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Bancários do BS2 decidem 
sobre PPPLR 2021 em 
Assembleia no dia 13

Bancárias e bancários do BS2 realizam 
Assembleia virtual, no dia 13 de dezembro, das 8h às 
18h.  Em pauta, está a proposta de Acordo Coletivo 
de Trabalho do Programa Próprio de Participação 
nos Lucros e Resultados (PPPLR) do exercício de 
2021 a ser celebrado com o banco.

A Assembleia ocorrerá por meio de link que 
estará disponível no site do Sindicato:

www.bancariosbh.org.br
Após reuniões com a direção do BS2, o 

Sindicato conseguiu avançar em diversos pontos do 
acordo em favor dos empregados, como:

- Gatilho mínimo de atingimento para 
elegibilidade da PLR das áreas de apoio e das metas 
corporativas para alavancagem da remuneração

- Pagamento mínimo do programa baseado no 
percentual sobre o salário do funcionário garantindo 

o pagamento para todos os bancários

- Garantia de recebimento da PLR para 
empregados que se afastaram por doença, acidente do 
trabalho e/ou por licença-maternidade, considerando 
inclusive o período afastado

- Implementação de uma multa de R$250,00, 
a ser paga pelo BS2 a favor de cada empregado, por 
eventual descumprimento do acordado.

A minuta do acordo na íntegra também está 
disponível no site do Sindicato.

Para Ramon Peres, presidente do Sindicato, 
“as conquistas nas negociações do PPPLR 2021 com 
o BS2 mostram como é importante a organização 
e representação sindical a favor dos funcionários e 
funcionárias do banco”.

10 de dezembro de 2021

Data: 13 de dezembro de 2021, segunda-feira.

Horário:  8h às 18h.

Local: por meio de link no site do Sindicato
(www.bancariosbh.org.br)
Em pauta: apreciação e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho de PPPLR 2021 a ser celebrado 
com o Banco BS2 S/A.

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
17.218.165/0001-37, Registro sindical apontado no livro 003, página 014 do ano de 1941, neste ato representado por seu 
Presidente, Sr. Ramon Silva Peres, abaixo assinado, democraticamente eleito no último pleito, no uso de suas atribuições, 
convoca todos os empregados do Banco BS2 S/A, sócios e não sócios, lotados na base territorial deste sindicato, para 
Assembleia Geral Extraordinária e Especifi ca que se realizará de forma remota/virtual (conforme permissivo legal contido no 
artigo 32 da Medida Provisória nº 1.046 de 27/04/2021), durante o período de 08h00 até às 18h00 do dia 13 de dezembro 
de 2021, na forma disposta no endereço eletrônico www.bancariosbh.org.br, onde estarão disponíveis todas as informações 
necessárias para a deliberação acerca do seguinte ponto pauta: 01) Apreciação e deliberação sobre a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho de PPPLR 2021 a ser celebrado com o Banco BS2 S/A. Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2021. 
Ramon Silva Peres - Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
E ESPECÍFICA DOS EMPREGADOS DO BANCO BS2 S/A 
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O Sindicato é seu,
o Sindicato é nosso!
Seja sócia.
Seja sócio.

Com a Sindicalização Digital é fácil,
rápido e seguro se associar.

Acesse
sindicalizar.bancariosbh.org.br
e venha fazer parte da
entidade que é de todas
e todos nós!

Ser sócia ou sócio do Sindicato é ter 
acesso a muitos benefícios e saber que 
estamos sempre do seu lado! Você 
fortalece nossa mobilização e pode 
aproveitar o Mundo de Vantagens, 
convênios e assistência nas áreas 
jurídica e de saúde.

Bancárias e bancários associados ao 
Sindicato têm acesso a descontos 
exclusivos em instituições de ensino, 
farmácias, restaurantes, bares, hotéis, 
eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, 
carros e muito mais!

O Mundo de Vantagens não tem
custos adicionais e os descontos
variam de 5% a 70%. São mais de
1.400 opções espalhadas em
17.500 endereços.

Ative já seu
cadastro e
comece a
aproveitar!

Acesse
vantagens.bancariosbh.org.br
ou escaneie o QR Code abaixo
com a câmera do seu celular

O Clube de Benefícios do Sindicato

Mundo
de Vantagens


