
MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO
Natal é época de renascimento; é época de reacender o fogo 

da vida, de renovar os sonhos e metas para o Ano Novo que já se 
anuncia. 

É época também de celebrar todas as conquistas vividas e os 
objetivos alcançados. Esta é a época da virada, é tempo de planejar 
um ano ainda melhor do que este que está dando adeus. 

É tempo de reafirmar parcerias, e olhar para a frente com 
determinação e otimismo, levando conosco todas as lições que 
aprendemos.

Desejamos a vocês, Bancários, um Feliz Natal e um Ano Novo 
muito próspero. Esperamos, por mais um ano, compartilhar 
grandes momentos e conquistas.

Mantendo uma tradição 
que se repete sempre em 

dezembro  de cada ano, 
o Sindicato dos Bancários 

de Cascavel e Região está 
entregando, gratuitamente, 
a Agenda 2018 (foto) para 

os associoados da sua base, 
formada por 24 cidades do 

Oeste paranaense.
Neste sentido, diretores do 

Sindicato estão percorrendo 
as agências bancárias da 
jurisdição desta entidade, 
levando a Agenda 2018. 

Nessas visitas, os dirigentes 
sindicais estão entregando 

também mensagem de Natal 
e Ano Novo e bombons, 

proporcionando momentos de 
alegria e descontração nos 

locais de trabalho.

Sindicato move
ações de  bancários
comissionados do 
BB e da Caixa

O Sindicato dos Bancários de Cascavel e Região, 
através do seu Departamento Jurídico, está ajuizando 
ações coletivas em defesa dos funcionários do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Essas ações 
estão sendo elaboradas pelos advogados Adriana 
Doliwa Dias e Cláudio de Lara Júnior.

Nesses processos, o Departamento Jurídico do 
Sindicato está pedindo “o reconhecimento do direito 
adquirido dos bancários das duas instituições, que 
tenham exercido função gratificada, cargo em comis-
são e/ou função de confiança por mais de dez anos, 
inclusive para aqueles que já tenham sofrido desco-
missionamento no período imprescrito”.

As ações estão sendo ajuizadas na Justiça do 
Trabalho, em Cascavel, Toledo, Campo Mourão, La-
ranjeiras do Sul e Foz do Iguaçu.

Tal pedido prende-se ao fato de que, pela legisla-
ção anterior, na Súmula 372, do TST (Tribunal Supe-
rior do Trabalho), se recebida a gratificação por mais 
de dez anos, era assegurada a sua  incorporação. 
Mas, com o advento da reforma trabalhista, que entrou 
em vigor dia 11 de novembro deste ano, não é mais 
assegurado ao empregado o direito à manutenção 
do referido pagamento, o qual não será incorporado, 
independentemente do tempo do exercício (Artigo 
468, parágrafo 2º da Lei 13.467/2017)”.

O presidente do Sindicato dos Bancários de 
Cascavel e Região e da Federação do Paraná, Gladir 
Basso, destaca que, com essa e outras iniciativas, “o 
Sindicato visa garantir os direitos mais importantes da 
categoria, mesmo diante da reforma trabalhista, que 
trará retrocesso histórico para os trabalhadores, o que 
vai exigir que a classe esteja cada vez mais unida e 
fortalecida para enfrentar os interesses do grande 
capital, principalmente dos bancos”.

O Departamento Jurídico do Sindicato está à 
disposição dos bancários para atendimento nas 
áreas trabalhista, previdenciária, tributária, cível, 
penal e administrativa. Ele funciona no 2º andar do 
Ed. Lince, telefone 45-3223.2609. Agendamento de 
horários podem ser feitos também no Sindicato, pelo 
fone (45) 3225.3536.
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Conheça e prestigie as empresas parceiras 
do Sindicato na  Agenda 2017

Parceria. É assim que foi produzida a Agenda 2017, envolvendo o Sindicato dos Bancários 
de Cascavel e Região e empresas dos segmentos industrial, comercial e de prestação de 
serviços. Essa Agenda foi distribuída pelo Sindicato gratuitamente aos associados no final de 
2016 e durante 2017 - agora começa a ser entregue a Agenda 2018.

