
Desde que conquistamos acordos coletivos que 
garantem as promoções no Plano de Cargos e Salários 
(PCS), a diretoria do banco costuma pagar a progressão em 
fevereiro, retroativo a janeiro.

Este ano, a regra mudou. Chegou março e um silêncio 
sepulcral ronda o banco sobre o pagamento da promoção.

É direito assegurado no Acordo Coletivo (cláusula 20) e 
o Banpará precisa honrar o que assinou. O Acordo Coletivo 
é a nossa lei!

QUAL A PROMOÇÃO DESTE ANO?
A promoção que já deveria ter sido paga desde 

janeiro/2020 é a de antiguidade. Completou o tempo de 
3 anos até 31 de dezembro de 2019, faz jus à promoção 
por antiguidade. É a grande maioria do funcionalismo. 
Tem uma quantidade bem menor que faz jus à promoção 
por merecimento: colegas que na última promoção por 
merecimento (janeiro/ 2018) já estavam no banco, mas 
ainda não tinham 2 anos de trabalho.

Essa luta é de todo mundo que trabalha no Banpará!
Lutamos para construir a lei que está no Acordo 

Coletivo! Lutaremos pra fazer valer a lei!
ATO PÚBLICO E ASSEMBLEIA NESTA 

QUARTA-FEIRA, 4 DE MARÇO
A primeira quarta-feira de março, dia 4, é de luta! Pela 

manhã, a partir das 8h, ato público na frente da Matriz, 
com distribuição de panfleto, adesivo e convocação da 
categoria para a assembleia às 18h30 na sede do Sindicato.

Vamos lá!

CADÊ A PROMOÇÃO, BANPARÁ? O PCS É DIREITO, É LEI!

PCCS BANPARÁ
Campanha em defesa da carreira e do salário, com justiça e transparência para o funcionalismo do Banco do Estado do Pará

Edital de convocação de assembleia 
setorial extraordinária

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO 
PARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.985.164/0001-
76, por seu presidente que abaixo assina, tendo como 
base o artigo 11, §2º, de seu Estatuto Social, convoca 
todos os empregados do Banco do Estado do Pará S.A., 
da base territorial desta entidade, para participarem da 
Assembleia Setorial Extraordinária que ocorrerá no dia 
04.03.2020, às 18h30, em primeira convocação, e às 
19h, em segunda convocação, na sede do sindicato, a 
fim de deliberar sobre a seguinte pauta do dia:

1. Esclarecimentos, avaliação e deliberação de 
encaminhamentos sobre o Plano de Cargos e Salários 
implementado pela empresa;

2. Paralisação das atividades conforme definição da 
assembleia.

Belém, Pará. 02 de março de 2020.
Gilmar José dos Santos

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO PARÁ

VISTA A CAMISA DO PCCS!
Pedimos que colegas vistam nesta quarta-feira (4) a 

camisa do PCCS, feita em conjunto pelo Sindicato e Afbepa. 
Caso não tenha a camisa, peça pro Sindicato ou Afbepa. A 
luta não é das entidades, é de toda a categoria! A promoção 
por antiguidade é para quase todo o funcionalismo do 
banco. Não toleraremos confisco de direitos!

Cadê a promoção que deveria ter 
sido paga em  janeiro de 2020?


