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SELIC CAI, TAXAS DOS BANCOS CRESCEM
Mesmo com a queda da taxa básica de juros, as instituições financeiras aumentam
custo das operações de crédito aos clientes

Dados do relatório anual sobre crédito, divulgados pelo Banco Central
(BC) mostram que, apesar da queda
da taxa básica de juros (Selic), os bancos continuam aumentando o custo
das operações de crédito para seus
clientes.
A Selic caiu de 6,5% para 4,5% ao
ano em 2019 –uma retração de 2
pontos percentuais. O spread, que
mede a diferença entre a taxa cobrada pelos empréstimos e a taxa paga
pelos recursos que capta, aumentou
1,4 ponto percentual, saltando de 17
pontos percentuais para 18,4 pontos
percentuais.
Bancos ganham sempre
Segundo reportagem da Folha de
S.Paulo, o crescimento da receita dos
bancos também pode ser vista em
outros critérios utilizados pelo Banco
Central para apurar o custo de crédito.

A política de austeridade eleva o custo de vida e
não resolve a questão do desemprego. Pelo conO Indicador de Custo do Crédito (ICC), utilizada
para detalhar como a taxa de juro cobrada do consumidor paga despesas e impostos e gera receita para o
banco, ficou praticamente estável em 2019 no período (-0,1 ponto percentual). Como houve a queda no
custo de captação, o spread do ICC avançou de 13,7
pontos percentuais para 14,5 pontos percentuais. A
alta ocorreu tanto nos empréstimos a pessoas físicas
quanto jurídicas.

trário. O número de pessoas fora do mercado de

Neste caso, os bancos alegam que o aumento se deve
por necessidade de cobrir eventuais calotes. Porém, a
inadimplência acima de 90 dias permaneceu estável
em 2,9% na comparação entre dezembro de 2018 e
2019.
Fonte: Contraf

Os juros cobrados pelos bancos àqueles consumi-

POUPANÇA TEM MENOR ENTRADA DE RECURSOS
EM 2019
Fonte: SBBA

Com Bolsonaro, a caderneta de poupança registrou entrada líquida de
R$ 13,327 bilhões em 2019. É o pior
resultado desde 2016 (-R$ 40,702
bilhões), de acordo com o que foi
divulgado pelo Banco Central na terça-feira (07/01).
Em dezembro, houve captação líquida de R$ 17,211 bilhões, melhor
dado para o mês desde 2017 (+R$
19,373 bilhões).

NO BRASIL, OITO EM 10
BRASILEIROS TÊM DÍVIDAS

trabalho ainda é alto - 12,5 milhões. Diante do cenário, é quase impossível manter as contas em dias.
Pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) mostra que oito em cada 10 (85%)
brasileiros possuem contas ou dívidas para pagar.

dores que não pagam a fatura cheia continua no
topo da lista dos principais débitos, 63%. Depois
aparecem empréstimos em instituições financeiras
(21%), crediário em lojas (18%) e planos de saúde
(17%).
Honrar os compromissos está cada vez mais complicado. Em novembro de 2019, o Brasil possuía
63,84 milhões de pessoas inadimplentes, com
234,43 milhões de contas não pagas e negativadas,
segundo a Serasa Experian.
Fonte: SBBA

No consolidado do ano, os depósitos superaram os
saques em R$ 12,390 bilhões no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Já na poupança
rural houve ingresso líquido de R$ 937,497 milhões.

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CID
Tarde: SÔNIA
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VERSO CULTURAL
HUMOR
Um grupo de anões decide jogar futebol. Alugam um campinho de várzea e chegam contentes e eufóricos. Ao perceberem que não existe vestiário eles pedem para se vestirem no
banheiro do boteco lá perto.
O bêbado chega e pede uma garrafa de cachaça.
Após alguns minutos, passam pelo bêbado os jogadores
anões, vestidos de azul.
O bêbado não entende nada, fica bolado, mas continua
bebendo.
Em seguida, passam os anões de uniforme vermelho.
O bêbado chega pro dono do bar e diz:

ANIVERSARIANTES
Banco

Agência

Data

Vanessa Carvalho S. de M. Pires

CEF

Itabuna

01.02

Tiana A. Andrade Rego Santos

CEF

Itabuna

01.02

Ana Paula Serra Lopes

BB

Itabuna

01.02

Eder Borges Rodrigues

BB

Itabuna

02.02

Gustavo Luis B. Esquivel

CEF

Itabuna

03.02

Alan Barbosa dos Santos

BB

Salvador

03.02

Marcelo Franca Martins

CEF

Itabuna

03.02

Genilson Ferreira de Sousa

CEF

Itabuna

03.02

Marcia Maria Trindade B. Santos

BB

Itabuna

03.02

Santander

Itabuna

04.02

Danilo Fernandes Lima Gomes

Bradesco

Itabuna

05.02

Candida Nila Souza P. Dourado

BB

Camacan

05.02

Jorge Barbosa de Jesus

CEF

Itabuna

06.02

Bradesco

Itabuna

06.02

Aniversariante

Francisco André da R. Vieira

- Aí maluco, fica ligado que o jogo de totó tá fugindo.

CLASSIFICADOS
- Vendo: Apartamento, 2 quartos, sala, cozinha , banheiro, varanda ,
primeiro andar , uma vaga garagem descoberta. Condomínio Eco América.
- Alugo: Apartamento, triplex 3 suites, garagem com portão eletronico
Rua Castro Alves - São Caetano. Contato: (73) 98805-3044 Helma/
99849-4020 Lucas.
- Vendo: Casa com 3/4, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social,
área na frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 991128713.
- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro
Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420
(Bira).
- Vendo: Apto, 4º andar, Cond, Jorge Amado, em frente ao Colégio Ciomf, com 3/4 (um suíte e closet), todos com varanda coberta.
Banheiro social, área de serviço, cozinha e duas salas. Contato: (73)
98844-0387/ 98123-8469.
- Vendo: Terreno no Loteamento Parque Verde, nº 3, Qd. K, Rua A,
bairro de Fátima, com 169,00m². Contato: (73) 99123-8130.
- Vendo: Apto: 3/4 (sendo uma suíte), sala, cozinha, vaga para 2 carros.
Rua José Alves dos Reis, Jd.Vitória, à 400 metros do Shopping. Contato:
98869-5626 (Thiago)
- Vendo: Terreno 20x8, loteamento Cleber Gally (Gally), próximo a
Ijreja Congregação Cristã do Brasil, barro Sto. Antônio. (73)988383272 - Alane
- Vendo: Dois terrenos no loteamento Top Park, quadra D3, lote 11 e
12. Contato: (73)98896-5616 - Cid.
- Vendo: Apto no Cond. Jaçanã, bloco 2, apto 203. Contato: (73)988965616 - Cid.

Luiz Gustavo de Almeida Santana

GARANTA JÁ A SUA!

06 de
o
fevereir
às 17h!

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.

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (02)
- 8h: Baba dos bancarios
Plantonista: Chicão

“Árvore plantada com amor ninguém derruba. Quem planta árvores cria raízes. Quem cultiva amizades também.” - Provérbio Chinés

