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NEGOCIAÇÃO

Campanha salarial de 2020 começa mais cedo
Encontro dos estados do Sul será dias 25 e 26 de março; o Nacional ocorrerá de 6 a 8 de maio

Neste ano, a campanha sa-
larial dos bancários está sendo 
antecipada em relação aos anos 
anteriores, “para que tenhamos 
mais tempo, já que as negociações 
com os bancos promete ser mais 
difícil diante do cenário nacional”, 
enfatiza o presidente do Sindicato 
de Cascavel e da Federação dos 
Bancários do Paraná, Gladir Bas-
so. Vale lembrar que a data-base 
dos bancários é 1º de setembro.

Neste sentido, já está defini-
do que o Encontro Interestadual 
do Sul, envolvendo dirigentes 
bancários do Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul, será 
realizado nos dias 25 e 26 de 
março, em Laguna (SC). 

Agora Sindicato emite 
carteirinha para sócios

somente on line
O Sindicato dos Bancários de 

Cascavel e Região deixou de emitir 
carteirinha para associados e depen-
dentes em sua secretaria, e passa a 
emiti-las somente on line.

Neste sentido, os sócios e depen-
dentes interessados devem acessar o 
site do Sindicato (www.bancarioscas-
cavel.org.br) e clicar em “CARTEIRI-
NHA DE ASSOCIADO”, preenchendo 
corretamente todos os campos do 
formulário e, em seguida, anexar 
uma foto. Na sequência, deve clicar 
em “ENVIAR”, para que o formulário 
da carteirinha, com a foto, chegue ao 
Sindicato.

Após esse procedimento, num 
prazo de até 72 horas, o Sindicato 
enviará a carteirinha on line para o 
sócio ou dependente que solicitou no 
e-mail fornecido.

NOVAS FILIAÇÕES
Já para quem ainda não é filiado 

e deseja se associar ao Sindicato, 
pode solicitar a ficha de filiação pelo 
Whatsapp (45)99972.2106 e e-mail 
sindibanc@uol.com.br ou imprimir a 
ficha através do site do Sindicato (www.
bancarioscascavel.org.br).

Primeira reunião do movimento sindical com a Fenaban, dando início à campanha salarial 2020

Também está decidido que 
o 48º Encontro Nacional de Di-
rigentes Sindicais Bancários e 

Securitários será realizado dias 
6, 7 e 8 de maio, em São Paulo.

No Encontro do Sul, os di-

REESTRUTURAÇÃO NO BB
Federação e Sindicato apontam prejuízos ao funcionalismo e pedem revisão de plano

rigentes bancários vão discutir 
e deliberar sobre a pauta de 
reivindicações deste ano, para 
ser apresentada no Encontro Na-
cional, que vai delinear a minuta 
nacional a ser negociada com a 
Fenaban (Federação Nacional 
dos Bancos).

Vale lembrar que, tanto em 
2016 como em 2018, o movimento 
sindical firmou acordos bianuais 
com a Fenaban, com aumentos 
reais de salários de 1% em cada 
ano.

No final de fevereiro, o mo-
vimento sindical já manteve a 
primeira reunião com a Fenaban, 
dando início às tratativas desta 
campanha salarial 2020.

A Federação dos Bancários do Estado do Para-
ná (Feeb-PR) e o Sindicato de Cascavel, enviaram 
ofícios a várias autoridades apontando “prejuízos ao 
funcionalismo do Banco do Brasil, ocasionado pela 
Reestruturação do Plano de Carreira Remunera-
da – PCR, IN 362.1”. Nesses expedientes, as duas 
entidades de classe também pedem providências à 
direção do BB, para que reveja tais distorções. Os 
documentos foram assinados pelo presidente da 
Feeb-PR e do Seeb-Cascavel, Gladir Basso, e pelo 
diretor para Assuntos junto ao BB das duas entidades, 
Antônio Ribas Maciel Jr.

