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 PLR EM 2021 SERÁ PAGA EM QUAIS DATAS? PLR EM 2021 SERÁ PAGA EM QUAIS DATAS?

C A I X ABANCO DO BRASIL  
Para o BB, sobre os valores referen-
tes ao primeiro e segundo semestres 
de 2021, segue o critério de “em até 
dez dias úteis após a data de distribui-
ção dos dividendos ou JCP-Juros so-
bre Capital Próprio aos acionistas”.

Na Caixa Econômica Federal as 
datas são 30/9/2021 (antecipação) e 
31/03/2022 (2ª parcela). Para fortalecer 
as lutas da categoria e garantir a manu-
tenção e conquista de direitos, é funda-
mental que bancários e bancárias este-
jam cada vez mais unidos e mobilizados. 
Por isso a importância da sindicalização.

Logo que começa um novo ano, tem bancários 
que ficam pensando quando receberão a 2ª 
parcela da Participação dos Lucros e Resul-
tados (PLR). Direito que é fruto de lutas do 
movimento sindical junto com a categoria, os 
bancários e bancárias foram os primeiros a 
conquistarem a PLR prevista na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) em 1995. Pelo 
acordo atual, os bancos privados, têm que pa-
gar a PLR até 1º de março deste ano (referen-
te ao exercício 2020). Já para os empregados 
Caixa, o prazo máximo é até 31 de março de 
2021. Para os funcionários do Banco do Brasil, 
o prazo previsto no acordo específico é “em até 
dez dias úteis após a data de distribuição dos di-
videndos ou JCP-Juros sobre Capital Próprio aos 
acionistas”. Embora haja a data limite, os ban-

queiros, com seus lucros bilionários, têm plenas 
condições de pagar os trabalhadores antes do 
prazo máximo. A antecipação da PLR (1ª parce-
la) foi paga pelos bancos no ano passado após 
a assinatura da CCT, conforme acordado com o 
movimento sindical. O direito à PLR foi aprimora-
do durante a Campanha Salarial de 2007, quan-
do foi garantido o valor adicional ao benefício. 
Posteriormente, em 2013, foi conquistado outro 
avanço: os bancários e bancárias têm direito à 
PLR sem IR para determinados valores e, a par-
tir destes descontos progressivos. Como a atual 
CCT é válida por 2 anos, já está estabelecido 
quando deve ser feitos os pagamentos da PLR 
referente ao exercício 2021. Eles devem acon-
tecer, para os bancos privados, até 30/9/2021 
(antecipação) e 1º/03/2022 (2ª parcela).
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CAIXA: A LUTA DEVE 
CONTINUAR AINDA MAIS 

FORTE CONTRA ATAQUES EM 2021

PRIVATIZAÇÃO

Enquanto a Caixa sofre pressões com privatizações fatiadas quando mais os brasileiros depen-
diam dela, os empregados se empenhavam para atender a todos e a defender este que é o mais 
importante banco social do país. Por isto, a campanha vai mostrar a importância de manter a 
CEF como banco 100% público a serviço da população, das micro, pequenas e médias empre-
sas, gestora do FGTS, do auxílio desemprego e programas sociais. Uma das formas de parti-
cipar virtualmente é através da #PrivatizaçãoNão. Numa prova de sua importância, durante a 
pandemia, a Caixa foi responsável por atender mais de 120 milhões de pessoas para receber 
os benefícios emergenciais. Também desenvolveu, em tempo recorde, um aplicativo para ope-
racionalizar o pagamento, fazer transferências e compras. O banco abriu contas para 38 milhões 
de cidadãos. A execução deste trabalho só foi possível porque na linha de frente estavam atu-
ando os empregados da Caixa. Portanto, neste novo ano, a luta contra a privatização da Cai-
xa terá que se fortalecer, pois 2021. Será fundamental que a sociedade perceba os reais inte-
resses da privatização, e isso só será possível com a atuação efetiva de todos os empregados.

Em agosto de 2020 o governo editou a Medida Provisória 995, que privatiza a 
Caixa por meio de suas subsidiárias. A medida perdeu a validade em 
dezembro, mas o período de vigor da MP foi suficiente para preparar áreas essen-
ciais do banco para a privatização, como as ligadas à Caixa Seguridade e, inclusive, o 
banco digital. O aumento do número de casos e mortes pela Covid-19 e a necessida-
de de retorno ao teletrabalho também devem ser temas abordados na campanha.
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Mesmo sem ser afetado pelas crises com tanta gravidade, como é visível pela lucra-
tividade, o setor financeiro é um dos mais cruéis com os empregados. Os banqueiros 
não têm dó nem piedade e demitem. De janeiro de 2013 a outubro de 2020, os bancos 
extinguiram 78.155 postos. Foram 303,7 mil demissões e 225,5 mil contratações no período.
Dados do levantamento do Dieese, com base nos dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados), ainda mostram que os saldos totais de postos de 
todos os anos entre 2013 e 2020 foram negativos para o setor bancário. O pior cenário foi 
visto em 2016, quando houve 20,6 mil desligamentos a mais do que contratações. Só navalha.
A justificativa das organizações financeiras para o enxugamento da estrutura é a trans-
formação tecnológica e digital. Na prática, os bancos querem cortar despesas a todo 
custo. O setor bancário acabou os primeiros 10 meses de 2020 com um saldo negativo de 
8.086 vagas, com 13,7 mil contratados contra 21,8 mil desligados no período. Um absurdo. 
Em outubro, os bancos demitiram 6,8 mil bancários e contrataram apenas 1,3 mil novos 
funcionários. Ou seja, 5,6 mil postos de trabalho foram fechados no mês, apesar do lucro exorbitan-
te. No terceiro trimestre, o BB, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander somavam em torno de 414,4 mil 
empregados. Uma queda 2,4% em relação a igual período de 2019, quando possuíam 424,5 mil.

EM SETE ANOS,  BANCOS COR TAM 
QUASE 80 MIL VAG AS

Mesmo com a negociação sobre o valor do benefício e a quantidade de vagas disponíveis ainda em 
andamento, o banco Itaú abriu as inscrições para o Programa Bolsa Auxílio Educação 2021 para a pri-
meira e a segunda graduação e para a primeira pós-graduação. A novidade deste ano é que serão acei-
tas inscrições para ensino à distância. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de janeiro de 2021.

P R O G R A M A  B O L S A  A U X Í L I O  E D U C A Ç Ã O  2 0 21  D O  I T A Ú  T E M 
I N S C R I Ç Õ E S  A B E R T A S
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O auxílio emergencial é a única fonte de
renda para 36% das famílias que recebe-
ram a ajuda em 2020. Foi o que constatou 
pesquisa Datafolha. Mesmo sem sinal do 
fim da pandemia de Covid-19 e toda crise 
social  e  econômica  instalada  no país, o  gover-
no  Bolsonaro  vai  extinguir  o  benefício   sem 
planejar uma alternativa para a geração de 
emprego e renda para a população atingida. 
Na tentativa de sobreviverem com pouco 
dinheiro, as famílias se viram obrigadas 
a cortar gastos. Ao todo, 75% diminuí-
ram a compra de alimentos, 65% corta-
ram despesas com remédios, 57% re-
duziram o consumo de água, luz e gás 
e 55% deixaram de pagar as contas. 
Além disso, 52% dos beneficiários segu-
raram os gastos com transporte e 51% 
pararam de pagar escola ou faculdade.

BOLSONARO DEIXA O 
POVO NA MÃO


