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BOLETO VENCIDO PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO
Os boletos com valor a partir de R$
100,00, ainda que vencidos, já podem ser
pagos em qualquer banco. A medida integra a nova plataforma de cobrança da Febraban (Federação Brasileira de Bancos),
que teve início em julho de 2017.
Mas, o cliente precisa atentar. Para o
documento ser aceito pela rede bancária,
em qualquer canal de atendimento, é necessário que os dados do boleto estejam
registrados na plataforma.
As alterações têm sido feitas aos poucos.
Os boletos a partir de R$ 0,01 serão incluídos no dia 27 de outubro. Para cartão de
crédito, doações, entre outros, a data de

início é 10 de novembro.
Segundo a Febraban, a nova plataforma, que
é fruto de uma exigência do Banco Central, traz
mais segurança para a compensação de boletos,
com possibilidade de identificação de tentativas
de fraude, e evita o pagamento em duplicidade
de algum boleto já pago. (SBBA)

BC ELEVA A ESTIMATIVA DE INFLAÇÃO PELA QUINTA VEZ
Assim não tem bolso que aguente. O
trabalhador brasileiro, sobretudo o que
sobrevive com o salário mínimo de R$
954,00, faz malabarismos para pagar todas
as despesas. E a situação parece que não vai
melhorar. O mercado eleva a estimativa de
inflação para 2018 pela quinta vez seguida.
Segundo pesquisa do Banco Central, o
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deve ficar em 4,43%. A
projeção da semana passada era de 4,40%.
Mudança também na expectativa para
2019, que subiu de 4,20% para 4,21%. Para
2020, a projeção continua em 4% e, para
2021, saiu de 3,95% para 3,92%.
Para alcançar a meta da inflação, o BC
utiliza a taxa básica de juros (Selic), hoje em

6,5%. O mercado financeiro estima que até
o fim do ano o índice permaneça o mesmo.
Vale lembrar que quando o Copom (Comitê de Política Monetária) eleva a Selic, o
objetivo é conter a demanda aquecida, o que
causa reflexos nos preços, já que os juros mais
elevados encarecem o crédito e estimulam a
poupança. E com a inflação em alta, o consumidor brasileiro perde o poder de compra.
Ruim para a economia. (SBBA)

BANCO DO BRASIL É O LÍDER EM
RECLAMAÇÕES NO BC

O desmonte do Banco do Brasil tem reflexo
direto na satisfação do cliente. As mudanças na
política de gestão tem feito muito mais gente procurar o Banco Central para reclamar problemas
com a empresa. Cenário que coloca o BB, com
63 milhões de correntistas, na primeira colocação do ranking de queixas no terceiro trimestre.
Os dados do Banco Central (BC) foram divulgados ontem (15). No período, foram feitas 1.590
reclamações procedentes contra a instituição financeira. O levantamento leva em conta apenas
os bancos com mais de 4 milhões de clientes.
Completam a lista dos três mais reclamados
Bradesco e Santander. O BC recebeu 9.878 queixas contra os bancos nos meses entre julho e setembro. A maioria está relacionada a produtos
e serviços oferecidos pelas empresas, 1.470 no
total. (SBBA)

MILHÕES DE PESSOAS VOLTAM À
MISÉRIA NO BRASIL
O Brasil vinha reduzindo a fome desde 2000. Mas
em apenas um ano, de 2016 para 2017, o cenário
mudou e o país caiu 13 posições no Índice Global
da Fome, de acordo com a Ação Agrária Alemã. O
ranking conta com 119 países e o Brasil está na 31ª
colocação.
Até 2015, o país tinha tirado mais de 36 milhões
de pessoas da extrema pobreza, o que significa que
milhões de famílias passaram a fazer três refeições
por dia. Mas, a partir de 2016, com a política de austeridade, a situação piorou.
Segundo os dados, mais de 52 milhões de pessoas
foram jogadas na extrema pobreza. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SONIA
Tarde: ETINGER
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ELEIÇÕES 2018
WHATSAPP EXPLICA COMO DENUNCIAR EMISSORES DE NOTÍCIAS FALSAS
O WhatsApp permite ao usuário denunciar emissores de notícias falsas e tendenciosas, como forma de conter a disseminação cada vez maior deste tipo de conteúdo por
aquela rede social. Neste período eleitoral, as fake news enviadas aos celulares dos
eleitores é a principal tática da campanha.
Para fazer a denúncia, o usuário deve selecionar o nome do contato, clicar em “Denunciar” e, em seguida em ‘Denunciar contato’. Não é possível denunciar contatos
específicos dentro de um grupo, pode-se apenas denunciar todo o conteúdo que
circula dentro do grupo de uma só vez.
Segundo o jornal “O Dia” dados do Relatório de Segurança Digital no Brasil, divulgados pela empresa de aplicativos PSafe, indicam que, apenas no
primeiro trimestre deste ano foram detectadas cerca de 2,9 milhões de fake news no país, a grande maioria delas compartilhadas pelo WhatsApp.
Já no segundo trimestre, o número cresceu 51,7% e alcançou a marca de 4,4 milhões. A região Sudeste foi a mais afetada com a disseminação de informações manipuladas, com cerca de 48% do total nacional.
Mensagens feitas para incitar violência também podem ser denunciadas para autoridades. Da mesma forma, para fazê-lo é necessário clicar em “Opções” na parte superior direita na página da conversa. Em seguida clicar em “Mais” e “Denunciar”.

Confira o passo a passo:
Na conversa com a pessoa, clique na parte superior direita e selecione a opção ‘Mais’

Em seguida, clique em ‘Denunciar’

É possível bloquear o contato antes de denunciá-lo. Caso não queira bloquear e apagar as mensagens com os contatos, desmarque esta opção.
Por fim, clique em ‘Denunciar’
Fonte: Rede Brasil Atual