Os ofícios foram encaminhados a Rubem de 
Freitas Novaes, presidente do BB; Marcelo Lopes 
Lourenço, gerente executivo do Dipes/DF do BB; 
Mauro Ribeiro Neto, vice-presidente Corporativo do 
BB; José Avelar Matias Lopes, diretor de Gestão da 
Cultura e de Pessoas do BB; Lourenço Ferreira do 
Prado, presidente da Contec; e Adauto de Oliveira 
Duarte, coordenador de Negociações do Fenaban.

A seguir, segue ofício, na íntegra:

“Ref. Prejuízos ao funcionalismo ocasionado pela 
Reestruturação do Plano de Carreira Remunerada – 
PCR, IN 362.1.

A Federação dos Bancários do Paraná em con-
junto com o Sindicato dos Bancários de Cascavel/
PR, no uso legal e constitucional de suas atribuições, 
vêm à ilustre presença de V.S.as solicitar explicações/
informações sobre a Reestruturação epigrafada, o que 
faz nos seguintes termos e motivos a seguir expostos:

a) Gerará prejuízos à maioria dos bancários des-
ta instituição, haja vista que foi extinta a progressão 
Nível Avançado, para os gerentes de relacionamento;

b) Redução inexplicável nos VRs dos futuros 
comissionados, mostrando um desapreço e desmoti-
vação por aqueles que lutam por um Banco do Brasil 
melhor e mais rentável;

c) Diminuição na pontuação do Adicional por mé-
rito, visto que, com o sucateamento dos VRs, muitos 
colegas que recebiam 3,0 pontos diários, passarão 
a receber 1,5 ponto, dobrando o lapso temporal para 
a referida promoção;

d) Criação lesiva da verba 276- VB TEMP. VINC. 
FUNC. – VTVF, com o único objetivo de subtrair di-
reitos adquiridos na pontuação por Mérito, visto que 
foram retiradas das verbas 257 – ADICIONAL DE 
FUNÇÃO e 259 – COMPL. FUNÇÃO CONFIANÇA, 
com o verdadeiro intuito de redução salarial, visto 
que a Promoção por Mérito foi criada justamente 
para garantir aos que perderam suas comissões um 
salário mais digno;

e) Funcionários serão prejudicados nas futuras 
distribuições do PLR, visto que o paradigma/ PLR QUAN-
TIDADE DE SALÁRIOS é pelo VR, não sobre o valor do 
salário recebido, lesando novamente o corpo funcional;

f) Com o rebaixamento do VR, em média R$ 
2.000,00 (dois mil reais) por função, tornou-se inviável 
concorrer dentro do BB para cargos mais elevados, 
haja vista que não haverá aumento salarial, só o au-
mento de responsabilidades.

Diante do exposto pedimos providências junto ao 
Conselho Diretor desta honrosa instituição, para que 
reveja tais distorções criadas pelo Banco e, que as 
mesmas sejam discutidas em mesa de negociação 
com as Entidades Sindicais, pois tais medidas não 
têm por objetivo o bem estar social do seu funcionalis-
mo e sim rebaixar e achatar ainda mais os proventos 
suados do valoroso quadro funcional”.
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Sindicato promove Natal “gordo” e sorteia 30 cestas e 3 TVs 39”
O Natal 2019 foi marcan-

te para os associados do 
Sindicato dos Bancários de 
Cascavel e Região. Nesse 
ano, a entidade inovou para 
comemorar a passagem na-
talina e promoveu o sorteio 
de 30 cestas e três TVs Led 
39”, Smart, Full HD Semp 
TCL, HDMI USB com Wifi e 
conversor digital integrados. 
Concorreram à premiação 
todos os associados da base 
do Sindicato: Cascavel (sede) 
e outras 23 cidades da região 
Oeste do Paraná.

Esta inovação na forma 
de comemorar datas espe-
ciais teve início no Sindicato 
por ocasião do Dia do Ban-
cário (28 de agosto), quando 
foram sorteados vários e va-
liosos prêmios, e continuou  
no Dia das Crianças (12 de 
outubro), quando foram sor-
teadas duas bicicletas aro 
24, 21 marchas, Caloi.

