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Enquanto o Brasil afunda na maior crise 
econômica da história, com aumento do desemprego, 
redução da massa salarial do trabalhador e retirada de 
direitos, os bancos seguem numa boa, com lucros cada 
vez mais altos. Os balanços do segundo trimestre 
começam nesta semana e a expectativa é de melhora 
nos resultados.

O Bradesco, que divulga o ganho nesta quinta-
feira, 27/07. Junto com BB, Itaú e Santander, o lucro 
líquido dos quatro bancos deve chegar a R$ 15,096 
bilhões entre abril e junho, conforme apontam as 
projeções. Se confirmado, o crescimento será de 13% 
ante o mesmo período de 2016. Importante lembrar 
que pisar no freio, ou cortar custos, para os bancos, 
significa demitir. O setor fechou 10.752 postos de 
trabalho no primeiro semestre.

Em meio à crise, os
bancos lucram alto

Segue até esta quinta-feira (27/07), 
a votação para eleição dos conselhos 
Deliberativo, Fiscal e planos de previdência 
complementar da Fundação Itaú Unibanco. 

A Chapa 1 – Convicção e Experiência 
tem o apoio do SindBancários Petrópolis.

Podem contribuir com o pleito todos 
os participantes dos fundos de previdência 
fechados, ativos, assistidos, autopatro-
cinados e optantes do BPD (Benefício 
Proporcional Diferido). 

A votação ocorre através do site da 
Fundação ou pelo telefone, com a inserção 
de senha enviada pelo correio aos 
votantes.

Eleição para Fundação
Itaú Unibanco

Conferência Nacional dos Bancários
Com o mote “Lutar, defender e garantir. Nenhum direito a 

menos!”, a 19ª Conferência Nacional dos Bancários começa nesta 
sexta-feira (28/07), no hotel Holiday Inn, em São Paulo. 

Até o dia 31 de julho, 696 bancários, entre delegados, 
membros do Comando Nacional dos Bancários e observadores vão 
debater as ações para a difícil conjuntura nacional que se apresenta.

N A S C I M E N T O S
Nasceu na última 

quarta-feira, dia 19 de julho, 
a pequena JÚLIA, pesando 
3.400 Kg e medindo, 51 cm. 

Ela é filha do 
bancário, MÁRCIO FELIPE 
DE ALMEIDA (Itaú 
Personnalité Centro – Ag. 
3820 Rio Branco/RJ) e 
ANGELA GORGES.

No dia 21 de julho, 
para a alegria da bancária, 
LUCIANA LEAL (Bradesco 
– Ag. 3403 Imperador) e 
ANDERSON BERNARDES, 
nasceu  no Hospital Santa 
Teresa, sua filha, MARIA 
ANTÔNIA, pesando 4.040 
kg.

Parabéns às famílias por serem agraciadas com suas crianças, que elas
tenham saúde e encham suas casas com muitas alegrias.

O Bradesco foi condenado na Justiça do Trabalho por assédio moral praticado por dois gerentes 
contra uma funcionária grávida em agência na cidade de Arapoti, no Paraná.

A trabalhadora relatou à Justiça que ao pedir que a faxineira não lavasse o piso com determinado 
produto que lhe causava enjoos durante a gravidez, um dos gerentes respondeu que “um pouquinho de 
ácido não lhe faria mal”. O mesmo gerente também pediu para cancelar consultas médicas alegando que 
as reuniões eram mais importantes e chegou a pegar a bolsa da bancária para obter número do telefone 
do médico. Ainda conforme relato da funcionária, ele falava mal do seu serviço perante colegas e clientes.

A Vara do Trabalho de Jaguaraíva (PR), com base também em depoimentos de testemunhas, 
considerou configurado o assédio moral, sobretudo pelo estado gestacional e autorizou pedido da 
trabalhadora de rescisão indireta do contrato de trabalho. Também determinou indenização por dano 
moral de R$ 50 mil, posteriormente reduzida para R$ 10 mil.

Bradesco é condenado por assédio duplo a gestante

Os companheiros, Cláudia Botelho, Conrado Klippel e Marcos Alvarenga, participarão da 
Conferência em São Paulo, representando nossa Entidade.
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