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Bancos efetuam o pagamento da 2ª
parcela
líquido, o valor deve ser elevado até
atingir esse percentual ou chegar a 2,2
salários, o que ocorrer primeiro.
Já o valor adicional, que é
pago acima do teto da PLR e sem
desconto dos programas próprios de
remuneração, corresponde à
distribuição linear de 2% do lucro
líquido limitado a R$ 2.400. Em 2010,
os bancários receberam até 50% do
montante.
A Caixa Econômica Federal e
o Itaú Unibanco realizaram o
pagamento da segunda parcela da
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) ontem, 1º de março.
O Santander pagará até dia 5
de março da PLR e PPRS aos
aposentados do banco entre 2 de
agosto e 31 de dezembro de 2010 e
aos demitidos sem justa que tenham
trabalhado pelo menos 90 dias.

AUMENTO

Bradesco destina R$ 500 milhões para
diretoria e conselho

O Bradesco prevê utilizar, esse
ano, R$ 500 milhões para o aumento
na remunaração de 83 diretores e 7
conselheiros, o que na média resulta
em R$ 5,5 milhões por executivo.
Segundo divulgou o jornal Valor
Econômico a informação vem da
proposta
apresentada
pela
administração do banco e ainda será
votada em assembleia de acionistas,
no próximo dia 10 de março.
No ano passado, com verba de R$
340 milhões, o Bradesco era a
empresa que pagava mais aos seus
executivos segundo a lista da BM&F
Bovespa
.
Para o Banco, a aprovação de R$
500 milhões em assembleia “não
significa que o valor será totalmente
utilizado”. Além disso, o Bradesco
afirmou que a proposta anterior de
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3601-2785 ou 3601-2786

CONVÊNIOS

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Após o fechamento dos
balanços de 2010, as principais
instituições financeiras do país estão
efetuando os pagamentos da segunda
parcela da Participação nos Lucros e
Resultados.
Até agora, os bancos
Bradesco, Banrisul, Santander, HSBC
e BB já efetuaram os pagamentos,
nos dias 11,14,18,25 e 28 de fevereiro,
respectivamente.
A fórmula atual da PLR foi
conquistada em 2010 Após a greve
nacional de 15 dias. Ela corresponde
a 90% do salário mais R$ 1.100,80,
com teto de R$ 7.181.
Desse valor, houve a
antecipação, no ano passado, de 54%
do salário mais R$ 660,48. No
entanto, se o total distribuído por essa
regra básica (dos 90% mais R$
1.100,80) for inferior a 5% do lucro
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destinar R$170 milhões em salários
e gratificação havia sido aprovada em
assembleia geral ordinária em 2006,
ou seja, permanecia há cinco anos
sem alteração.
Isto não é uma exclusividade do
Bradesco, pois esta é uma prática
comum à maioria dos bancos.
Os acionistas que aprovam estes
valores para o alto escalão são os
mesmos que pressionam os bancos
a não concederem nada aos
bancários, nas negociações coletivas.
Desta forma, entendemos porque
alguns diretores de instâncias
menores dentro dos bancos,
disputam, quase a socos, estes
cargos. Assim, sabemos também o
motivo de tanta “delicadeza” com os
trabalhadores na hora de cobrar
metas absurdas e inatingíveis .

SEEB fecha
convênio com
nutricionistas
O SEEB Passo Fundo e
Região acaba de firmar um convênio
com três nutricionistas.
Viviane Radin, Ana Luísa
Broch e Eliziane Campos Passos
atenderão os bancários filiados à
entidade e os seus dependentes da
seguinte forma: -consultas para não
filiados à R$70,00; para os filiados a
consulta será R$ 60,00.
Estes valores contemplam
uma avaliação nutricional, um plano
alimentar e a primeira reconsulta.
O local de atendimento é na
rua General Netto, 386 , sala 809,
centro (Gal.Mazzolleni).
As consultas podem ser
agendadas pelo fone 054-3622-2728.
BANRISUL

Edital
Fazemos
saber
aos
interessados, funcionários(as) do
BANRISUL e associados(as) do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região, que nos dias 17 e
18 de março de 2011 será realizada
ELEIÇÃO PARA DELEGADOS
SINDICAIS DO BANRISUL, com
atuação nas Agências Passo Fundo
Centro, General Netto, Avenida Brasil,
São Cristóvão, Ernestina, Sertão,
Ibiraiaras, Tapejara, Sananduva,
David Canabarro, Ciríaco e Lagoa
Vemelha, ficando, de 17/02/2011à 14/
03/2011, aberto o prazo para
inscrições de candidaturas, sendo
que para a base deste Sindicato serão
eleitos
02
Delegados(as).
PIADINHA
-Desculpe, mas nossa empresa só
trabalha com homens casados!
-Por quê? Por acaso eles são mais
competentes que os solteiros?
-Não, mas eles estão mais
acostumados
a
obedecer.