OS SORTEADOS
Na campanha do Natal 

2019, o Sindicato realizou 
quatro sorteios da premiação: 
dias 2, 9, 16 e 23 de dezem-
bro. Os ganhadores (30 ces-
tas e três TVs) da promoção 
foram os que seguem abaixo:

SORTEADOS DO DIA 
02/12/19

- Silmara Lidia Munhak da 

Raphael de Oliveira Demenck 
(Itaú/Guaraniaçu) com os dire-
tores Ivanildo Claro da Silva (E) 
e Célio Bondi de Carvalho (D)

Anderson Pereira de Oliveira 
(Itaú Souza Naves/Cascavel) 

com o diretor 
Edimilson Palma

Silmara Lidia Munhak 
da Silveira (Santander / 
Cascavel) com o diretor 
Ivanildo Claro da Silva

O diretor Antônio Ribas Maciel 
Jr e o presidente Gladir Basso 
com Dimas Carnielli do Prado 

(BB/PSO-Cascavel)

Maycon Rodrigo de Melo (Bra-
desco/Corbélia) 

com o presidente 
Gladir Basso

Rubia Dutra Carriel 
(Itaú FAG/Cascavel) 

com o diretor 
Edimilson Palma

Diego Augusto Vieira 
(BB Seret/Cascavel) com o 

presidente Gladir Basso (E) e 
Antônio Ribas Maciel Jr (D)

Luiz Fernando Soares de 
Freitas (Bradesco Parque São 
Paulo/Cascavel) com o diretor 

Edimilson Palma

Sandra Goreti Bavaresco 
(Itaú-Cafelândia) 

com o diretor 
Edimilson Palma

Os diretores Ivanildo Claro 
da Silva e Ana Lúcia Pietsch 

com Tamiris Alves Mizerkowski 
(Bradesco Centro/Cascavel)

Milla Gabriela Ribeiro D. Zeni 
(Itaú Praça Wilson 

Joffre/Cascavel) com o 
diretor Edimilson Palma

Marcia Matos da Silva (Brade-
co/Guaraniaçu) com os direto-
res Ivanildo Claro da Silva (E) 

e Edimilson Palma (D)

Artur Zamara de Souza 
(Bradesco/Nova Cascavel) 

com o diretor 
Célio Bondi de Carvalho

Silveira (Santander/Cascavel);
- Luiz Fernando Soares 

de Freitas (Bradesco Parque 
São Paulo/Cascavel);

- Marcia Matos da Silva 
(Bradesco/Guaraniaçu);

- Anderson Pereira de 
Oliveira (Itaú Souza Naves/
Cascavel);

- Diego Augusto Vieira 
(BB Seret/Cascavel);

- Raphael de Oliveira De-
menck (Itaú/Guaraniaçu);

- Rubia Dutra Carriel (Itaú 
FAG/Cascavel);

- Milla Gabriela Ribeiro 
D. Zeni (Itaú Praça Wilson 
Joffre/Cascavel);

- Maycon Rodrigo de Melo 
(Bradesco/Corbélia);

-  Tami r i s  A l ves  M i -
zerkowski (Bradesco Centro/
Cascavel).

SORTEADOS DO DIA 
09/12/19

(Ganhador da TV 39¨):
- Dimas Carnielli do Prado 

(BB/PSO-Cascavel)

(Ganhadores das cestas):
- Sandra Goreti Bavares-

co (Itaú-Cafelândia)
- Artur Zamara de Souza 

(Bradesco/Nova Cascavel)
- Marlene Nezze (Itaú 

Empresa-Cascavel)
- Ilson Luís Hoster (Bra-

desco/Agência Cascavel)
- Charles Marcelo de 

Lima (Caixa/Verdes Cam-
pos-Cascavel)

- Jéssica Cavalcante Pre-
tto (Bradesco-Capitão Leôni-
das Marques)

- Rafael Roberto Vincenzi 
(Bradesco/Rio Grande do 
Sul-Cascavel)

- Luís Paulo M. M. Winiar-
ski (Caixa/Superintendência 
Oeste PR-Cascavel)