As empresas parceiras da Agenda 2017podem ser conferidas nestas páginas 4 e 5 da 
Folha Bancária.

Com a veiculação dessas marcas, o Sindicato tem a finalidade de divulgar as empresas 
junto à classe da sua base, para que os bancários, na hora de fazer suas compras ou contratar 
serviços, prestigiem esses parceiros.

Folha Bancária
Informativo periódico do Sindicato dos Bancários de Cascavel e Região, filiado 
à Federação dos Bancários do Estado do Paraná (FEEB/PR), distribuído gratui-
tamente aos bancários da base desta entidade.
Sindicato: Rua Souza Naves, 3983, Ed. Centro Comercial Lince, 7º andar, tele-
fones 45-3225.3536/3227.1350, fax 3225.4373, e-mail sindibanc@uol.com.br,  
site www.bancarioscascavel.org.br e whatsapp 99972.2106.
Sede Recreativa: BR 277, km 583, telefone 45 - 3227.1350.
Departamento Jurídico: Rua Souza Naves, 3983, Ed. Centro Comercial Lince, 
2º andar, sala 203, telefone 45 - 3223.2609, e-mail advocaciadoliwadias@terra.
com.br.
Diretor Responsável - Gladir Basso
Diretor de Comunicação - Gilberto Semmer 
Texto e diagramação eletrônica: Jornalista Idjalmas Bertollo - MTb/PR 54/01/27v
Tiragem: 2.000 exemplares

ENDEREÇOS:
- Avenida Brasil 5553, sala 04 - Centro 

(temos estacionamento próprio) - Fone (45) 3037-5502

- Av. das Torres, 500 (Bloco 02 Fag) - Fone (45) 3326-9501

- E-mail: omundodolivro@terra.com.br

- www.facebook.com/omundodolivrocascavel
- www.instagram.com/omundodolivro/

O Mundo do Livro, a melhor 
opção para presentear neste Natal 

O Natal está chegando. E com ele, as listas de presentes 
também. Na Livraria e Papelaria O Mundo do Livro, o cliente 
encontra desde livros, inclusive os lançamentos,  até mimos 
para complementar um presente para aquela pessoa especial.

A Livraria O Mundo do Livro  tem toda a linha de pape-
laria, com grande variedade de itens e opções para os pais 
e estudantes, que já estão de olho nas aulas do ano letivo 
de 2018. 
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POR BANCOS
A análise por Setor de Atividade Econômica 

revela que os “Bancos múltiplos com carteira comer-
cial”, categoria que engloba bancos como, Itaú Uni-
banco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, foi 
responsável pelo fechamento de 10.682 postos no 
período analisado. Nesses, já podem estar incluídos 
postos fechados em decorrência do PDV do Banco 
Bradesco, porém, os seus impactos podem se esten-
der até o final do ano, tendo em vista o prazo dado 
de até 180 para a efetivação dos desligamentos.

A Caixa foi responsável pelo fechamento de 
6.827 postos, sendo 3.039 em março e 2.302 em 
agosto, os dois piores saldos apresentados. Meses, 
estes, seguintes às divulgações dos PDVs, também, 
abertos pela instituição em 2017. O mês de setembro 
apresentou o primeiro saldo positivo na Caixa, desde 
março de 2015 (56 postos abertos), voltando a ser 
negativo em outubro (-38).

De acordo com dados 
recém-divulgados pelo Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), do 
Ministério do Trabalho, e com 
dados apurados pelo Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos), os  bancos 
fecharam 17.801 postos de 
trabalho no Brasil, entre ja-
neiro e outubro de 2017.

Nesse mesmo período, 
dados levantados pelo Sindi-
cato dos Bancários de Casca-
vel e Região apontam que, na 
sua base de atuação, formada 
por 24 cidades da região Oes-
te do Paraná, as demissões 
nos bancos totalizaram 134. 
Tanto no âmbito nacional 
como na jurisdição do Sindi-
cato de Cascavel, esses núme-
ros foram impulsionados pelo 
PDVs (Programas de Desliga-
mentos Voluntários) lançados 
neste ano pelo Banco do 
Brasil, pela Caixa Econômica 
Federal e pelo Bradesco, lem-
bra Gladir Basso, presidente 
da Federação dos Bancários 
do Estado do Paraná e do 
Sindicato de Cascavel.

Os dados nacionais do 
Caged mostram que o mês de 
julho foi o único do ano no 
qual houve registrou de saldo 
positivo de postos de traba-
lho, 72. Isto, após dezessete 
meses consecutivos de saldos 

JANEIRO A OUTUBRO

Em 2017 bancos demitiram 
17.801 no País; na base do 
Sindicato de Cascavel, 134

negativos no setor bancário. 
Nos três meses seguintes, o 
Caged registrou o fechamento 
de 7.121 postos impactado, 
principalmente, pelos PDVs 
lançados por Caixa e Brades-
co em julho de 2017.

“Não bastassem os PDVs 
e os outros desligamentos fei-
tos pelos bancos, estamos en-
cerrando 2017 também com a 
reforma trabalhista, que entrou 
em vigor dia 11 de novembro e 
que, certamente, vai impactar 
ainda mais no desemprego 
do setor bancário no País”, 
afirmou Gladir Basso.

ESTADOS
Os números do Caged 

revelam que apenas a Paraí-
ba apresentou saldo positivo 
no emprego bancário neste 
ano, com 49 postos abertos 
no período. Todos os demais 
estados apresentaram saldo 
negativo de emprego entre 
janeiro e outubro de 2017. 
São Paulo, Paraná e Rio 
de Janeiro foram os esta-
dos mais impactados pelos 
cortes, com fechamento de 
5.233, 2.885 e 1.919 postos, 
respectivamente.

Foi realizada reunião dia 21 de novembro, em Brasília, 
com o deputado federal Rogério Marinho (PSDB/RN), relator 
na Comissão Especial do Projeto de Lei 7.419/2006, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Re-
presentantes das instituições discutiram o parecer apresentado 
pelo relator, que aproveita sugestões de vários projetos (cerca 
de 140), e promove diversas alterações na atual Lei dos Planos 
de Saúde (9.656/98).

 Durante a reunião foi questionado sobre a regulamentação 
dos ativos garantidores, tema que impacta diretamente os pla-
nos de saúde de autogestão, como a Cassi. Segundo o relator, 
a diminuição nos valores dos ativos garantidores proposta no 
parecer é positiva para o sistema de autogestão. “A intenção 
foi dar maior liquidez financeira para os fundos de autogestão, 
pois existem operadoras de grande porte, mas existem também 
aquelas menores que têm dificuldades financeiras. Essa redução 
diminui em parte as despesas das operadoras”, disse. Os ativos 
garantidores são bens utilizados para assegurar o pagamento das 
provisões técnicas, que, por sua vez, são constituídas para fazer 
frente a débitos com prestadores de serviço, médicos, hospitais 
e clientes do plano.

 Na legislação vigente, o percentual das provisões que 
devem ser lastreados por ativos garantidores é de 100%. O 
novo texto flexibiliza a formação desses ativos, e propõe que 
deixem de lastrear 100% e passem a lastrear 75% das provisões 
técnicas, sendo grande parte deles em imóveis e investimentos. 
O relator enfatizou ainda que o projeto de lei pretende corrigir 
desequilíbrios no sistema suplementar e foca nos pontos que têm 
sido responsáveis pelo maior número de demandas na justiça, 
visando melhorar o sistema tanto para as operadoras quanto 
para os beneficiários.

 “O projeto atualiza o rol mínimo de procedimentos, flexibi-
liza o excesso de regulação e enfrenta necessidades atuais como 
a questão da inclusão dos filhos adotivos nos planos de saúde 
dos pais e do reajuste excessivo para os idosos.” Sobre o reajuste 
excessivo para os idosos, o relator propõe que o aumento que 
hoje é implantado no momento em que o idoso atinge 59 anos, 
seja escalonado em parcelas, para que o impacto do reajuste não 
seja tão abrupto.

“Atualmente, quando o beneficiário chega aos 59 anos, 
o valor do plano de saúde praticamente dobra, o que torna a 
manutenção do plano inviável. Dessa forma, nos moldes que 
se apresenta hoje, ao chegar a essa idade, o idoso tem apenas 
três alternativas: contar com o apoio de familiares; apertar seu 
orçamento de maneira desproporcional para continuar mantendo 
o plano; ou deixar o plano de saúde e ingressar no SUS”, afirma 
o relator.

Para amenizar o problema, sua proposta é que o reajuste 
calculado quando o beneficiário atinge 59 anos seja diluído em 
cinco vezes, com acréscimos de 20% a cada cinco anos, aliviando 
bastante o impacto imediato do reajuste, bem como proporcio-
nando uma economia de milhares de reais para os beneficiários.

Caberá ainda muitos encontros e discussões sobre o asunto, 
até o veredito final.

Reunião com relator discute planos 
de saúde, como a Cassi

O governo Temer, de pro-
funda inspiração neoliberal, 
promove um enorme desmonte 
da Caixa, banco público fun-
damental para o desenvolvi-
mento do País. Neste processo 
– que objetiva a abertura de 
capital da instituição, redução 
de seu papel social e, por fim, a 
privatização – perdem, os em-
pregados, perde a população e 
perde o Brasil. Para denunciar 
e barrar o desmonte do banco, 
o Comitê Nacional em Defesa 
da Caixa lançou a campanha 

Defenda a Caixa “100% pública” você também
Defenda a Caixa você também. 
O Sindicato dos Bancários 
de Cascavel e Região e a Fe-
deração da classe no Paraná 
(Feeb-PR) estão participando 
desta luta em defesa da Caixa 
100% pública.

O objetivo é mostrar a 
importância do banco para o 
Brasil e os brasileiros, desta-
cando sua atuação em áreas 
como habitação, saneamento, 
infraestrutura urbana, educa-
ção, esporte, cultura, entre ou-
tras, envolvendo a sociedade 

na defesa da Caixa.
A Caixa é responsável 

por 70% dos financiamentos 
habitacionais no País. Opera 
o Minha Casa Minha Vida, 
programa que desde 2009 
entrega em média 1.200 casas 
por dia, gerando 1,2 milhões 
de empregos, beneficiando 
mais de 3,3 milhões de famí-
lias; e o Bolsa Família, que 
no ano passado pagou R$ 
27,4 bilhões em benefícios. A 
Caixa também é o banco do 
FGTS. Além de socorrer tra-

balhadores em momentos de 
dificuldade, como na demissão 
sem justa causa, o fundo ajuda 
no desenvolvimento do País, 
com obras financiadas em 
mais de 4 mil cidades. Além 
disso, a Caixa atua nas áreas de 
educação, agricultura, esporte, 
saneamento e cultura. Também 
realiza o pagamento do segu-
ro-desemprego, abono-salarial 
do PIS, aposentadorias, entre 
outras atribuições fundamen-
tais para o País”.

Isso tudo só é possí-

vel porque a Caixa é 100% 
pública. Não interessa às 
instituições privadas, que se 
assanham com a ameaça de 
privatização, o PAPEL SO-
CIAL exercido pela Caixa. 
Não se pode permitir que a 
Caixa deixe de ser o banco 
da habitação popular, do sa-
neamento, da poupança, do 
Fies, do Bolsa Família, das 
loterias e dos municípios. 
Defender a Caixa é defender 
o Brasil. Defenda a Caixa 
você também.
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