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Associado, participe da eleição online 
do Sindicato, de 17 a 24 de agosto

A Chapa 1 “Ética e Coragem para Ampliar Conquistas” é a única que se inscreveu para esta eleição virtual
Face à pandemia do novo co-

ronavírus (covid-19), a comissão 
eleitoral que coordena o processo de 
eleição da diretoria do Sindicato dos 
Bancários de Cascavel e Região, de-
terminou que esta eleição da entida-
de será online, com a realização da 
coleta de votos por meio eletrônico, 
disponibilizada no site do Sindicato 
(www.bancarioscascavel.org.br).

Com isso, os associados do 
Sindicato em condições de votar 
são convocados para a eleição, 
com votação por meio eletrônico, 
no período de oito dias: das 8 horas 
do dia 17 até as 18 horas do dia  24 
de agosto de 2020. Podem votar 

sede administrativa do Sindicato, na 
Rua Souza Naves, 3983, 7º andar, 
sala 702, Ed. Centro Comercial Lin-
ce, em Cascavel. 

CHAPA ÚNICA
O prazo para inscrição de cha-

pas expirou dia 24 de junho – o 
período para registro de chapas foi 
de 10 dias. A única chapa inscrita 
para a eleição é a Chapa 1 – “Ética e 
Coragem para Ampliar Conquistas”, 
encabeçada pelo atual presidente 
Gladir Basso. Mesmo assim, todos 
os associados devem participar da 
votação para garantir a democracia 
e a legitimidade do processo. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA (Efetivos)
 Presidente  Gladir Antônio Basso
 Vice-Presidente  Laerson Vidal Matias
 Secretário Geral  Reginaldo Filus
 1ª secretária  Sonia Regina Filus
 Tesoureira geral  Ana Lucia Silva Gonçalves Pietsch
 1º tesoureiro  Célio Bondi de Carvalho
 Formação Sindical  Paulo Sérgio Vieira
 Assuntos Intersindicais  Paulo Sérgio Fernandes
 Imprensa e Comunicação  Célio Bondi de Carvalho
 Administração e Informática  Rosemberg Cristiano Pontes 
 Patrimônio  Júlio Cézar Miotto
 Assuntos Culturais  Clarice Parizzotti
 Esportes e Lazer  José Gilmar Unser
 Assuntos sociais  Ironir José Schu
 Assuntos de Bancos Privados  Carlos Roberto Verruch
 Assuntos Bancos Estatais  Antonio Ribas Maciel Jr.
 Assuntos da Mulher  Cassia Vicente de Almeida
 Assuntos Jurídicos  Edimilson Palma
 Assuntos Saúde do Trabalhador  Marcos Antonio Lupepsa
 Arquivo Memória Sindical  Ivanildo Claro da Silva

SUPLENTES
 Ademir Soares dos Santos  Herodes Bolonheze Lopes
 Adriana Lopes Prado João Quirino Lopes
 Amilcar Zamarchi José Adriano dos Santos Nunes
 Delir José Trevisol José Renato Tácito Júnior
 Edinaldo José Ferreira Waldelucio Jovino de Souza
 Giovani Antonio Schvan

CONSELHO FISCAL 
 (Efetivos) (Suplentes)
 Jaime Scussiatto Odeniro Zanin
 Marivoni Zibette João Carlos Vettorello
 Vanda Matter João Rego

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO
 (Efetivos) (Suplentes)
 Gladir Antônio Basso Ana Lucia Silva Gonçalves Pietsch
 Reginaldo Filus Ademir Soares dos Santos

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS 

DE CASCAVEL E REGIÃO

CPF (sem separação)

MATRÍCULA FUNCIONAL (sem dígito)

todos os bancários com mais de três 
meses de filiação e que estejam em 
dia com as mensalidades junto ao 
Sindicato.

Para exercer o direito de voto 
digitalmente será necessário cada 
associado informar seu CPF (sem 
separação dos números) e sua ma-
trícula funcional (sem dígito).

COMPUTADOR PARA VOTAR 
NA SEDE DO SINDICATO

A comissão eleitoral informa 
também que para os associados 
habilitados a votar e que não tenham 
acesso à internet, será disponibiliza-
do um terminal de computador na 

C
ha

pa
 1

 “
Ét

ic
a 

e 
C

or
ag

em
 p

ar
a 

A
m

pl
ia

r C
on

qu
is

ta
s”

A votação será online



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
Diagramação / Impressão: Gráfica Assoeste
Tiragem: 2.000 exemplares

O Sindicato dos Bancários de Cascavel e 
Região foi criado em 1981. Portanto, são 39 
anos de luta, na defesa dos direitos e empre-
gos da categoria, como também na defesa da 
democracia e na busca por um País mais justo. 
Uma história construída por cada bancário e 
bancária, representados por diretorias que es-
tiveram à frente da entidade.

É a diretoria do Sindicato que negocia acor-
dos, organiza a luta na defesa dos direitos e 
em busca de novas conquistas, além de fazer a 
gestão dos serviços de apoio ao bancário como, 
por exemplo, cursos, jurídico, saúde, convênios, 
entre outras atribuições.

Chegou a hora dos bancários darem o 
exemplo de um grande processo democrático. 
Precisamos mostrar força e representatividade. 
Quando uma diretoria negocia com os bancos, 
legitimada pelos bancários que representa, isso 
tem um peso enorme em favor da categoria. 
Participe! Seu voto é fundamental. É você quem 
faz o Sindicato.

Porque, para ser forte, o Sindicato deve ser 
muito representativo. Quanto mais bancários 
participarem da eleição, mais mostraremos a 
força da entidade, o que é fundamental para 
resistirmos aos ataques e conquistarmos novos 
direitos, ou seja, votar na eleição do Sindicato é 
fortalecer nossos direitos

A diretoria do Sindicato negocia com a dire-
ção dos bancos; assina convenções coletivas 
de trabalho e acordos específicos por bancos e 
financeiras; organiza a luta na defesa dos direi-
tos e em busca de novas conquistas; fiscaliza 
as condições de trabalho; faz homologações de 
rescisões contratuais, amparando e assistindo 
os trabalhadores no aspecto jurídico; mantém a 
Comissão de Conciliação Prévia (CCP) e Comis-
são de Conciliação Voluntária (CCV); processo 
administrativo, além de ser responsável pelas 
áreas que dão suporte aos bancários como jurí-
dico (nas áreas trabalhista, cível, previdenciária 
e criminal), formação, cultural, saúde e condições 
de trabalho, relações sociais e sindicais, estudos 
sócioeconômicos, imprensa e comunicação, con-
vênios, entre outras.

Sindicato possui 
39 anos de luta. 
Seu voto é 
fundamental

Por que eu devo votar?

O que faz a diretoria 
do sindicato?

De 17 a 24 de agosto de 2020, 
acesse www.bancarioscascavel.org.br
e participe da eleição do Sindicato

Votação Online


