Temporada de Balanços 2TRI18:


Santander Brasil (SANB11) divulgou um lucro no segundo trimestre de R$ 2,97
bilhões de reais;



Bradesco (BBDC4) lucrou R$ 5,16 bilhões no segundo trimestreo;



Pão de Açúcar (PCAR4) surpreendeu o mercado;



Duas grandes varejistas do setor de vestuário divulgaram balanços: Lojas Renner
(LREN3) e Hering (HGTX3);

Santander Brasil (SANB11) divulgou um lucro no segundo trimestre de R$ 2,97
bilhões de reais

Bradesco (BBDC4) lucrou R$ 5,16 bilhões no segundo trimestre

Pão de Açúcar (PCAR4) surpreendeu o mercado

Duas grandes varejistas do setor de vestuário divulgaram balanços:
Lojas Renner (LREN3) e Hering (HGTX3)

São Paulo (11) 2137-8888
Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Este documento foi desenvolvido e preparado pela Genial Investimentos e esta sendo fornecido ao seu destinatário
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