
Conheça nossa 
história

Fundado em 24 de novembro de 1933, o Sindicato dos Bancários do 
Pará é uma entidade classista, de massa, autônoma, democrática, que 
representa os trabalhadores e trabalhadoras do Ramo Financeiro, 
independente de suas convicções políticas, partidárias ou religiosas.

Nossa categoria abrange os empregados e empregadas em 
estabelecimentos bancários, financeiros, de poupança e empréstimos, 
de crédito e investimento, de cooperativas de créditos e assemelhados, 
bem como os empregados em suas coligadas e controladas, cujo 
trabalho contribua para atividade econômica preponderante. 

Somos filiados à Fetec-CUT/CN, à Contraf-CUT e à CUT.
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E nossas conquistas 
históricas

. Direito à sindicalização;

. Convenção Coletiva de Trabalho em todo o 
território nacional;
. Jornada de 6 horas;
. Campanhas Nacionais sem perdas salariais 
entre 2004 e 2019;
. Participação nos Lucros e Resultados - PLR;
. Vale-alimentação e Piso salarial;
. 13º salário e 13º cesta-alimentação;
. Auxilio-creche/ babá, com ampliação para 
filhos excepcional;
. Licença maternidade de 180 dias e Licença 
paternidade de 120 dias;
. Auxílio funeral;
. Complementação auxílio doença 
previdenciário e auxílio doença acidentário;
. Indenização por morte ou incapacidade 
decorrente de assalto;
. Extinção do trabalho aos sábados;
Direito à sindicalização;
. Inserção da Igualdade de Oportunidades 
na Convenção Coletiva;
. Política sobre AIDS;
. Assistência médica hospitalar a empregado 
despedido;
. Extensão de vantagens em relação 
homoafetiva;
. Abono de falta do estudante.
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Sindicalize

Viu como vale a pena sindicalizar?

Sua Sindicalização
corresponde a

da sua
remuneração1%

Com a sua sindicalização, toda a categoria se 
fortalece nas Campanhas Nacionais e ganhamos 
mais força nas mesas de negociação  com os bancos 
sobre nossos Acordos e Convenção Coletiva. 

Assessoria 
Jurídica
Você tem direito a atendimento jurídico presencial 
em Belém, Marabá e Santarém, além de 
atendimento jurídico online, com nossos escritórios 
conveniados: Mary Cohen Advocacia Trabalhista e 
Sindical, WFK Advogados Associados e Francinal 
Oliveira Advogados Associados. 

Você pode participar da agenda esportiva que 
organizamos em todo o Pará com torneios e 
campeonatos de Futsal, Futebol de Campo e Beach 
Soccer, além da tradicional Corrida e Caminhada 
dos Bancários e Bancárias. Ah! E também ganha 
descontos especiais em academias conveniadas 
com o nosso Sindicato.

Você pode participar dos nossos cursos, palestras, 
oficinas, seminários de formação, sejam para os 
delegados sindicais ou para os bancários e 
bancárias em geral e também ganha descontos 
especiais em diversas instituições de ensino e 
capacitação conveniadas com o Sindicato. 

Nossos associados e associadas recebem 
orientações técnicas em saúde do trabalho como: 
emissão de CAT, licença saúde, assédio moral e 
sexual, metas abusivas, participam de eventos de 
saúde do trabalhador e ganham descontos 
especiais em diversos serviços de saúde ofertados 
por empresas conveniadas ao Sindicato.

Somos um dos poucos sindicatos do país a prestar 
esse serviço de hospedagem em alojamento para 
seus associados. Hoje temos Alojamento Bancário 
em Belém, Marabá e Santarém, com quartos 
coletivos, beliches, central de ar, televisão, frigobar 
e com todo conforto e comodidade que a categoria 
merece, com preços especiais para sindicalizados.

Convênios
Nossos associados possuem descontos especiais 
em clubes e em diversas empresas convêniadas 
conosco para oferta de serviços de educação, 
saúde, lazer, cultura, moda, estética, automotivos, 
alimentação dentre diversas outras opções.

Além de aproveitar nossos convênios nessa área, 
você participa da nossa agenda cultural, com 
diversos eventos. Nossos associados têm preços 
diferenciados para locação do nosso Complexo 
Cultural, que oferece salões de festa climatizados, 
com cozinha equipada, área de churrasqueira e 
estacionamento interno.

Com a sua sindicalização o nosso Sindicato se 
fortalece e grante presença permanente nas 
agências bancárias de todo o Pará através das 
nossas Caravanas Bancárias, momento em que 
nossa diretoria pode acompanhar de perto a 
situação da categoria em todas as corporações e 
lutar pelos seus direitos.

A sua sindicalização fortalece ainda mais nossa 
atuação em defesa de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres nos bancos. Além do 
coletivo de Mulheres, nosso estatuto atualizado e 
aprovado pela categoria garantirá uma diretoria de 
Mulheres na executiva da entidade para fortalecer 
ainda mais a luta das mulheres bancárias. 

Sua sindicalização ajuda a mantermos nossa 
comunicação sempre atualizada, seja por meio 
impresso com Boletins, Calendários, Agendas, 
Revistas dentre outros informativos; ou por meios 
digitais com o site e nossas redes sociais; além de 
materiais de Greves e Campanhas Nacionais ou de 
lutas específicas nos bancos.

Sua sindicalização  contribui para a existência do 
nosso Espaço Criança. Somos um dos primeiros 
Sindicatos a destinar um espaço para o público 
infantil poder se divertir enquanto seus pais e mães 
participam de nossas atividades sindicais, o que 
serve de estímulo para a nossa organização.


