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BRADESCO PAGARÁ PLR AMANHÃ (11)

CHAPA 1 VENCE A ELEIÇÃO

O banco Bradesco atendeu à solicitação do Comando, federações e sindicatos e pagará a parcela final da Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
nesta terça-feira (11). A Convenção
Coletiva de Trabalho dos bancários estabelece que a PLR seja paga até o dia
3 de março.
Além do Bradesco, outros dois bancos
já anunciaram as datas de pagamento
da PLR. O Safra pagará no dia 20 e o
Santander no dia 28.

Valores
Os valores são compostos pela soma da
regra básica e da parcela adicional.
A regra básica corresponde a 90% do
salário-base mais verbas fixas de natureza salarial. Além disso, soma-se também
um valor fixo de R$ 2.457,29. O valor
individual limita-se a R$ 13.182,18. Se
o total apurado na aplicação da Regra
Básica ficar abaixo de 5% do lucro líquido apurado no exercício de 2019,
o valor será majorado até que se atinja

esse percentual ou será pago 2,2 salários do empregado, com limite de R$ 29.000,77, o que ocorrer
primeiro.

A Chapa 1 – Movimento pela Saúde, apoiada
pelo Sindicato e outras entidades representaA parcela adicional é a divisão linear de 2,2% do tivas dos empregados da Caixa, venceu a eleilucro líquido apurado em 2019, dividido pelo nú- ção para o Conselho de Usuários do Saúde
mero total de empregados elegíveis de acordo com
as regras da CCT, em partes iguais, até o limite Caixa com 77% dos votos válidos, 16.652 voindividual de R$ 4.914,59.
tantes. Outras duas chapas participaram da
eleição realizada entre os dias 3 e 7 de fevereiro.
Os valores individuais relativos à parcela adicional
não são compensáveis com valores devidos em razão de planos específicos, mas aqueles referentes à Foram 3.462 votos para a chapa 3 e 1.275 para a
regra básica podem, dependendo do que é defini- chapa 2. O resultado do pleito foi divulgado na
do pelo acordo específico do banco.
sexta-feira (7), logo após o encerramento da votaLembrando que se trata da segunda parcela. Por- ção que aconteceu por meio de sistema eletrônico.
tanto, são descontados os valores pagos na antecipação. Fonte: Contraf
Fonte: Contraf

MOVIMENTO SINDICAL COBRA SEGUNDA PARCELA DA PLR
Banco do Brasil, Caixa e Itaú ainda não
deram retorno, mas o movimento sindical segue cobrando. De acordo com
a Convenção Coletiva de Trabalho, os
bancos têm 3 de março para fazer o pagamento da segunda parte do benefício.
A primeira veio no segundo semestre do
ano passado.

TÁ NA REDE - Ivan Cabral

MP SOBRE 13° DO BOLSA FAMÍLIA É BOICOTADA
Parece que o governo Bolsonaro voltou atrás
na decisão que concedia pagamento permanente de 13° salário pelo Bolsa Família. Os boatos
são de que o presidente está tentando boicotar
a votação da MP. Dos 23 deputados da Comissão que deveria analisar a Medida Provisória na
última semana, apenas quatro compareceram.

Já era de se esperar que os beneficiários
do Bolsa Família ficassem a ver navios. No
ano passado, a equipe econômica de Bolsonaro congelou cerca de R$ 1 bilhão do programa, de um total de quase R$ 5 bilhões.
Fonte: SBBA

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: AMAURY
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