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Folha Bancaria

Saltou de 30 para 250 os produtos de 
tecnologia assistiva que podem ser fi-

nanciados por meio de juros subsidiados. 
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A ampliação, que beneficia PCD, foi asse-
gurada pela portaria nº 362 assinada pelo 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, em 
24 de outubro.
Os itens podem ser adquiridos por meio 

do BB Crédito Acessibilidade, destinada aos 
PCDs. Para quem ganha até 5 salários mí-
nimos a taxa é 0,57% ao mês. Entre 6 e 10 
mínimos a taxa é 0,64%. O financiamento 
pode ser de até 100% do valor, limitado a 
R$ 30 mil. A quitação é de 4 a 60 meses e 
a primeira prestação em até 59 dias.
Entre os produtos estão impressora braille, 

relógio tátil ou falado, bengala de alumínio 
dobrável, módulos de piso tátil, mouse para 
aprendizado braille e software de leitor de 
telas. A lista está no http://portal.sdh.gov.br/
A ampliação do crédito integra o programa 

Viver Bem do governo federal e engloba o 



3

Minha Casa Minha Vida, no qual são dis-
ponibilizadas 1,2 milhão de moradias adap-
táveis para famílias com renda até R$ 1.600.

protesto no  
BanCo do Brasil

 u Sindicato denuncia abuso do BB

O Sindicato tem protestado contra as práti-
cas antissindicais do BB, que pressiona os fun-
cionários a compensar dias da greve, inclusive 
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com suspensão de férias. A entidade promo-
veu ato contra as medidas em 31 de outubro 
nas concentrações do banco na região central. 

dias da greve

Pelo acordo assinado com a Fenaban, a 
compensação da greve, nos bancos públicos 
e privados, é de no máximo duas horas por 
dia, de segunda a sexta, exceto feriado, até 
15 de dezembro. O que ultrapassar essa da-
ta será abonado.
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Caixa Federal
O estudo da Caixa sobre critérios de desco-

missionamento das funções gratificadas terá 
a colaboração dos empregados. As sugestões 
para as regras devem ser encaminhadas ao 
site@spbancarios.com.br 

Formação
Pelo Centro de Formação do Sindicato já 

passaram funcionários com deficiência vi-

 u Regras são conquistas da greve
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sual do HSBC e do Itaú, que fizeram cursos 
de CPA 10. Para isso, o Sindicato preparou 
material adaptado – em braille e para baixa 
visão. O local possui piso tátil para facilitar 
a locomoção. Para saber preços e se inscre-
ver nas novas turmas ligue para 3188-5200.  

Jornal eletrôniCo
Cadastre-se pelo www.spbancarios.com.br/ser 

vicos/email.aspx e receba notícias do Sindicato.
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