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Vem aí a FEIJOADA do DIA DO BANCÁRIO
Atenção bancário(as) associados(as), este ano a comemoração 

em homenagem ao DIA DO BANCÁRIO terá uma novidade, no menu do 
almoço será uma deliciosa feijoada completa. O evento acontecerá no 
dia 22 de agosto, na Pousada Recantos dos Pinheiros (Rua Dr. Carlos 
Tyll, 445/601, Samambaia), a partir das 11 horas.

As listas para confirmação de presença já estão nas agências e 
serão recolhidas no dia 13/08 (quinta-feira). Lembramos que após essa 
data não será possível acrescentar mais nenhum nome. Pedimos 
também para colocarem na lista de presença a idade da criança quando 
acompanhante.

Bancários realizam a 17ª Conferência Nacional
"Unidade nacional para garantir direitos e avançar 

nas conquistas", este é o tema da 17ª Conferência Nacional 
dos Bancários, que definirá a estratégia e a pauta de 
reivindicações da Campanha Nacional 2015. 

O encontro começa hoje (31/07) e termina no 
domingo (02/08), no Hotel Holiday Inn Parque Anhembi, na 
cidade de São Paulo.

A Conferência terá a participação de 635 delegados e delegadas, que foram eleitos em 
conferências regionais por todo o País, além de 61 observadores, vindos também de outros países. O 
presidente da Contraf-CUT, Roberto von der Osten, destaca a importância do debate democrático 
que permeia a construção da pauta unificada dos bancários. 

Os diretores do SindBancários Petrópolis, Claudia Botelho, Iomar Torres e Marcos Alvarenga, 
participam da Conferência em SP.

Lucro do Santander dispara no segundo trimestre
O lucro do Santander Brasil deu um salto no segundo trimestre, influenciado por uma 

reversão de provisão tributária bilionária no período. De abril a junho, o maior banco estrangeiro no 
Brasil teve lucro societário de 3,881 bilhões de reais, muito acima dos 527,5 milhões reportados em 
igual etapa de 2014. No trimestre, o Santander Brasil teve impacto líquido positivo de 3,2 bilhões de 
reais oriundo da reversão de uma provisão fiscal relativas à Cofins.

Desconsiderando eventos não recorrentes, o lucro foi de 1,675 bilhão de reais no trimestre, 
alta de 16,6 por cento sobre mesma etapa de 2014.

Bradesco lucra R$ 8,7 bi no semestre
Apesar do cenário econômico ruim, os bancos em atividade no Brasil seguem ganhando 

bilhões. O Bradesco obteve ganho líquido de R$ 8,717 bilhões no primeiro semestre, acima portanto 
dos R$ 7,221 bilhões lucrados no ano passado. No segundo trimestre, lucro líquido contábil foi de R$ 
4,473 bilhões, elevação de 18,4% ante o mesmo período do ano passado. É o maior resultado 
trimestral do Bradesco, segundo a consultoria Economatica.

O convite do acompanhante - esposo(a), namorado(a), noivo(a), filho(a) acima de 12 anos, 
terá o valor de R$20,00 incluso bebidas (água, suco e refrigerante).

Hoje (31/07), a campanha #queremosmaisbancári@s estará na agência da Caixa (4146) 
em Itaipava. A campanha tem o objetivo de esclarecer aos clientes e usuários, sobre seus direitos e, 
também, mostrar a realidade que os bancários enfrentam todos os dias nas agências bancárias 
(assédio moral, adoecimento e demissões).

A Campanha já percorreu todas as agências do Centro de Petrópolis e termina o mês em 
Itaipava. Lembramos que a campanha se estenderá até São José do Vale do Rio Preto. 

SindBancários Petrópolis em campanha
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