- Themis Rogéria Villa Nova 
(Caixa/Agência Cascavel)

- Júlio César Kalinoski 
(BB/Seret-Cascavel) 

SORTEADOS DO DIA 
16/12/19

(Ganhador da TV 39¨):
-  Daniela Lino Sesso 

(Bradesco/Centro-Cascavel)

(Ganhadores das cestas):
- Jaqueline Greisse Henz 

(Itaú/Avenida Brasil-Cascavel)
- José Roberto Domin-

gues da Silva (Caixa/Centro-
-Cascavel)

- Josiani Effgen (Bradesco-
-Rio Grande do Sul-Cascavel)

- Alda Gaghetti (BB/Estilo-
-Cascavel)

- Gilmar Luís de David 
(Caixa/Centro-Cascavel)

- Anne Cleuza Pahim Car-
pes (BB/Centro-Cascavel)

- Marciano Alves de Sou-
za (Caixa/Parque São Pau-
lo-Cascavel)

- Ivonei Costa (Bradesco/

Rio Grande do Sul-Cascavel)
-Elaine Cristina Trindade 

(BB/Empresas-Cascavel)
- João Rego (Caixa/Ver-

des Campos-Cascavel)

SORTEADO DO DIA 
23/12/19

(Ganhador da TV 39”):
- Adelar Eugênio Dotto 

(Caixa/Cicoc-Cascavel)

Além desta promoção de 
prêmios, neste Natal os di-
retores do Sindicato fizeram 
a tradicional visita de fim de 
ano à base, com a entrega 
de bombons e mensagem 
natalina e de Ano Novo aos 
bancários.
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O diretor Célio Bondi de 
Carvalho com 
Marlene Nezze 

(Itaú Empresa-Cascavel)

José Roberto Domingues da 
Silva (Caixa/Centro-Casca-

vel) com o diretor 
Jaime Scussiatto

O diretor Reginaldo Filus com 
Luís Paulo M. M. Winiarski 
(Caixa/Superintendência 

Oeste PR-Cascavel)

A diretora Sonia Regina Filus 
Borchart  com Marciano Al-

ves de Souza (Caixa/Parque 
São Paulo-Cascavel)

A diretora Ana Lúcia Pietsch 
com Ilson Luís Hoster 

(Bradesco/Agência Cascavel)

Josiani Effgen 
(Bradesco-Rio Grande 

do Sul-Cascavel)

Os diretores Reginaldo Filus 
e João Quirino Lopes com 
Themis Rogéria Villa Nova 
(Caixa/Agência Cascavel)

A diretora Ana Lúcia Pietsch 
com Ivonei Costa 

(Bradesco/Rio Grande do 
Sul-Cascavel)

Charles Marcelo de Lima 
(Caixa/Verdes Campos-Cas-

cavel) com o diretor 
João Rego

Alda Gaghetti (BB/Estilo-Cas-
cavel) com o diretor Antônio 

Ribas Maciel Jr. (E) e o presi-
dente Gladir Basso (D)

Júlio César Kalinoski (BB/Se-
ret-Cascavel) com o presiden-
te Gladir Basso (E) e Antônio 

Ribas Maciel Jr (D)

Elaine Cristina Trindade (BB/
Empresas-Cascavel) com o di-
retor Antônio Ribas Maciel Jr. (E) 
e o presidente Gladir Basso (D)

O vice-presidente Laerson 
Vidal Matias com Jéssica Ca-
valcante Pretto (Bradesco-Ca-

pitão Leônidas Marques)

O diretor Reginaldo Filus 
com Gilmar Luís de David 
(Caixa/Centro-Cascavel)

O diretor Edimilson Palma 
com Daniela Lino Sesso 

(Bradesco / Centro-Cascavel)

João Rego (Caixa/Verdes 
Campos-Cascavel) com o dire-
tor Antônio Ribas Maciel Jr. (E) 
e o presidente Gladir Basso (D)

O diretor Edimilson Palma 
com Rafael Roberto Vincenzi 

(Bradesco/Rio Grande do 
Sul-Cascavel)

