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O Diário Oficial da União publicou 
em 18 de maio lei que reduz a ze-

ro as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins 
(Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social) incidentes sobre 27 
produtos voltados a pessoas com defici-
ência como: calculadoras equipadas com 
sintetizador de voz, teclados com adapta-
ções específicas, mouses com acionamen-
to por pressão, digitalizador de imagens 
– scanners – equipados com sintetizador 
de voz, lupas eletrônicas, próteses ocu-
lares e softwares de leitores de tela que 
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convertem o texto em voz ou em carac-
teres braille, para utilização de surdos-
cegos.
A medida faz parte do Plano Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
lançado pelo governo federal em 2011.

Campanha naCional 2012
O Sindicato realiza consulta junto aos 

bancários de São Paulo, Osasco e região 
para saber as prioridades para a Cam-
panha Nacional deste ano sobre os te-
mas saúde, condições de trabalho, segu-
rança, aumento real nos salários, PLR 
maior, qualidade de vida nas cidades. O 
questionário está no www.spbancarios.
com.br e será entregue em papel com 
fonte maior e em braille para os bancá-
rios com deficiência visual. Caso você 



|   3

não receba ou tenha dificuldades para 
preencher envie mensagem para folha 
bancaria@spbancarios.com.br. 
O resultado da enquete será levado às 

conferências estadual e nacional dos ban-
cários, onde será definida a pauta de rei-
vindicações da categoria a ser entregue à 
federação dos bancos (Fenaban).

fontes maiores facilitam leitura 
de pessoas com baixa visão
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BanCo do Brasil e  
Caixa Federal
Além da pauta geral, as propostas para 

as questões específicas dos bancários do 

BB e da Caixa serão discutidas nos res-

pectivos congressos nacionais desses tra-

balhadores, realizados em junho.

Denunie assédio moral no 
www.spbancarios.com.br
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sindiCato Cidadão
As questões que mais afetam a popula-

ção de São Paulo estão sendo abordadas 
em série especial de reportagens veicu-
lada na Folha Bancária e no site. Para 
ter acesso à página na web e às notícias 
sobre mobilidade urbana, questão do li-
xo na cidade e segurança acesse www.sp 
bancarios.com.br/Pagina.aspx?id=307.
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Para outras notícias e ficar sócio do 
Sindicato acesse www.spbancarios.com.br.

Cadastre-se pelo www.spbancarios.com.
br/servicos/email.aspx e receba notícias 
do Sindicato.
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