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JANEIRO BRANCO: BANCÁRIO DEVE CUIDAR
DA SAÚDE MENTAL
É cada vez mais comum encontrar
pessoas com problemas de saúde
mental. Uma das questões mais recorrentes na atualidade é a ansiedade, que atinge mais de 260 milhões
de pessoas no mundo, de acordo
com a OMS (Organização Mundial
da Saúde). A campanha Janeiro
Branco chama atenção justamente Levantamento realizado pela plataforma online Vittude revela que 37% das pessoas estão com estresse
para o cuidado com a mente.
extremamente severo, enquanto 59% se encontram
O Brasil possui o maior número de em estado extremamente severo de depressão. A anpessoas ansiosas do mundo: 18,6 mi- siedade extremamente severa atinge níveis ainda mais
lhões de brasileiros (9,3% da popula- elevados: 63%.
ção). Além disso, 86% dos cidadãos
sofrem com algum transtorno men- Quem bem sabe o que é rotina estressante é o bancário, que sofre com a ganância das empresas. Dados
tal, como ansiedade e depressão.
Um dos objetivos é quebrar tabus e obtidos no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
reforçar a importância de estar em revelam que de 2009 a 2017, o total de afastamento
dia com o cérebro, sobretudo, diante chegou a 17.310. Mais de 50% dos casos referem-se a
das mudanças no mundo do traba- transtornos mentais (aumento de 61,5%) e enfermidades relacionadas a lesões por esforço repetitivo (crescilho e na sociedade.
mento de 13%). (SBBA)

MENDIGOS DE GRAVATA NA
LAVAGEM DO BECO DO FUXICO

O Bloco Mendigos de Gravata desfilará com sua
irreverência e alegria na Lavagem do Beco do Fuxico.
Adquira sua camisa que está à venda na sede do Sindicato dos Bancários e pelos diretores nas agências
bancárias. O valor da camisa é de R$ 20, 00.
ALTA TRAIÇÃO - No Fórum Econômico Mundial,
iniciado anteontem, Guedes está materializando um
dos objetivos do golpe de 2016, que a Lava Jato ajudou a concretizar: a destruição das empreiteiras brasileiras, multinacionais que sempre incomodaram os
EUA. Pois é, em Davos ele tem oferecido o mercado
nacional para as construtoras estrangeiras. Mais entreguismo. (SBBA)

GOVERNO QUER ARRECADAR R$ 15 BI COM CAIXA SEGURIDADE
Na liquidação de ativos dos bancos
públicos, a mira do governo está
apontada para a Caixa Seguridade. A
equipe econômica quer abrir o capital da área de seguros do banco, com
expectativa de colocar a empresa na
Bolsa de Valores com um valor entre
R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões.
Se neste processo de venda, 25% da
área forem liquidadas, a arrecadação
será de R$ 15 bilhões, representando de uma única vez tudo o que foi
vendido em 2019. Não para por aí.
A direção do banco planeja também
a abertura de capital da operação de

TÁ NA REDE - Por Adnael

cartões.
Tudo vai depender de como for a primeira venda.
A abertura de capital da Caixa Seguridade está prevista para abril e inclui na lista de ofertas a fatia restante no Pan, o antigo Panamericano, e na Alupar,
investida do FI-FGTS.
Fonte: SBBA

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: SÔNIA
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