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CFA: carteira de cobranças
dos bancos é mais onerosa
Entidade diz que instituições financeiras enriquecem às custas da população com a cobrança de mais taxas
Foto: Divulgação/CFA

O Conselho Federal de
Administração (CFA) realizou
ontem em Brasília uma manifestação contra o fim dos
boletos sem registros. Segundo o CFA, a ação visa chamar
a atenção da população para
o impacto das cobranças indevidas de boletos por parte
dos bancos.
O ato estava previsto
para acontecer na Esplanada
dos Ministérios, mas foi proibido pela Polícia Militar (PM),
que impediu que um boneco
de uma raposa fosse inflado
– representando os banqueiros, que estariam enriquecendo às custas da população,
com a cobrança de mais taxas.
A manifestação se concentrou
na frente da sede do CFA, no
Setor de Autarquias Sul.
De acordo com cronograma divulgado pela Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), o boleto sem registro
deixará de existir até o final
do ano. No novo formato, os
bancos não cobrarão apenas
pela emissão do boleto, mas
também outras taxas, como a
alteração ou o cancelamento
dos boletos gerados.
De acordo com o CFA, a
medida causará grande impacto econômico. “Se já não
bastasse a alta carga tributária, os empresários, principalmente os do segmento
das micro e pequenas empresas, terão que se adaptar
e migrar para uma carteira
de cobrança muito mais one-
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rosa”, disse o presidente do
CFA, Wagner Siqueira. Segundo a Febraban, a Nova Plataforma de Cobrança (NPC)
– sistema para os boletos de
pagamento, em implantação
– foi desenvolvida em parceria com a rede bancária e visa
a comodidade e segurança
para os consumidores.
Em nota, a Febraban esclareceu o motivo da medida.
“O sistema anterior de cobrança funcionava há mais de
20 anos e precisava ser atualizado com novos processos e
tecnologias para combater as
fraudes. É uma determinação
do Banco Central para todos
os boletos, registrados ou não,
a exigência de que contenham
dados como CPF [Cadastro de

Pessoa Física] ou CNPJ [Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica] do emissor, data de vencimento, valor, além do nome
e número do CPF ou CNPJ do
pagador. Isso impede a prática
anterior de emissão de boletos
sem valor definido, ou sem informações sobre o pagador”.
Ainda de acordo com a
Febraban, os boletos não registrados não estão proibidos,
mas sim restritos aos bancos
que aceitem seu pagamento,
mediante negociação com o
emissor. A política de cobrança
dos serviços ficará a critério de
cada instituição financeira.
Segundo pesquisas feitas
pela revista E-Commerce Brasil, em parceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas (Sebrae),
75% dos consumidores preferem efetuar pagamentos via
boletos. A Febraban calcula
que cerca de 3,6 bilhões de
boletos sejam emitidos anualmente no Brasil.
A Associação Brasileira
de Comércio Eletrônico (ABComm) estima que os custos
com boletos podem chegar a
R$ 5, mas podem variar até
R$20, dependendo do banco. A entidade alega que esse
novo modelo trará prejuízos
para o setor de compras via
internet, tendo em vista que
metade dos títulos gerados
para pagamentos não são
efetuados, consequentemente não geram receita para os
vendedores.

Doenças prevalentes

MS e MDH promovem evento voltado
para a saúde da população negra
O Ministério da Saúde
(MS), em parceria com o
Ministério dos Direitos Humanos (MDH), realizou a
“Oficina Técnica de Médicos
sobre Doenças Prevalentes
na População Negra” ontem.
O evento, que vai até hoje,
faz referência à Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra (PNSIPN).
“Muitas vezes o racismo se manifesta por meio
da negligência, ou através
da falácia de que as pessoas
negras são mais resistentes
à dor e aguentam mais o sofrimento. Pensamento este
que continua sendo perpetuado, e prejudica o nosso
povo”, disse a ministra dos
Direitos Humanos, Luislinda Valois.

Segundo a ministra, é
necessário
implementar
políticas públicas que visem atingir grupos específicos. “Lembro a todos que
os negros não enfrentam
apenas doença falciforme,
diabetes, hipertensão, hepatite e aids. Queremos
atendimento, pesquisas e
soluções qualquer que seja
a demanda”, destacou.
A ministra chamou
a atenção, também, para
questões de gênero. “No
que diz respeito às mulheres negras, precisamos
combater o alto índice de
mortalidade materna, além
do tratamento desumano e
racista por vezes recebido
pelas parturientes afro-brasileiras”, complementou.

