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É hora de
 dISTrIBUIr oS

A data limite para 
que os bancos cre-

ditem a segunda parce-
la da Participação nos 
Lucros e Resultados 
(PLR) e do valor adicio-

nal é 1º de março. No entanto, o Sindi-
cato está em contato com as instituições 
financeiras para que façam o pagamen-
to dos valores de forma antecipada. 
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O Bradesco pagou no dia 10 de feverei-
ro a PLR de 2,2 salários e o adicional de 
R$ 2.800. Destes valores foi descontada 
a primeira parcela paga em 2011.
O Santander paga em 17 de feverei-

ro, a segunda parcela da PLR, do valor 
adicional e o Programa de Participação 
nos Resultados Santander (PPRS).
Os bancários do HSBC receberão no 

dia 27 a segunda parte da PLR e do adi-
cional. No entanto, fará o desconto dos 
programas próprios de remuneração.
O Safra efetuou os créditos aos fun-

cionários em dezembro.
Até o fechamento desta edição os de-

mais bancos não haviam confirmado a 
data do crédito. Acompanhe as notícias 
de PLR no www.spbancarios.com.br. 
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RegRa da PLR

Nos bancos privados, a PLR correspon-
de a 90% do salário mais R$ 1.400, limi-
tado a R$ 7.827,29. 
Em 2011 foi antecipada a primeira 
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parte desse montante, o equivalente a 
54% do salário mais R$ 840, limitado 
a R$ 4.696,37. Caso a distribuição da 
diferença aos trabalhadores, que vem 
agora, fique inferior a 5% do lucro lí-
quido anual, a empresa tem de subir os 
valores até atingir os 5% ou o teto de 
2,2 salários, limitado a R$ 17.220,04.
A parcela adicional equivale à distri-

buição de 2% do lucro líquido aos traba-
lhadores do banco, limitado a R$ 2.800. 
Da mesma forma que a PLR, em 2011 os 
bancários receberam um adiantamento 
de até R$ 1.400. Assim, também até 1º de 
março, os funcionários têm de receber 
o restante do valor adicional, que pode 
chegar a R$ 1.400.
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Caixa FedeRaL 

Além da regra da PLR e do valor adicional 
os empregados da Caixa recebem a PLR 
Social que corresponde à distribuição li-
near de 4% do lucro líquido de 2011.
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BanCo do BRasiL 
Os funcionários do BB recebem a PLR 

semestralmente. Ela é composta pela dis-
tribuição de 4% do lucro líquido acresci-
dos dos módulos bônus e Fenaban.

Acesse o www.spbancarios.com.br/ 
servicos/email.aspx e receba as notícias 
do Sindicato.
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