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ESTATUTO DE PCD
ESTÁ VALENDO
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Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência, em vigor desde 2 de janeiro, garante condições de aces-
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so à educação e à saúde e estabelece punições para atitudes
discriminatórias contra esses
45 milhões de brasileiros.
A lei foi sancionada pelo governo federal em julho e passa
a valer somente agora, 180 dias
após sua publicação no Diário
Oficial da União.
O chamado Estatuto de PCD
proíbe a cobrança de valores adicionais em matrículas
e mensalidades de instituições
de ensino privadas.
Quem impedir ou dificultar
o ingresso de PCD em planos
de saúde é sujeito a pena de
dois a cinco anos de detenção,
além de multa. A mesma pu-
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nição se aplica a quem negar
emprego, recusar assistência
médico-hospitalar ou outros
direitos ao cidadão, em razão
de sua deficiência.
A legislação exige também
que 10% dos dormitórios de
hotéis e pousadas sejam acessíveis e que haja, no mínimo,
uma unidade acessível.
Outra novidade: o trabalhador
com deficiência pode recorrer
ao Fundo de Garantia para a
compra de órtese ou prótese.
Ao poder público cabe assegurar sistema educacional inclusivo, ofertar recursos de
acessibilidade e garantir pleno
acesso ao currículo em condi-
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ções de igualdade.
ITAÚ
As inscrições para bolsas para
primeira e segunda graduação
e primeira pós-graduação do
Itaú estão abertas até 19 de fevereiro.
Para este ano o valor de cada
uma das 5,5 mil bolsas é de R$
365 e subirá para R$ 390, em
2017. Dessas, mil são destinadas prioritariamente a PCDs.
Pode se inscrever quem trabalha no Itaú há mais de doze
meses, tem ensino médio completo, está inscrito ou cursa a
primeira ou segunda gradua-
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ção ou que esteja na primeira
pós-graduação em instituição
reconhecida pelo MEC.
Não são aceitos os que se beneficiam de outro programa
com a mesma finalidade.
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Antes de se inscrever, verifique
as informações do currículo, cadastradas no sistema do banco.
Esses dados são essenciais para
o andamento do programa.
Os interessados precisam acessar o Portal Itaú Unibanco, clicar
em Feito para mim, em seguida
Tudo por você, Vantagens, Bolsa auxílio-educação e em Solicitação de inscrição no programa.
Os contemplados terão direito
ao reembolso de até onze mensalidades e o resultado sai em
abril.
BRADESCO E HSBC
Foi dado mais um passo na
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incorporação do HSBC Brasil
pelo Bradesco. Em 5 de janeiro
o Banco Central aprovou o negócio que, para ser concluído,
depende agora do posicionamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) e outras formalidades
legais.
O Sindicato acompanha de
perto todos os passos da incorporação e tem reivindicado
que os direitos e os empregos
dos funcionários nos dois bancos sejam preservados.
FAÇA VALER SEUS DIREITOS
A Convenção Coletiva de Tra-
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balho reúne os direitos da categoria bancária. Alguns deles são disponibilizados pelos
bancos, como o vale-refeição.
Outros, como abono-assiduidade e vale-cultura, têm de ser
solicitados pelo trabalhador.
O abono-assiduidade garante um dia de folga por ano ao
funcionário de bancos privados ,com ao menos um ano de
banco, que não tenha falta injustificada entre 1º de setembro de 2014 e 31 de agosto de
2015. A data deve ser definida
em comum acordo entre bancário e gestor da unidade. Bancos públicos têm regras próprias para esse direito.
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O vale-cultura de 50 reais
mensais deve ser solicitado ao
RH da empresa e pode ser
usado para comprar CDs, ir ao
teatro, fazer cursos etc. Tem direito os bancários que ganham
até cinco salários mínimos, ou
4.400 reais ao mês.
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Cadastre-se pelo www.spbancarios.
com.br/servicos/email.aspx e receba
notícias do Sindicato.

E

MUITO

M
O
B
o
d
a
z
i
l
a
c
i
d
n
i
s
ser

11

Publicação do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região. Telefone 31885200. Presidenta: Juvandia Moreira; Secretária de Imprensa: Marta Soares. Produção:
Secretaria de Imprensa e Comunicação. Edição: Jair Rosa. Design: Fabiana Tamashiro.

