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Produtos e equipamentos usados por 
pessoas com deficiência terão finan-
ciamento bancário com juros redu-

zidos e isenção de tributos. A meta é do 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, lançado pela presidenta Dilma 
Rousseff em 17 de novembro.

O objetivo é zerar tributos federais sobre 
produtos como scanners e calculadoras com 
sintetizador de voz e copiadoras de textos 
em braille.

O Banco do Brasil concederá empréstimos 
de até R$ 25 mil, com juros baixos, para 
compra dos equipamentos por pessoa com 
renda de até dez salários mínimos. O prazo 
de pagamento é 5 anos.

Na educação, o plano prevê aquisição de 

Isenção de Impostos
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2.600 ônibus acessíveis a deficientes e con-
tratação de 1.296 professores e tradutores 
de libras. Na saúde, a intenção é que o SUS 
faça adaptações e manutenção de próteses 
e órteses.

Greve

O acordo coletivo assinado entre o Sindi-
cato e a Fenaban estabelece que a compen-
sação dos dias da greve da categoria seja de 
até duas horas extras por dia, de 2ª a 6ª, até 

Antonio Inácio e Sérgio Lopes entregam 
edição para a Daniela Godoy do CAT-Itaú
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15 de dezembro. 
A Caixa Federal tentou vincular a compen-

sação das horas ao sistema de metas, mas reti-
rou a medida depois de pressão do Sindicato.

O Banco do Brasil também foi alvo de pro-
testo em virtude de alguns setores divulga-
rem listas de funcionários e as horas a com-
pensar. Uma medida proibida pela conven-
ção coletiva.

Caso o acordo não esteja sendo respei-
tado, o funcionário deve denunciar pelo 
3188-5200.

Presidenta Juvandia Moreira 
assina acordo coletivo
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Itaú UnIbanco

O Sindicato tem paralisado unidades do 
Itaú, cobrando o fim das demissões. Os 
atos foram iniciados após as demissões 
de 62 funcionários, entre eles pessoas 
com deficiência, da Unidade de Suporte 
Jurídico. Os protestos irão prosseguir e 
será lançada campanha de denúncia junto 
à sociedade.

Ato no CAU, Itaú
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Santander

Os bancários do Santander realizaram en-
tre os dias 21 e 26 de novembro a Jornada In-
ternacional de Lutas na busca de um acordo 
marco global que estabeleça direitos iguais 
aos funcionários nos países em que o banco 
atua. Em 1 de dezembro acontece negocia-
ção para discutir o acordo aditivo.

Protesto no Santander
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cUrSoS

Já estão abertas inscrições para os cursos 
do Sindicato para a área financeira em ja-
neiro de 2012. Interessados devem entrar 
em contato pelo 3188-5328 com Ana Lúcia 
ou Jandira, para solicitar adequação nos 
materiais didáticos.

Curso no Sindicato
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