Anne Cleuza Pahim Carpes (BB/
Centro-Cascavel) com o pre-

sidente Gladir Basso (E) e o dire-
tor Antônio Ribas Maciel Jr. (D)

O diretor Célio Bondi de 
Carvalho com Jaqueline 

Greisse Henz 
(Itaú/Avenida Brasil-Cascavel)

Adelar Eugênio Dotto 
(Caixa/Cicoc-Cascavel) 

com o diretor 
Reginaldo Filus
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A Caixa anunciou que 
obteve lucro líquido contábil 
de R$ 21,1 bilhões em 2019, 
crescimento de 103,3% em 
relação ao ano anterior.

De acordo com o ba-
lanço divulgado pelo banco, 
a "evolução na margem fi-
nanceira (13,5%) e redução 
nas despesas de provisão 
para créditos liquidação duvi-
dosa (27,9%) foram os prin-
cipais influenciadores" para 
o crescimento do lucro em 
2019. Entretanto, o resultado 
também foi fortemente impul-
sionado por mais de R$ 15,5 
bilhões em vendas de ativos. 
Por outro lado, a participa-
ção da Caixa no mercado 
de crédito vem caindo. O 
market share, que em 2017 
era de 22,37%, caiu para 
19,74% em 2019, enquanto 
o Bradesco cresceu sua car-
teira de crédito em 11,4% e o 
Santander em 15,3%.

ATIVOS: A Caixa vem 
anunciando já há algum tem-
po, que pretende num futuro 
próximo, vender ações dos 
ativos mais lucrativos da em-
presa. De acordo com ma-
téria do Valor Econômico, a 
Caixa informou que pretende 
protocolar , na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) o 
pedido de IPO da Caixa Se-
guridade. O Valor, que ouviu 
duas fontes do banco públi-

“A Caixa vive momentos de incertezas, e como 
sempre, trabalhadores são as principais vítimas!”

co, informa que os prepara-
tivos estão na reta final, mas 
ainda falta concluir a libera-
ção de alguns documentos. 
Em entrevista concedida, o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, não falou em 
prazo, mas afirmou que a 
IPO está “madura”. A oferta 
para abertura de capital é 
estimada em R$ 15 bilhões. 
A venda de uma subsidiária 
lucrativa, que no ano passa-
do teve crescimento de 20% 
na receita operacional, mais 
uma vez evidencia o acele-
rado processo de desmonte 
e fatiamento da Caixa. A 
atual direção do banco, sob 
ordens do governo federal, 
está vendendo as partes 
mais rentáveis da Caixa. É 
a dilapidação do patrimônio 
público sendo feita de uma 
forma desavergonhada,

REESTRUTURAÇÃO: 
Como é de conhecimen-

to de todos, a reestruturação 
da Caixa Econômica Fede-
ral está suspensa por força 
de uma liminar obtida pelo 
movimento sindical. Isso 
ocorreu porque a Caixa deu 
início às mudanças previs-
tas na reestruturação, sem 
qualquer negociação com 
os trabalhadores. Cabe frisar 
que as alterações previstas 
pela citada reestruturação, se 

de fato implementadas, terão 
impacto direto na vida de 
grande parte dos emprega-
dos da Caixa, quer seja pela 
questão financeira (com mui-
tos colegas perdendo seus 
cargos comissionados), quer 
seja pela possibilidade emi-
nente de serem transferidos 
para outras localidades, o 
que, certamente ocasionará 
enormes transtornos para a 
grande maioria dos atingidos.

PDV: outra questão 
atrelada ao tema “Reestrutu-
ração da Caixa”, é a abertura 
de mais um PDV - Programa 
de Desligamento Voluntário 
-, que certamente irá agravar 
ainda mais a falta de traba-
lhadores nas agências, fra-
gilizando o atendimento ao 
público, já bastante precário, 
devido aos inúmeros PDVs 
realizados nos últimos anos.

