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3º Censo da Diversidade traça perfil da categoria. Participe

OO3º Censo da Diversidade, que
está disponível no site da Fede-

ração Brasileira de Bancos (Febraban)
desde agosto passado, encerra a coleta
de dados em outubro. Previsto na
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), o Censo irá traçar o perfil da
categoria por gênero, orientação se-
xual, raça e PCD (pessoas com defi-
ciência). O objetivo é analisar as po-
líticas de inclusão dos bancos e pro-
mover a igualdade de oportunidade
no setor bancário.

Os dados levantados pelo 3º Cen-
so serão analisados entre os meses de
novembro deste ano e janeiro de
2020; o resultado será divulgado em
fevereiro do próximo ano. Participe.
O questionário é dividido por seis
partes. Acesse https://diversidade.fe-
braban.org.br.

Campanha
Paralelamente à aplicação dos

questionários, acontece a Campanha
de Valorização da Diversidade. Pro-
posta pelos sindicatos durante reu-

nião da Comissão Bipartite de Di-
versidade, anteriormente denomina-
da Igualdade de Oportunidades, a
Campanha inclui a formação de agen-
tes da diversidade nas agências e de-
partamentos.

O 1º Censo da Diversidade foi rea-
lizado em 2008 e contou com a par-
ticipação de 204,1 bancários de todo
o país; o 2º Censo ocorreu em 2014
e 187.411 bancários de 18 instituições
financeiras responderam o questio-
nário.

Greve pelo Clima, em Campinas

EEm protesto contra as mudanças
climáticas, vários cidadãos se

reuniram no dia 20 deste mês de se-
tembro no Largo do Rosário, em Cam-
pinas; entre eles, militantes, ativistas,
professores, estudantes, crianças, po-
líticos e dirigentes sindicais, incluin-
do diretores do Sindicato.

Convocada pela Coalização pelo
Clima, como parte da Greve Global
pelo Clima, a manifestação teve como
objetivo alertar as autoridades a ado-
tar medidas contra o colapso am-
biental registrado em várias partes do
planeta, a degradação do meio am-
biente, o aquecimento global, provo-
cados por ações humanas. A Coalizão
é uma frente formada por 70 organi-
zações ambientais, movimentos so-

ciais e centrais sindicais. Na abertu-
ra do protesto em Campinas, o pro-
fessor Enrique Ortega, da FEA (Fa-
culdade de Engenharia de Alimentos)
da Unicamp, proferiu aula pública so-
bre as mudanças climáticas.

O protesto mundial tem como ins-
piração o movimento “Fridays For
Future” (Sextas-feiras pelo Futuro), or-

ganizado pela jovem ativista sueca de
16 anos, Greta Thunberg. Desde agos-
to de 2018, uma vez por semana, Gre-
ta falta às aulas, em Estocolmo, para
protestar contra as mudanças climá-
ticas, em frente ao parlamento sueco.
E ocorreu às vésperas da Cúpula do
Clima da ONU (Organização das
Nações Unidas), realizada no dia 23
deste mês de setembro, em Nova
York. Inclusive o Brasil não discursou
na Cúpula porque “não apresentou
nenhum plano para aumentar o com-
promisso com o clima”, disse o en-
viado especial da secretaria-geral da
ONU, Luis Alfonso de Alba, segundo
matéria publicada no jornal Folha de
S. Paulo, edição do dia 19 deste mês
de setembro.

Amazônia em chamas
A Greve Global pelo Clima acon-

teceu no momento em que as quei-
madas na Amazônia, provocadas por
fazendeiros e grileiros, chama a aten-
ção mundial. Diante do descaso do go-
verno Bolsonaro, o desmatamento
aumentou 222% em agosto deste
ano, em relação ao mesmo mês do
ano passado, segundo dados do De-
ter, do Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais). O Deter dispara
alerta de desmate para o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama).
Em agosto deste ano foram desmata-
dos cerca de 1.701 km2 de floresta. No
mesmo mês do ano passado, foram
526 km2.

Feminicídio em debate no Sindicato

OOColetivo de Mulheres da CUT
em Campinas realizou debate so-

bre feminicídio no último dia 25, na
sede do Sindicato, com Amelinha Te-
les, coordenadora do projeto de Pro-
motoras Legais Populares e fundadora
da União de Mulheres de São Paulo;
e Eleonora Menicucci, ex-ministra da
Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres.

Diante da marcha do retrocesso
capitaneada pelo governo federal,
Amelinha conclamou que o “mo-
mento exige que estejamos juntas”. Já

Eleonora Menicucci destacou que a
lei nº 13.104, tem um aspecto muito
importante: “pela primeira vez muda
a linguagem sexista do Código Penal”,
ao inserir a palavra feminicídio. 

A ex-ministra, que assinou a lei do
feminicídio (nº 13.104) no dia 9 de
março de 2015, junto com a ex-pre-
sidente Dilma Rousseff e o ex-mi-
nistro da Justiça, José Eduardo Car-
dozo, destacou também que o assas-
sinato de uma mulher pelo fato de ser
mulher entrou no rol dos crimes he-
diondos.

Júlio César Costa

Júlio César Costa
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