Parcerias
Na função de ministro
da Saúde substituto, Antônio Nardi citou o interesse
do órgão em reduzir as desigualdades étnico-raciais.
“Precisamos tentar mudar esse panorama que encontramos, não podemos nos
acomodar. A realidade brasileira mostra que temos dificuldade na acessibilidade e
que ainda existe o racismo
institucional, além de desconhecimento, fragilidades
de acesso, de protocolos e
de tratamento”.
Além dos ministros,
compuseram a mesa de
abertura o secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
do MDH, Juvenal Araújo; a

secretária de Gestão Estratégica e Participativa do MS,
Gerlane Baccarin; o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO),
Homero Gusmão de Almeida; e o médico e deputado
federal Hiran Gonçalves.

PNSIPN
A Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) tem
como marca o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais
e do racismo institucional
como determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção
da equidade nas instituições e serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Unipê reabre processo
seletivo para docentes
O Centro Universitário de João Pessoa – Unipê
reabriu o processo seletivo
2017.2 para docentes dos
cursos de Engenharia Civil
(cadastro de reserva) e Enfermagem (início imediato)
da instituição.
São ofertadas duas vagas, uma para cada curso. O
edital da seleção pode ser
conferido no portal unipe.
br. As inscrições começaram

ontem e vão até o primeiro
domingo de setembro, dia 3.
Este procedimento deve ser
realizado por meio do preenchimento de formulário disponível no portal Unipê.
No site da universidade, os candidatos poderão
preencher o formulário e
realizar a inserção da documentação completa solicitada no ato da inscrição e exigida pelo edital do processo.

Ônibus
A Mercedes-Benz está introduzindo novas
tecnologias para os chassis de ônibus da marca no
Brasil. A partir de agosto, estará disponível o sistema
de desligamento automático do motor e, a partir do
início de 2018, o inédito módulo de recuperação de
energia elétrica. No primeiro caso, chamado de EIS
(Engine Idle Shutdown), se o ônibus está parado, porém
com motor ligado, câmbio no ponto morto e freio de
mão acionado, numa situação que perdure por um
longo período sem que o motorista acelere o veículo
ou acione o freio de serviço, o sistema entra em ação
e automaticamente desliga o motor. Já o sistema de
recuperação de energia elétrica RKM estará disponível
inicialmente para os chassis de ônibus articulados
e superarticulados. O gerenciamento inteligente
aproveita a reserva de capacidade de energia
elétrica produzida pelos alternadores do veículo nos
momentos de desaceleração e a armazena em potentes
capacitores, para ser utilizada como fonte adicional
durante os momentos de aceleração do ônibus.
M5
A BMW Motorsport apresentou seu novo M5,
construído com peças em fibra de carbono e alumínio.
O modelo traz propulsor M TwinPower Turbo 4.4
litros V8 biturbo de 600 cavalos entre 5.600 e 6.700
rpm, e torque de 76,47 kgfm disponível já a partir de
1,8 mil rpm até 5,6 mil rpm. Ao lado da transmissão
automática M Steptronic de oito velocidades, o conjunto
leva o sedã de alta performance de 0 a 100 km/h em
apenas 3,4 segundos e à velocidade máxima (limitada
eletronicamente) de 250 km/h (305 km/h com o pacote
opcional M Driver). Adotada pela primeira vez no
modelo, a tração integral xDrive traz uma dinâmica de
condução mais aprimorada e maior praticidade no dia a
dia, em todas condições de uso. Há diferentes modos de
condução, como Comfort, Sport e Sport Plus. Na cabine,
dois botões vermelhos no volante (M1 e M2) podem ser
usados para armazenar as preferências do motorista
em relação a motor, transmissão, suspensão e Head-UpDisplay. O modelo começa a ser vendido ano que vem
na Europa e terá uma edição especial de lançamento
limitada a 400 unidades.

Honda
A linha de 500
cilindradas está
com novos padrões
de cores e adesivos,
além do ABS como
equipamento
padrão. As novas
motos chegam às
concessionárias
ainda neste mês e os valores são R$ 23.900,00 pela CB
500F (azul ou vermelha) e R$ 24.900,00 pela CBR 500R
(somente vermelha). No final de setembro, a CB 500X
2018 passará a ser vendida por R$ 25.900 (vermelha
ou verde). Toda a família tem três anos de garantia
sem limite de quilometragem e assistência 24 horas no
Brasil e países do Mercosul durante o período.

PSA
O grupo PSA (Peugeot Citroën) anunciou o início
da produção das vans Jumpy e Expert na planta da
Nordex, em Montevidéu, Uruguai. Os utilitários estão
sendo montados no país vizinho em regime de CKD,
com peças importadas da França. A expectativa é
montar 6 mil unidades por ano, com Brasil e Argentina
como os dois principais destinos.

