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PLR 2020

Passadas as festas de Natal e Ano
novo, e começando a chegar aquelas contas ‘típicas’ de janeiro, muitos bancários já começam a pensar
em três letras conhecidas das categoria: PLR.
No caso, o interesse é em saber
quando vai cair a 2ª parcela da Participação dos Lucros e Resultados.
O que uma parte dos trabalhadores
e trabalhadoras talvez não saiba,
é que a PLR não é um ‘presente’
dado pelos banqueiros! Ela é fruto
de muitas lutas do movimento sindical da categoria.
Bancários e bancárias foram os primeiros trabalhadores a conquistar o
direito à PLR previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
em 1995. Pelo acordo atual, os bancos privados têm que pagar a PLR
até 3 de março deste ano (referente

ao exercício 2019).
Para os bancários da Caixa Econômica Federal, o pagamento deve ser feito até 31 de março.
Já para os trabalhadores do Banco do Brasil,
a parcela da PLR referente ao 2º semestre de
2019 chega “em até dez dias úteis após a data de
distribuição dos dividendos ou JCP-Juros sobre
Capital Próprio aos acionistas”.
Apesar do estabelecimento de datas-limite, os
banqueiros têm plenas condições de pagar os
trabalhadores antes dos prazos máximos.

LAVAGEM DO BECO DO
FUXICO
Desde 1990 que o Bloco Mendigos de Gravata participa da tradicional lavagem do Beco,
ato que abre oﬁcialmente o Carnaval de Itabuna.
A participação do Bloco Mendigos de Gravata foi fundamental para a manutenção da
lavagem do Beco do Fuxico.
Como acontece todos os anos, o bloco desﬁla
na lavagem do Beco do Fuxico dia 06, festa
que marca a abertura do carnaval antecipado
da cidade que segundo informações A prefeitura de Itabuna vai realizar o carnaval antecipado neste ano, de 7 a 9 de fevereiro.

Fonte: SEEBSANTOS

EMPREGADOS E CAIXA SE REÚNEM DIA 15
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