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BANCOS PRIVADOS - I

SINDICATO - I

Bradesco e Itaú “nadam” em lucros
Os dois maiores bancos
privados do Brasil seguem “nadando”
em lucros. O Itaú lucrou R$ 5,404
bilhões no terceiro trimestre de 2014,
que representa um salto de 35,3% em
relação ao mesmo período do ano
passado. Já o Bradesco lucrou R$
3,875 bilhões no mesmo trimestre,
equivalendo a um ganho de 26,5% em
relação a igual período de 2013.

Nos três primeiros trimestres
deste ano, o Itaú já acumula um lucro
de quase R$ 15 bilhões e ruma para
bater recorde em lucratividade anual.
Enquanto isso, o Bradesco já chegou
aos R$ 11,227 bilhões.
O
crescimento dos lucros do Itaú e do
Bradesco foi de 34,1% e 24,7%,
respectivamente, na comparação
com período idêntico de 2013.

BANCOS PRIVADOS - II

Bradesco e Itaú cortaram 1.948 empregos
nos primeiros nove meses de 2014
Não podemos deixar de
ressaltar o contraste absurdo.
Enquanto “nadam” em lucros, como
frisado na matéria acima, os dois
maiores bancos privados do país
fecharam 1.948 postos de trabalho.
O Bradesco foi responsável pelo
corte de 1.640 empregos e ao Itaú

couberam os restantes 308.
Enquanto isso, inclusive em
setores bem menos lucrativos que o
bancário, a economia brasileira
gerava 904.913 novos postos de
trabalho. Ou seja, os bancos seguem
se esquivando do cumprimento de
sua responsabilidade social.

BANCOS PRIVADOS - III

Convênio com
o Posto Central
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou convênio
com o Posto Central Battistella Ltda. O
convênio garante, a bancárias e
bancários filiados à entidade e seus
dependentes, o desconto de 3% no
abastecimento de gasolina comum e
aditivada. O posto está localizado na
Avenida General Netto, nº 610, e o
telefone para contato é (54)3313-5022.
SINDICATO - II

2º Campeonato de
Futebol Society
A rodada final do 2º
Campeonato de Futebol society dos
bancários será realizada no sábado,
08/11. Prestigie.
Os jogos serão os seguintes:
Pelo 3º lugar:
10:00 horas - Santander x Banrisul
Pelo 1º lugar e título de campeão:
10:50 horas - Bradesco A x Itaú

Renda de tarifas e prestação de serviços
BRASIL - II
cobre 150% dos gastos com pessoal
Médico envergonha a
Há alguns dados a mais a na média, os ganhos do Itaú e
provarem que os bancos têm plena
capacidade de gerar mais empregos
e, assim, garantir melhores
condições de trabalho aos atuais
bancários. São os dados relativos à
receita com prestação de serviços
somada à renda com tarifas bancárias;

Bradesco cobrem 150% de suas
despesas com pessoal. Neste
quesito, o Itaú também lidera; os
ganhos com tais receitas equivalem a
166,5% dos gastos da folha de
pagamento. Já o Bradesco fica um
pouquinho abaixo, com 148,46%.

BRASIL - I

Médico gaúcho publicou mensagem
desdenhosa para com pernambucanos
“Comunico
que
estou
agradecendo o convite para palestrar
em RECIFE no CBA deste ano, mas
não vai dar. Não piso nesta terra de
merda mais em toda a minha vida!”
A mensagem acima foi
publicada por um médico anestesista
gaúcho no Facebook e na página do
Congresso Brasileiro de Anestesiologia
(CBA). Desdenhosa e deselegante

para com os pernambucanos - para
dizer o mínimo -, a mensagem foi
postada após divulgado o resultado
da eleição presidencial confirmando
que a presidente Dilma Roussef
ganhou 70% dos votos válidos em
Pernambuco.
O médico acabou sendo
excluído de um congresso que será
realizado neste mês em Recife.

todos os gaúchos

A manifestação do médico, que
reproduzimos na matéria ao lado,
contrasta com a fama angariada pelo
Rio Grande do Sul ao longo do tempo,
de ser o Estado mais politizado do país.
Na realidade, demonstrando que nada
entende ou não quer entender de
democracia, o anestesista envergonha
a todos os gaúchos.
Para ler mais sobre o caso,
acesse o sítio do jornalista Luiz Carlos
Azenha, www.viomundo.com.br, data de
04/11/2014.
PIADINHA
Na aula de física:
- Joãozinho, me dê um exemplo de
energia desperdiçada!
E o garoto responde:
- Contar uma história de arrepiar os
cabelos pra um careca!

