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Mais postos de trabalho

O Ministério do Trabalho e Emprego 
divulgou dados que revelam que é 
necessário avançar mais para aten-

der às necessidades dos trabalhadores com 
deficiência. De acordo com o Ministério, a 
média nacional de cumprimento da norma 
está em 21,4%, em SP chega a 40%. 

Outra informação é que, embora a oferta 
de postos formais de trabalho tenha crescido 
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9,6% no Brasil, entre os anos de 2007 e 2009, 
o percentual de pessoas com deficiência em-
pregadas sofreu redução de 17,3% no mes-
mo período.

Os números integram a Rais (Relação Anual 
de Informações Sociais) e 2009 é o ano mais 
recente com números consolidados.

No universo de contratados entre 2007 e 
2009, que chegou a 41,2 milhões, a parcela 
de pessoas com deficiência é mínima: 0,7%, 
ou 288 mil funcionários.

Antonio Inácio e Sérgio Lopes 
entregam edição para a Daniela Godoy
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Hoje, estima-se que 
o Brasil tenha 27 mi-
lhões de pessoas com 
deficiência, sendo 
17 milhões em idade 
considerada ativa pa-
ra o mercado, entre 15 
e 59 anos.

A Lei de Cotas, que completou 20 anos em ju-
lho de 2011, determina que companhias com 
pelo menos cem empregados preencham de 
2% a 5% dos postos com trabalhadores com 

Tiago recebe 1ª edição 
da FB em braille

Ivani Del Gandio e o 
dirigente João Roberto
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deficiência. E, no setor público, os concur-
sos têm de reservar pelo menos 5% das vagas 
a essas pessoas. A multa para o descumpri-
mento pode chegar a R$ 152 mil.

são pilantra

O Sindicato encerrou 2011 com a tradicio-
nal manifestação lúdica “São Pilantra”, que 
aconteceu na Avenida Paulista em 28 de de-
zembro. Paródia da corrida de São Silvestre, 

Gabriel: “saber o que está acontecendo 
é essencial para poder se posicionar”
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a São Pilantra denuncia os grandes vilões 
que prejudicaram os bancários e a popula-
ção durante o ano. Entre os competidores 
estavam o Leão do IR; o Itaú Unibanco, re-
presentado por “Roberto Entuba” e “Morei-
ra Males”; o Banco do Brasil, o Bradesco, a 
Caixa, o Santander e o HSBC.  Para saber o 
resultado acesse o www.spbancarios.com.br. 

Cursos
Já estão abertas as inscrições para os cur-

sos da área financeira ofertados em janeiro 

Luis Antonio Santos manuseia a FB em braille
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de 2012 pelo 
Sindicato. Os 
interessados 
devem entrar 
em contato pe-
lo 3188-5328 
com Ana Lúcia 

ou Jandira, para solicitar adequação nos ma-
teriais didáticos.

Acesse o www.spbancarios.com.br/servicos/ 
email.aspx e receba notícias diárias do  
Sindicato.

Gisele recebe FB em braille de Juvandia

Bancária Cátia recebe edição do 
dirigente sindical Carlos Garcia
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