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O Sindicato es-
tá em cam-

p a n h a  p a r a 
que o gover-
no isente a 
Par ticipa-
ção nos Lu-
cros e Resultados do imposto de renda 
dos trabalhadores. Em 1º de Maio, Dia 
do Trabalhador, o ministro da Secre-
taria Geral da Presidência da Repúbli-
ca, Gilberto Carvalho, afirmou que o 
governo concorda em isentar parcela 
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da PLR. A proposta do Sindicato é de 
isenção total para PLRs de até R$ 20 
mil, da mesma forma como já ocorre 
com acionistas quando fazem opera-
ções nas bolsas de valores.

Telebanco do HSbc

Os funcionários do Telebanco do HS 
BC receberam edição da FB em brail-
le de abril. No departamento há setor 
destinado às pessoas com deficiência 

Bancários com deficiência 
visual receberam informativo
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visual. Alguns deram entrevista para 
reportagem em vídeo. A matéria com-
pleta está no www.spbancarios.com.
br/Videos.aspx?id=196.

bradeSco
Quebra o gelo, Bradesco! É o mote 

da campanha de valorização dos tra-
balhadores, lançada pelo Sindicato. 
Entre as reivindicações estão: auxí-
lio-educação; melhoria nos planos de 
saúde e odontológico (com inclusão 
dos pais); manutenção do convênio 
médico na aposentadoria; plano de 
cargos, carreiras e salários; e igual-
dade de oportunidades.

linHa de crédiTo
PCD que ganha até dez salários mí-
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nimos por mês pode financiar bens e 
serviços que contribuam para ampliar 
suas habilidades funcionais. A lei san-
cionada pela presidenta Dilma permi-
te ao governo subsidiar empréstimos 
para que PCDs adquiram cadeira de 
rodas, computador portátil braille, 
mouse alternativo e lupa eletrônica. A 
linha de crédito será concedida pelos 
bancos públicos.

cenSo 2010
Segundo o Censo 2010, divulgado 

em abril, chegou a 45,6 milhões o nú-
mero de brasileiros com pelo menos 
uma deficiência física (visual, auditi-
va, motora ou mental), representan-
do 23,9% da população. A deficiência 
visual foi a mais frequente, atingindo 
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35,8 milhões de pessoas. Desse total, 
18,8% era de pessoas com dificulda-
de para enxergar mesmo de óculos ou 
lentes de contato. A deficiência visual 
severa atingia 6,6 milhões de pessoas, 
sendo que destas 506,3 mil eram ce-
gas (0,3%).

PCDs Luiz Antonio e Deucimar durante 
MB em Debate com a presidenta do 

Sindicato, Juvandia Moreira
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no SiTe
Para saber mais notícias acesse www.

spbancarios.com.br.
Cadastre-se pelo www.spbancarios.

com.br/servicos/email.aspx e receba 
notícias do Sindicato.
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