todo o Estado de São Paulo. São investimentos que melhoram 
a mobilidade e a logística, trazendo segurança à população e garantindo o desenvolvimento 
regional, gerando empregos e renda”, afirma João Octaviano. O DER investe R＄ 14 bilhões 
em 11,5 mil kms de melhorias, no total de 1.100 obras em rodovias de todo o Estado. (RL)

n são bernardo
Divulgação DER/SLT
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Tom é um pai de primeira via
gem, que não sabe lidar com o nas
cimento da filha. Pior: acredita que 
sua mulher, Elisa, é exigente de
mais, especialmente quando critica 
a vontade dele de jogar futebol logo 
no período após o parto. “Passei 
pela mesma experiência ao não 
focar na divisão de tarefas quando 
nasceu meu primeiro filho, João 
Vicente”, conta Lázaro Ramos, que 
vive Tom em Papai é Pop, longa que 
chega nesta quinta, 11, aos cin
emas.

O desejo de estrelar um filme 
sobre a paternidade era antigo, se
gundo o ator, que se encantou com 
o convite do diretor Caíto Ortiz 
para o projeto inspirado no livro 
de Marcos Piangers. “É um tema 
desafiador e permite mostrar situa
ções que o público reconhece com 
facilidade, se identifica, frases que a 

‘Papai é Pop’ discute a paternidade
A comédia é o caminho ideal para falar de discussões espinhosas como abandono parental, crises conjugais e adoção

gente já ouviu e já disse.”
Lázaro reconhece que se apoiou 

em histórias próprias para criar 
as ações de Tom. “Logo que soube 
que seria pai, organizei tudo: qual 
seria a escola, a melhor forma de 
dar banho, mas me sentia frio em 
relação à paternidade. Quando 
João nasceu, veio uma emoção que 
desordenou tudo o que o racional 
tinha proposto. Passei a ter medo 
de tudo, de não saber educar, fiquei 
tão nervoso que cheguei a deslocar 
uma vértebra. Os erros apareceram 
em algum momento, em medidas 
diferentes. Durante o filme me lem
brei muito disso.”

O ator se lembra ainda de que 
organizou um grupo no WhatsApp 
com amigos que também viviam a 
expectativa da paternidade, a fim 
de trocarem conselhos. “Porém, se 
a conversa começava no assunto 
principal, logo era desviada para 

futebol, trabalho”, conta ele, que 
encontrou espaço para discutir so
bre ser pai a partir da atuação. “Fui 
muito severo comigo mesmo e até 
com meus filhos, impondo os li
mites que eu julgava prudentes.”

O filme trata desse assunto, 
mas com leveza  a comédia é o 
caminho ideal para falar de dis
cussões espinho sas como aban
dono parental, crises conjugais e 
adoção. Lázaro conta que se assus
tou ao descobrir os dados alarman
tes de ausência e abandono pater
nos no país, que pulou de 5 milhões 
para 11 milhões de pais que não 
registraram seus filhos, entre 2018 
a 2020. “As obras precisam dialogar 
com seu tempo e o longa chega a 
esse ponto por meio da comédia, 
pois é um assunto que geralmente 
incomoda, mas que precisa ser 
discutido. Já até me dispus a fazer 
uma continuação”, brinca o ator.

O humor, de fato, é essencial 
para tratar de temas delicados 
como racismo e crítica social  em 
uma cena, quando precisa ir rapi
damente ao hospital, Tom tenta 
pegar um táxi, mas não consegue 
logo de cara. Em seguida, ela pede 
a Deus para que ninguém o veja 
como homem negro, pelo menos 
naquele momento.

RAÇA  O enredo trata tam
bém como natural um detalhe que 
ainda gera discussões infundadas: o 
casal interracial. Tom é casado com 
Elisa, vivida por Paolla Oliveira. 
“Com esse casal, a trama ganha out
ra camada, pois esti mula o debate 
sobre essa formação de família”, ob
serva Lázaro, que já havia passado 
por essa experiência em O Homem 
que Copiava, em que vive um rapaz 
que se apaixona pela vizinha, inter
pretada por Leandra Leal.

Agência Estado


