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Escaneie o QR Code 
para acessar o site

Sindicato cobrou antecipação 
da segunda parcela da PLR
> Desde o dia 01 de fevereiro o 
Sindicato, por meio da Contraf-
-CUT, enviou ofício aos bancos 
públicos e privados cobrando a 
antecipação do pagamento da se-
gunda parcela da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), refe-
rente ao exercício de 2022. Confi-
ra no quadro ao lado a data limite 
de pagamento da PLR e acompa-
nhe no site do Sindicato as datas 
informadas pelos bancos.

PLR deve ser paga até
01/03

10 dias

31/03

para bancários de bancos 
privados

para empregados da Caixa 
Econômica

após a distribuição de dividendos 
para funcionários do BB
(divulgação de resultados em 13/02/23)

Venha curtir o Carnaval 
na Sede Campestre 

do Sindicato!
Confira os dias e 

horários de 
funcionamento.

https://www.bancariosdecuritiba.org.br/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/venha-curtir-o-carnaval-na-sede-campestre-do-sindicato/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/confira-todas-as-informacoes-disponiveis-sobre-a-plr-2022/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/no-mes-de-marco-sindicato-realiza-8m-das-mulheres-protagonistas/


Aproveite o final de semana
em nossa sede campestre!

Sede Campestre | Rua Rotterdam, 1224 - Piraquara

Confira as 
vantagens
de se associar 
ao Sindicato!
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Confira os
avanços que a 
classe trabalhadora 
tem conseguido a
partir de 2023

Ao assumir Caixa, 
Rita Serrano fala 
em humanizar 
ambiente de 
trabalho

NOVO GOVERNO

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Inclusão social: 
Tarciana 
Medeiros assume 
presidência do
Banco do Brasil

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

BANCOS PÚBLICOS 

ITAÚ

Em 2022, Itaú 
obteve lucro
de mais de  
R$ 30 bilhões,
alta de 14,5%

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

BRADESCO

JURÍDICO

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Em reunião,
banco nega
terceirização 
de área de 
atendimento AOC

Confira as ações 
de 7ª e 8ª horas 
em execução 
provisória de todos
os bancos

SANTANDER

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Lucro do 
Santander tem 
queda de 21% em 
2022 e totaliza
R$ 12,9 bilhões

Financiários 
devem receber 
segunda parcela 
da PLR até
02 de março

FINANCEIRAS

Escaneie o
QR Code e leia a 
matéria completa

Retire sua
Agenda 2023 nas 
sedes do Sindicato

https://www.bancariosdecuritiba.org.br/tag/novo-governo/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/confira-as-acoes-de-7a-e-8a-horas-em-execucao-provisoria/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/tarciana-assume-banco-do-brasil-construir-bases-economicas-para-um-pais-prospero-e-sustentavel/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/ao-assumir-caixa-rita-serrano-fala-em-humanizar-ambiente-de-trabalho/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/em-reuniao-bradesco-nega-que-esteja-terceirizando-area-de-atendimento-aoc/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/em-2022-itau-obteve-lucro-de-r-30786-bilhoes-alta-de-145/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/lucro-do-santander-tem-queda-de-21-em-2022/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/wp-content/uploads/2022/10/financiarios-cct-plr-2022-2023.pdf
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/aproveite-a-temporada-de-verao-da-sede-campestre/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/vantagens-de-ser-socio/
https://www.bancariosdecuritiba.org.br/retire-sua-agenda-e-calendario-2023-na-sede-do-sindicato/
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