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O acordo de dois anos 
fechado na Campanha 
Nacional dos Bancários 
de 2018 garantiu para 
este ano 1% de aumen-
to real, salários e demais 
verbas como vales refei-
ção e alimentação.

Confira tabelas e regras
da PLR deste ano

TABELA PAGAMENTO DA PLR
BANCO DO BRASIL 30/08
CAIXA 03/09
BRADESCO 16/09
ITAÚ 20/09
MERCANTIL 20/09
SANTANDER 30/09

Com a inflação do período 
(entre 1º de setembro de 2018 
e 31 de agosto de 2019) em 
3,28%, o reajuste nas verbas 
dos bancários será de 4,31%.

A primeira parcela da PLR 

CAIXA
A PLR na Caixa é composta, além da re-

gra básica e da parcela adicional previstas 
na CCT da categoria (módulo Fenaban), 
pela PLR Social, conquista dos emprega-
dos na campanha de 2010. A PLR Social é 
a distribuição linear de 4% do lucro líquido 
a todos os empregados. Na Caixa, é ante-
cipado 50% do valor da PLR na primeira 
parcela (levando a projeção de lucro em 
consideração).

2019 (a segunda parcela é paga 
em março de 2020, após divulga-
ção do lucro anual dos bancos) é 
composta de regra básica e par-
cela adicional. A regra básica cor-
responde a 54% do salário mais 

valor fixo de R$1.474,42 (reajus-
tado em 4,31%), limitado ao va-
lor individual de R$7.916,81 ou a 
12,8% do lucro líquido do ban-
co apurado no 1º semestre de 
2019, o que ocorrer primeiro.

A parcela adicional é a di-
visão linear de 2,2% do lucro 
líquido do 1º semestre de 
2019, com limite individual 
de R$2.457,36 (reajustado em 
4,31%).

módulo Fenaban, o funcionário recebe 
45% do salário paradigma definido no 
acordo, acrescido de parcela fixa a ser defi-
nida pelo banco, para cada semestre.

O módulo BB constitui-se de uma par-
cela constituída pela divisão entre os fun-

cionários de 4% do lucro líquido verificado 
no semestre, mais uma parcela que varia 
conforme cumprimento do Acordo de Tra-
balho (ATB) ou Conexão.

Em caso de dúvida, procure o Sindicato.
Tel.: (31) 3824-8572.

PLR
A gente trabalhou 

e lutou. Agora eles 

têm que dividir

ITAÚ
O valor em 2019 do Programa Comple-

mentar de Resultados (PCR) do Itaú ficou 
em R$ 2.900, e teve aumento de 9% em 
relação ao de 2018. Em 2020, o PCR será 
reajustado pelo INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) mais aumento real 
a ser conquistado na Campanha Nacional 
dos Bancários daquele ano.

BANCO DO BRASIL
A PLR do banco é composta pelo mó-

dulo Fenaban e pelo módulo BB. Pelo 

Convenção Coletiva de TrabalhoDesconto negocial, que será  deduzido em parcela única, acordado no
fechamento da Campanha Salarial 2018/2019.



Foi realizado, pelo Sindicato dos 
Bancários de Ipatinga, no último 
dia 31 de agosto, o tradicional 
Baile dos Bancários. A data come-
mora o dia 28 de agosto, Dia dos 
Bancários, lembrando as lutas e 
conquistas da categoria até hoje. 

O baile também é uma data 
para festejar com a família, 
colegas de banco e das outras 
agências, bem como amigos. O 
público presente somou cerca 
de 540 pessoas entre bancários 
e familiares. 

As bandas L’age D’or e MP6 
animaram a galera, que dan-
çou até o amanhecer. 

Houve ainda o sorteio de prê-
mios durante o baile com os sor-
tudos da noite:

 
Suelen Vieira Gomes - Bradesco
Glauco Rodrigues Baessa - Santan-
der 
Ruber Pinheiro - Bradesco 
Erika Emídio- Itaú 
Rafael Henrique da Silva Bonifá-
cio - Mercantil 
Alcione Coura - Santander 

Bradesco lança novo PDV
O Bradesco lançou, no úl-

timo dia 29 de agosto, seu 
segundo Plano de Demis-
são Voluntária (PDV) em 
pouco mais de dois anos. 
São elegíveis ao PDV, tra-
balhadores que tenham 
20 anos ou mais de vín-

culo com o banco, em de-
partamentos ou empresas 
coligadas, ou 10 anos para 
os lotados nos departa-
mentos DOC e Telebanco.

E ainda: aposentados ou 
que tenham os requisitos 
para se aposentar; diri-

gentes sindicais, cipeiros 
e outros que tenham es-
tabilidade; reintegrados 
ou aposentados por inva-
lidez que retornaram ao 
trabalho.

O prazo para adesão ter-
mina em 16 de outubro.

Como incentivo, o Bra-
desco oferece o pagamen-
to de 60% do salário por 
ano trabalhado, limitado a 
12 salários do funcionário, 
além de 18 meses de pla-
no de saúde e seis meses 
de vale-alimentação.
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www.bancariosipatinga.com.br
facebook.com/SEEBIpatinga
Instagram/seebipatinga
twitter.com/SeebIpatinga

Acesse nosso site e nossas redes sociais:


