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PARA OS ASSOCIADOS

Sindicato inova e sorteia 
30 cestas e três TVs neste Natal

Encontro da Região Sul debate 
o futuro da atividade sindical

Mais de 100 lideranças sindicais 
dos bancários do Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina estiveram 
reunidas dias 20 e 21 de novembro, no 
Sindicato dos Bancários de Caxias do 
Sul e Região (RS), discutindo o futuro 
do sindicalismo e traçando estratégias 
para a defesa da categoria bancária. 
Foi durante o Encontro Regional de 
Bancários da Região Sul, realizado 
pelas Federações do Paraná e de 
Santa Catarina e pela Delegacia da 
Contec do Rio Grande do Sul, com a 
participação das Federações de São 
Paulo e Minas Gerais.

O Paraná participou com uma 
delegação de cerca de 30 dirigentes, 
representando a Federação (Feeb-PR) 
e seus 10 sindicatos filiados. O Sindica-
to de Cascavel esteve presente com o 
presidente Gladir Basso e os diretores 
Laerson Vidal Matias, Edimilson Palma 
e Antonio Ribas Maciel Júnior.

Durante o evento, o presidente da 
Federação dos Bancários do Paraná, 
Gladir Basso, que preside também o 
Sindicato de Cascavel, citou a mais 
nova ameaça aos bancários, a Medida 
Provisória 905/2019, que permite o 
trabalho bancário aos sábados, do-
mingos e feriados e amplia a jornada 
de 6 para 8 horas. “Se o negociado 
prevalece sobre o legislado, então 

Sindicalize-se já!
Saiba o que o Sindicato faz por você 

e seja nosso associado

Faça parte da nossa luta!

Natal é tempo de família, é época de 
renascimento, de renovar sonhos e metas

Mais um ano chega ao fim, mais uma vez o espírito 
de Natal chega para suavizar os nossos dias, 
e trazer brilho e alegria para as nossas vidas.

O Natal conta a história da família mais importante do mundo, a família 
que serve de exemplo de amor e união para toda humanidade. Por isso, 

o Natal é tempo de família. Natal é época de renascimento; é época de reacender 
a chama 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 toda a CATEGORIA BANCÁRIA um Feliz Natal 
e um Ano Novo muito próspero. Esperamos, por mais um ano, 

compartilhar grandes momentos e conquistas.
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CASCAVEL E REGIÃO

A Diretoria

Mensagem

O Sindicato dos Bancários de 
Cascavel e Região está inovando 
para marcar a passagem deste Na-
tal 2019. Uma grande promoção vai 
sortear trinta cestas natalinas e três 
TVs Led 39”, Smart, Full HD Semp 
TCL, HDMI USB com Wifi e conver-
sor digital integrados. Vão concorrer 
nesta premiação todos os associa-
dos da base do Sindicato: Cascavel 
(sede) e outras 23 cidades da região 
Oeste do Paraná. Quem ainda não é 
sócio, pode filiar-se e também con-
correr à premiação natalina.

Esta inovação na forma de 
comemorar datas especiais teve 
início no Sindicato por ocasião do 
Dia do Bancário (28 de agosto), 
quando foram sorteados vários e 
valiosos prêmios, e  continuou  no 
Dia das Crianças (12 de outubro), 
quando foram sorteadas duas 
bicicletas aro 24, 21 marchas, 
Caloi. Os bancários sorteados e 
que ganharam as duas bicicletas 
foram Ozéias Luiz de Oliveira, do 

Banco do Brasil/Agência Migran-
tes-Cascavel; e Felipe Luís Lourini, 
do Bradesco Regional-Cascavel.

QUATRO SORTEIOS
Conforme foi definido pela dire-

toria do Sindicato, serão realizados 
quatro sorteios das trinta cestas na-
talinas e três TVs, conforme segue:
Dia 2 - 10 cestas natalinas;
Dia 9 - 1 TV e 10 cestas natalinas;
Dia 16 - 1 TV e 10 cestas natalinas;
Dia 23 - 1 TV.

Os sorteios ocorrerão sempre 
às 9 horas, na sede administra-
tiva da entidade de classe, no 7º 
andar do Ed. Lince, podendo ser 
acompanhados pelos associados 
interessados.

Além desta promoção de prê-
mios, neste Natal os diretores do 
Sindicato estarão fazendo a tradi-
cional visita de fim de ano na base, 
quando vão entregar bombons e 
mensagem natalinas e de Ano Novo 
aos bancários.

Antonio Ribas Maciel Jr. (diretor do Sindi-
cato), o premiado Ozéias Luiz de Oliveira e 
Gladir Basso, durante a entrega da bicicleta

Ana Lúcia Silva Gonçalves Pietsch (diretora 
do Sindicato), o felizardo Felipe Luís Lourini 

e Gladir Basso, na entrega do prêmio

não podem adotar as resoluções desta 
MP”, ponderou o sindicalista. Gladir 
também fez referência à proposta do 
governo de reforma sindical, que prevê 
o fim da unicidade e implanta no País 
a pluraridade sindical, “o que divide 
e enfraquece o movimento sindical 
brasileiro”, criticou Basso.

O ENCONTRO
Com o tema “Por uma nova estru-

tura sindical”, o encontro teve, dia 20, 
palestra com o advogado trabalhista e 
assessor jurídico da Fetrafi-RS, Milton 
Fagundes. Também ocorreu a partici-
pação do Sociólogo e diretor técnico 
do Dieese, Clemente Gans Lúcio, que 
traçou algumas perspectivas para as 
estruturas sindicais a partir da nova 
conjuntura que se aponta para os 
sindicatos; e o diretor de Políticas de 
Relações Trabalhistas e Sindicais da 
Febraban e advogado Especialista 
em Relações do Trabalho, Adauto 
Duarte. No dia 21 houve palestra do 
advogado previdenciário Anderson 
Tomasi Ribeiro, coordenador da 
Comissão de Seguridade Social da 
OAB/Caxias do Sul, consultor jurídico 
da Comissão Estadual da OAB/RS e 
diretor da Comissão de Atuação Ju-
dicial do Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP).
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Gladir Basso discursando durante o 
Encontro de Bancários da Região Sul

Diretores do Sindicato de Cascavel, 
Laerson Vidal Matias, Edimilson Palma e 

Antonio Ribas Maciel Jr, no evento
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Veja aqui as razões de ser associado ao Sindicato
SINDICALIZE-SE JÁ

Não é raro ouvir dentro da categoria, de ban-
cários não filiados, de que não são associados “por 
que não usam o Sindicato”. 

Puro engano ou falta de informação. Porque, 
na verdade, todos os bancários usam seu Sindicato 
no seu dia a dia, dentro e fora do trabalho. E é fácil 
de explicar como isso acontece.

Os direitos e as conquistas assegurados aos 
bancários ao longo de décadas de luta, tendo à frente 
as entidades de classe como sindicatos, federações 
e confederação, influenciam direta ou indiretamente 
no dia a dia dos bancários, e também de seus depen-
dentes legais, através principalmente dos acordos e 
das convenções coletivas de trabalho firmadas pelo 
movimento sindical com os bancos. Afinal, é enorme 
a gama de direitos, conquistas e benefícios que os 
bancários usufruem por conta do trabalho contínuo 
desenvolvido pelo Sindicato em favor da classe.

A história de conquistas dos bancários no Brasil 
remonta da década de 30. Nesta edição da Folha 
Bancária, conheça as principais conquistas que 
foram agregadas nesses mais de 80 anos de muita 
luta do movimento sindical, o que reforça de forma 
inequívoca a necessidade de todos se filiarem ao 
Sindicato, para fortalecer a entidade e a categoria. 
Imaginem vocês, sem o Sindicato, quem estaria 
negociando pela categoria? E mais: será que sem 
essas conquistas, trabalhar no setor bancário me-
ramente pelo salário, seria tão atrativo?

CONFIRA AS CONQUISTAS:
1933: Conquista da jornada de 6 horas de 

trabalho.
1934: Primeira greve geral da categoria e 

conquista da estabilidade a partir dos dois anos de 
trabalho e criação do Instituto de Aposentadorias e 
Pensões dos Bancários (IAPB), extintos em 1967, 
durante a ditadura militar.

1951: Após greve de 69 dias, é instituído o Dia 
do Bancário, comemorado em 28 de agosto.

1957: Garantia de recebimento de horas extras 
e da aposentadoria por tempo de serviço.

1961: A “Greve da Dignidade” conquista o 
Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Em campa-
nha junto com outras categorias, os bancários e os 

trabalhadores brasileiros conquistam o 13º salário.
1962: Fim do trabalho aos sábados.
1982: Unificação da data-base de toda a cate-

goria em 1º de setembro.
1985: Formação do primeiro Comando Nacional 

e deflagração da maior greve da história da catego-
ria. Bancários da Caixa conquistam a jornada de 6 
horas e direito à sindicalização.

1986: Conquista do auxílio-creche.
1990: Conquista do tíquete-refeição.
1991: Unificação nacional dos pisos salariais.
1992: Assinatura da primeira Convenção Cole-

tiva de Trabalho, válida para todo o País.
1994: Conquista do Vale-alimentação.
1995: Bancários são a primeira categoria a 

conquistar a Participação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR).

1997: Complementação salarial para bancários 
afastados por doença ou acidentes e conquista da 
verba de requalificação profissional na demissão. 
Criada a comissão permanente de saúde, que 
concluiu, em 1998, o Programa de Prevenção, Tra-
tamento e Readaptação de LER/DORT.

2000: Inclusão na CCT da cláusula sobre Igual-
dade de Oportunidades.

2003: Primeira campanha salarial unificada 
da categoria bancária. Com greve, bancários dos 
bancos públicos conquistam a mesma PLR dos 
bancos privados.

2004: Conquista, com greve, de aumento 
real acima da inflação, o que se repetiria nos anos 
seguintes.

2005: Conquista da igualdade do valor da ces-
ta-alimentação na Caixa.

2006: Conquista do valor adicional de PLR de 
2,2% do lucro líquido dos bancos. Pela primeira 
vez, BB e Caixa assinam a Convenção Coletiva de 
Trabalho junto aos demais bancos. Implantação de 
grupo de trabalho para debater assédio moral.

2007: Conquista da 13ª cesta-alimentação.
2009: Ampliação da licença-maternidade para 

180 dias; mudança no modelo de cálculo e melhorias 
da PLR adicional.

2010: Inclusão na CCT, pela primeira vez, de 
cláusula com mecanismo de combate ao assédio mo-
ral; ganho real de 3,1% no salário e de 11,6% no piso.

2011: Fim de divulgação de rankings individuais 
de produtividade; avanços no combate ao assédio 
moral e no PCMSO; aviso prévio proporcional; cin-
co mil novas contratações na Caixa; proibição do 
transporte de numerário por bancários; avanço na 
igualdade de oportunidades;

Folha Bancária
Informativo periódico do Sindicato dos Bancários de Cascavel 
e Região, filiado à Federação dos Bancários do Estado do 
Paraná (FEEB/PR), distribuído gratuitamente aos bancários 
da base desta entidade.
Sindicato: Rua Souza Naves, 3983, Ed. Centro Comercial Lince, 
7º andar,      (45) 3225.3536, e-mail sindibanc@uol.com.br, 
site www.bancarioscascavel.org.br e       (45) 99972.2106.
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 - Célio Bondi de Carvalho
Texto: Jornalista Idjalmas Bertollo - MTb/PR 54/01/27v
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• O Sindicato inovou em 2019, e promoveu sorteio de prêmios 
em datas especiais para os associados. Por exemplo, esses sorteios 
ocorreram no Dia do Bancário (28 de agosto), Dia das Crianças (12 
de outubro) e agora no Natal.

•  Departamento jurídico
•  Convênios com o comércio
•  Convênio médico e laboratorial através do Sindilojas Saúde
•  Desenvolve trabalho e luta permanente em defesa dos bancos 

públicos e privados, contra a terceirização e contra o fecha-
mento de agências e em defesa do emprego dos bancários.

O SINDICATO DE CASCAVEL 
DISPONIBILIZA AINDA AOS ASSOCIADOS:

2012: Isenção do Imposto de Renda sobre o 
valor da PLR, de forma progressiva, conforme a 
MP 597/2012; cláusula garantindo os salários dos 
bancários afastados que aguardam perícia médica;

2013: Vale-Cultura; abono-assiduidade (um dia 
de folga) também para os bancos privados; ganho 
real nos salários.

2014: Cláusula proíbe os bancos de cobrarem 
metas via SMS ou qualquer aplicativo; mais contra-
tações (BB e Caixa); fim do banco de horas no BB 
e pagamento em dinheiro. 

2015: 14% de reajuste nos vales; reajuste de 
10% nos salários (ganho real de 0,l8%); avanço no 
combate ao assédio moral.

2016: Foi inovado com acordo para dois anos 
(2016/2017), com 8% de reajuste salarial mais abono 
de R$ 3.500 para 2016, e, para 2017, INPC mais 
aumento real de 1%.

Em 2018, o movimento sindical firmou Con-
venção Coletiva de Trabalho para dois anos (2018 
e 2019) com a Fenaban, assegurando ganho real 
de 1,18% em 2018 e 1% em 2019, além do INPC.

OUTRAS CONQUISTAS
•  Para os associados, o Sindicato de Casca-

vel disponibiliza da CCP (Comissão de Conciliação 
Prévia) extrajudicial, destinada aos funcionários que 
vierem a ser desligados dos respectivos bancos 
(Itaú, Caixa, Banco do Brasil e Santander). A exceção 
fica por conta dos desligamentos por justa causa.

•  Auxílio Creche/Babá
•  Anuênio
•  Insalubridade/periculosidade
•  Gratificação de função
•  Auxílio funeral
•  Auxílio deslocamento noturno
•  Vale-transporte
•  Abono de falta de estudante
•  Auxílio doença
•  Seguro de vida
•  Indenização por morte ou incapacidade 

por assalto
•  Plano de saúde
•  Qualificação e requalificação profissional 

para retorno ao mercado de trabalho, tudo tem sido 
conquistado ao longo de anos de luta e mobiliza-
ção da categoria, tendo à frente as suas entidades 
sindicais.

•  Ação civil pública impetrada contra a Caixa 
Econômica Federal,que utilizava de serviços de 
terceirizados no chamado Bank Office. O sindicato 
ganhou esta ação, obrigando a Caixa a contratar 64 
empregados concursados, sendo a única ação do 
gênero no Brasil que obteve êxito.

Todos os bancários usam o 
Sindicato no seu dia a dia, 
dentro e fora do trabalho. 
Saiba como isso acontece


