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Bradesco, lucro alto e demissão
Nem mesmo o lucro líquido ajus-

tado de R$ 9,003 bilhões nos nove
primeiros meses de 2013 foi capaz
de impedir o Bradesco de cortar
1.975 empregos no mesmo perío-
do. No terceiro trimestre do ano, o
lucro líquido do Bradesco também
foi alto (R$ 3,082 bilhões). A atitu-
de é totalmente contraditória e vai
na contramão da economia brasi-
leira, que gerou 1.323.461 postos
de trabalho.

Em setembro, o total de empre-
gados da Holding era de 101.410.

Foram 2.690 vagas fechadas em
relação ao mesmo mês do ano pas-
sado, recuo de 2,6% no quadro de
funcionários.

Com a segunda queda consecu-
tiva nas taxas de inadimplência,
as despesas com PDD (Provisão par
Devedores Duvidosos) totalizaram
R$ 10,3 bilhões, queda de 1,5%
em relação a setembro de 2012 (-
9,6% no trimestre). Os dados mos-
tram que a valorização do traba-
lhador está em último lugar para
o Bradesco.

Compensação dos dias parados
Um dos avanços conquistados

com a força da greve nacional dos
bancários foi a compensação dos
dias parados. A Fenaban propunha
a compensação de todas as horas
paradas num prazo de 180 dias, o
que foi rechaçado de imediato pe-
los dirigentes sindicais. Agora é
preciso ficar atento para fazer va-
ler o que foi acordado.

Orientações do Sindicato Orientações do Sindicato Orientações do Sindicato Orientações do Sindicato Orientações do Sindicato  - A
compensação será de, no máximo,
uma hora por dia;

 - Qualquer modalidade de coa-

ção ou assédio ao funcionário gre-
vista deve ser denunciada ao Sin-
dicato; - É ilegal a suspensão de
férias, abonos ou licenças de gre-
vistas. Se observada essa prática
abusiva, deve ser comunicada à
diretoria do Sindicato para as
medidas cabíveis; - A compensa-
ção não poderá ser realizada nos
fins de semana e feriados ou fora
da jornada habitual; -Após o dia
15 de dezembro, as horas de gre-
ve não compensadas não poderão
ser descontadas.

Resultados da mobilização
Após 23 dias de greve, os ban-

cários começam a colher os frutos
da mobilização, com o início do pa-
gamento da primeira parcela da PLR
(Participação nos Lucros e Resulta-
dos). Benefício é fruto do empenho
da categoria durante a campanha
salarial de 2013.

No BB a antecipação da primeira
parcela da PLR foi creditada na sexta
(18/10), logo após a assinatura do
acordo, com aumento de 47% no
montante em relação ao semestre
anterior. Por sua vez, a Caixa Eco-
nômica confirmou o pagamento até
o dia 25, quando estará creditando
a antecipação de 60% da PLR (re-
gra básica), além da PLR Social,
com distribuição linear de 4% do
lucro líquido, mais o valor adicio-
nal de 2,2% do lucro líquido.

Nos privados, apenas o HSBC
ainda não divulgou quando fará o
pagamento. Funcionários do Brades-

co estão recebendo a antecipação
da PLR hoje (23/10). No Itaú e no
Santander o pagamento será na
sexta (25/10). O Itaú confirmou
também o pagamento do PCR –
(Participação Complementar nos
Resultados), no valor de R$ 1.950,
também na sexta, 25, juntamente
com o salário de outubro e as dife-
renças dos reajustes.

Os bancos privados creditam 54
% do salário mais o valor fixo de
R$ 1.016,40, limitado a R$
5.452,49, o que corresponde a um
reajuste de 10% sobre o valor fixo
da regra básica. A antecipação da
parcela adicional determina a dis-
tribuição linear de 2,2% do lucro
líquido do primeiro semestre des-
te ano (R$ 5,86 bilhões), limitado
a R$ 1.694,00.

A melhoria na PLR foi uma das
conquistas do movimento grevis-
ta deste ano.

Como fica a PLR com as
novas regras de tributa-
ção do IR

A nova lei da PLR (Lei nº
12.832), entre outros aspectos es-
tabelece novos critérios para o cál-
culo do imposto de renda devido
e novas alíquotas, isentando do
pagamento de imposto valores até
R$ 6 mil e criando alíquotas pro-
gressivas mais vantajosas para os
trabalhadores.

Os aspectos mais importantes
da nova lei, para os quais os tra-
balhadores devem estar atentos e
a nova tabela de cálculo do IR so-
bre a PLR, você confere no site do
sindicato.

CCT 2013 e aditivos já
estão disponíveis no site
do sindicato

Pontuação Campeoche

A categoria já pode acessar no
site do sindicato a (CCT) Conven-
ção Coletiva de Trabalho 2013 e
seus aditivos, e conferir todos os
seus direitos, mais uma vez asse-
gurados através da mobilização e
da luta.

Para ter acesso aos mesmos, é
só clicar nos banners correspon-
dentes, no lado direito da página
inicial do site.

O Campeoche (Campeonato por
Ordem de Chegada) dos bancári-
os teve sequência nesta terça (22)
no Campo Wilson José Feitosa
(área social do sindicato). Essa foi
a segunda rodada. A classificação
(pontuação) de cada atleta você
confere no site do sindicato, cli-
cando no banner correspondente
do lado direito da página inicial.

Assembleias aprovam
PCR do Itaú

Funcionários do Itaú, reunidos
em assembleias nesta terça-feira
(22) em todo país, aprovaram a
proposta feita pela direção do ban-
co para a PCR (Participação Com-
plementar de Resultados). Com
isso, receberão R$ 1.950 neste ano
e R$ 2.080 em 2014, ambos sem
desconto da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) da categoria.