Precisamos ficar aten-
tos e vigilantes para os 
próximos movimentos do 
jogo. Não podemos baixar 
a guarda. Nossas ações e 
atitudes no enfrentamento 
das dificuldades que se nos 
apresentam, certamente 
poderão fazer a diferença 
entre aquilo que almejamos 
e aquilo que nos é imposto. 

Venha fazer parte do 
Sindicato dos Bancários 
de Cascavel e Região. Fi-
lie-se já.

Lucro recorde, venda de ativos/IPO da Caixa Seguros, reestruturação, PDV...

A Livraria e Papelaria “O Mundo do Livro” possui parceria com o Sindicato 

dos Bancários de Cascavel e Região, que garante 10% de desconto para os ban-

cários, em todos os produtos das lojas da Livraria e Papelaria “O Mundo do Livro”.

“O Mundo do Livro” oferece ainda vários outros descontos em diversos se-

tores de suas lojas. Visite-nos e conheçam os produtos e respectivos descontos.

Para melhor atender os clientes, possuímos estacionamento próprio.

 

Loja 1 - Avenida Brasil 5553 -  (45) 3037-5502

Loja 2 - Avenida das Torres - FAG Bloco 2 -  (45) 3326-9501

Bancárias ganham 
16 prêmios no Dia da Mulher

Bancárias sorteadas com respectivos prêmios

Folha Bancária
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O Sindicato dos Bancários de Cascavel e Região sorteou 
16 prêmios para comemorar o Dia Internacional da Mulher (8 
de março). Concorreram à premiação as bancárias associadas.

Os 16 prêmios - sorteados dia 6 - estão assim distribuí-
dos: 11 vales no valor de R$ 400,00 cada, adquiridos pelo 
Sindicato, da Lingerie & Cia, Hope Lingerie Oficial, Bahaus 
Shopping, Bella Prata Centro, Arezzo Sapatos e Bolsas, Cal-
çados Luz da Lua, Carmen Steffens, Lojas Gaúcha, Sarolli 
Magazin, Óticas Carol Cascavel e Fabrikatto Calçados; um 
prêmio doado da Bella Prata Centro (um par de brincos de 
prata 925 com banho de ródio com pedras zircônia) e três kits 
adquiridos pelo Sindicato do O Boticário; e um prêmio doado 
pela Carmen Steffens.

Vales no valor de R$ 400,00
-  Sueli Rockenback (BB Centro/Cascavel) - da Óticas Carol 

Cascavel
- Regiane Avanzi (Caixa Verdes Campos/Cascavel) - da Lojas 

Gaúcha
- Eva Cheila Pelegrini (Caixa Migrante/Cascavel) - da Luz da 

Lua
- Rubia Dutra Carriel (Itaú FAG/Cascavel) - da Lingerie & Cia
- Silvana Karen Bakes Teodoro (BB Empresarial/Cascavel) 

- da Bahaus Shopping 
- Giovana Daniela Busarello de Bastiani (BB PSO/Cascavel) 

- Arezzo Sapatos e Bolsas
- Nayaja Alves Martins (Itaú Coqueiral/Cascavel) – da  Fa-

brikatto Calçados
- Fernanda Coninck (Bradesco Carlos Gomes/Cascavel) 

– da Carmen Steffens
- Gisele de Fátima Vicente Regoso (Caixa Superintendência/

Cascavel) – da Sarolli Magazin 
- Marieli de Andrade (Itaú Carlos Gomes/Cascavel) – da Bella 

Prata Centro 
- Clarice Parizzotti (Santander Migrante/Cascavel) – da Hope 

Lingerie Oficial
Brinde da Bella Prata Centro
- Silmara Lidia Munhak da Silveira (Santander Centro/Cascavel)
Kits do O Boticário
- Beatriz Nunes (BB Estilo/Cascavel)
- Karla Schiavo Martins (Bradesco RGS/Cascavel)
- Marieli Bortolini (Itaú Personnalite/Cascavel)
Brinde da Carmen Steffens
- Fernanda Coninck (Bradesco Carlos Gomes/Cascavel)

Diretores do Sindicato, durante o sorteio da premiação 
às bancárias associadas
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