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CHEGAMOS
À EDIÇÃO 50
m meio às comemorações
E
que marcam os 93 anos de
fundação do Sindicato, em 16
de abril, os trabalhadores com
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deficiência visual também celebram os cinco anos de circulação da Folha Bancária em
Braille com esta edição de número 50.
O projeto foi lançado oficialmente em 26 de abril
de 2011 durante o
programa de webtv Momento Bancário em Debate
(atual MB com a Presidenta),
quando a entidade completou
88 anos de existência. O objetivo: ampliar a inclusão das
pessoas com deficiência visual
por meio de informações rela-

3

tivas ao mundo do trabalho,
seus direitos e suas reivindicações.
“Mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico que facilita a acessibilidade dos cegos
e pessoas com baixa visão, nada substitui o prazer da leitura por meio do Braille. Sentir
as frases, a pontuação, toda a
estrutura de um texto. Muito
diferente dos programas que,
na verdade, trazem apenas um
áudio do que está escrito”, afirma uma funcionária do Itaú
que tem perda total da visão.
A trabalhadora integra o grupo de cerca de 100 bancários
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que recebem periodicamente a
FB em Braille. “Foi uma das
maiores e mais felizes surpresas quando recebi a edição pela
primeira vez há uns três anos.
Vi que vocês, do Sindicato, se
preocupam de fato com a gente. Isso me colocou em igualdade de condições com meus
colegas no que diz respeito a
ter um jornalzinho também”,
destaca.
A partir da FB em Braille, outras portas foram abertas. Houve aumento das demandas do
segmento e, com isso, as apostilas do Centro de Formação
Profissional do Sindicato pas-
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saram a contar com a linguagem em Braille, possibilitando
que deficientes visuais fizessem
alguns dos cursos oferecidos.
E nas discussões com a federação dos bancos (Fenaban), a
ascensão profissional de pessoas com deficiência (PCDs)
passou a ser constante. “Se forem dadas as mesmas condições, equipamentos e treinamento a esses trabalhadores,
eles executarão todas as tarefas
dos demais empregados. Eles
não podem ser vistos apenas
para preencher cota. Têm de
ter oportunidade para evoluir
profissionalmente”, afirma a
secretária de Imprensa do Sin-
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dicato, Marta Soares.
Sindicato presenteia
sindicalizados

Para marcar as comemorações
dos 93 anos do Sindicato, em
16 de abril, a entidade está sorteando 93 tablets entre os bancários sindicalizados. Os sorteios são exibidos pelo site da
entidade e vão até 2 de maio.
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Os contemplados são avisados
e a entrega ocorre no local de
trabalho.
Em defesa da democracia
O Sindicato sempre se posicionou em defesa da democracia
e alerta os trabalhadores: caso
o golpe se concretize e Michel
Temer assuma de forma ilegítima a Presidência da República, haverá o retorno das privatizações, ataques a direitos
trabalhistas e sociais. A admissibilidade do impeachment foi
aprovada na Câmara dos Deputados em 17 de abril e agora
está no Senado.
Os ataques viriam por meio
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da chamada Ponte para o Futuro que prevê, entre outros
males aos trabalhadores, adoção de idade mínima e a desvinculação do salário mínimo
para o pagamento dos benefícios previdenciários. Trocando
em miúdos, as pessoas teriam
de trabalhar mais para receber
aposentadorias inferiores ao
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salário mínimo.
“Os mesmos deputados e empresários que defendem o impeachment são os que propuseram a lei da terceirização
na atividade-fim, permitindo
a substituição de contratados
diretos por prestadores de serviços. São os mesmos que no
governo Fernando Henrique
Cardoso tentaram acabar com
a Consolidação das Leis do
Trabalho. São os mesmos que
defendem a jornada de trabalho flexível para que o empresário possa adequar a jornada
às suas necessidades”, denuncia
o presidente da CUT, o bancário Vagner Freitas.
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Cadastre-se pelo www.spbancarios.
com.br/servicos/email.aspx e receba
notícias do Sindicato.
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