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A Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado aprovou no dia 

20 de março projeto que permite a pes-
soas com deficiência (PCD), filiadas ao 
Regime Geral de Previdência Social, se 
aposentarem mais cedo.
Pela proposta (PLC 40/2010), o tem-

po de contribuição irá variar de acor-
do com o tipo de deficiência: leve (30 
anos, no caso de homem e 25, mulher), 
moderada (27, homem e 22, mulher) e 
grave (25, homem e 20, mulher).
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A CAE também aprovou pedido de 
urgência para a matéria, o que per-
mite que seja votada rapidamente no 
plenário. Depois de aprovada no Se-
nado, a proposta volta à Câmara dos 
Deputados porque houve mudanças 
no projeto original.

Sindicato cobra itaú
O Sindicato está cobrando do Itaú 

a colocação de piso tátil em todos os 
complexos administrativos:  Ceic, 
CTO, CAT e CAU.  A cobrança também 
vem sendo feita na Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (Cipa), 
composta por representantes dos tra-
balhadores e da empresa.
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bancoS públicoS
Os funcionários do Banco do Brasil e 

da Caixa Federal estão realizando mani-
festações em todo o país com o mesmo 
objetivo: respeito à jornada de trabalho 
de seis horas. No BB o ato foi no dia 28 
de março e na Caixa em 4 de abril.
Como avanço no combate às fraudes e 

ao trabalho gratuito, os empregados da 
Caixa conseguiram o login único inter-
ligado ao sistema de ponto (Sipon).

Fb em braille  
completa um ano
A FB em braille e para pessoas com bai-

xa visão comemora no dia 26 de abril 
um ano de circulação. Com periodici-
dade mensal, o informativo já chega às 
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mãos de quase cem trabalhadores das 
principais instituições financeiras. A in-
dicação dos bancários com deficiência 
para receber o jornal, em sua maioria, 
vem sendo feita pelos próprios colegas 
de trabalho pelo telefone 3188-5200.
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campanhaS
Atualmente estão em curso quatro cam-

panhas que buscam melhoria nas condi-
ções de trabalho e aumento na remune-
ração para a categoria. São elas: Menos 
metas, mais saúde; Venda responsável 
de produtos; PLR sem IR e contra a re-
tirada das portas de segurança.
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Para saber detalhes acesse o site do Sin-
dicato: www.spbancarios.com.br.

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