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AA T I V I D A D ET I V I D A D E

Prorrogado o 3º Censo da Diversidade

OOprazo de coleta de dados para o
3º Censo da Diversidade foi

prorrogado até o dia 29 de novembro;
inicialmente a pesquisa iria encerrar
no dia 31 de outubro.

Previsto na Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) e disponível no site
da Federação Brasileira de Bancos (Fe-

braban) desde agosto passado, o Cen-
so irá traçar o perfil da categoria por
gênero, orientação sexual, raça e
PCD (pessoas com deficiência). O ob-
jetivo é analisar as políticas de in-
clusão dos bancos e promover 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 par-
tes. Acesse https://diversidade.febra-
ban.org.br.

Sindicato processa BB por transferência compulsória de funcionário

DD iante do descumprimento de
acordo verbal e recusa em man-

ter aberto o diálogo sobre o tema, o
Sindicato ingressou uma ação coletiva
na Justiça contra o Banco do Brasil
para preservar, garantir os direitos dos
funcionários transferidos compulso-
riamente.

Em negociação com os sindicatos
no dia em que lançou o Programa de
Adequação de Quadros (PAQ), 29 de
julho, via videoconferência, o BB as-
sumiu compromisso em não realizar
transferências compulsórias para fora
dos municípios onde estão localiza-
das as unidades de trabalho dos fun-
cionários. Para surpresa geral, no úl-
timo dia 21 de outubro o banco pro-
moveu a primeira rodada das também
chamadas “remoções” pós PAQ, en-
volvendo 577 funcionários; desse to-
tal, 206 foram transferidos. Os demais

foram excluídos da lista por serem
Pessoas com Deficiência (PCDs),
adoecidos, entre outros motivos. A se-
gunda rodada de transferências acon-
teceu no último dia 28 de outubro,
atingindo 467 funcionários. A terceira
rodada ocorreu no dia 4 deste mês de
novembro.

Para executar as transferências, o
BB chegou ao ponto de mudar por
duas vezes a Instrução Normativa (IN)
que aborda o tema, em curto espaço
de tempo. As transferências eram
permitidas dentro dos limites dos mu-
nicípios. Na primeira mudança da IN,
as transferências poderiam ser dentro
dos limites da região metropolitana e
de seus municípios limítrofes. Já na
segunda mudança, o banco extinguiu
os limites.

Para preservar os direitos dos fun-
cionários, a Contraf-CUT solicitou a

abertura de um processo de nego-
ciação, no último dia 22 de outubro.
Reunido com a CE-BB, na sede do
Sindicato dos Bancários de Brasília,
no dia 29 do mesmo mês, o banco se
limitou a informar que as transfe-
rências iriam continuar e que está res-
paldado no parágrafo terceiro do ar-
tigo 469 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), que trata de transfe-
rência.  Ao encerrar abruptamente o
processo de negociação, apenas co-
municando suas decisões, o BB dei-
xou claro sua adesão, de corpo e alma,
à Marcha da Insensatez, capitaneada
pelo governo Bolsonaro.

Licenciados
convocados

Para preencher as vagas abertas pós
PAQ, além da transferência compul-
sória de pessoal da ativa, que ainda
ocorre, o BB convocou 188 funcio-

nários que estão afastados do traba-
lho, em licença-interesse, em todo o
país. E mais: o banco suspendeu a re-
novação das atuais licenças e a con-
cessão de novas. Ao exigir o retorno
ao trabalho dos licenciados, nova-
mente, o BB descumpre o que está es-
tabelecido, acordado. 

Avaliação
Para a diretora do Sindicato e re-

presentante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS na Comissão de
Empresa dos Funcionários (CE-BB),
Elisa Ferreira, a postura do banco é ar-
bitrária, autoritária. “É puro desres-
peito”. Elisa destaca que os transtor-
nos na vida funcional poderiam ser
evitados com a convocação de con-
curso e orienta os funcionários a en-
trarem em contato com o Sindicato,
repassar todas as informações refe-
rentes ao processo de transferência.

Subsede da CUT comemora
Dia da Consciência Negra

OOColetivo de Combate ao Racismo
da subsede da CUT (Central

Única dos Trabalhadores), em Cam-
pinas, programou atividades em co-
memoração ao Dia da Consciência
Negra (20 de novembro). Em Campi-
nas, é feriado desde 2002 (lei 11.128).
A abertura da comemoração aconte-
ceu no dia 30 de outubro, na subse-
de da CUT (Rua Culto à Ciência, 56,
Centro). Na ocasião foi apresentado

o calendário temático.
Programação

20/11 - Marcha Zumbi dos Palmares
“Vidas Negras Importam”. Concen-
tração na Estação Cultura. 10h.
29/11 - Sexta cultural: “Juventude
Negra quer Viver”, com Nil Sena e Yje-
xalá Sopraelas, no Sindicato da Cons-
trução Civil (Rua Barão de Jaguara,
704, Centro, Campinas). 18h.
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Colégio D. Pedro II (Colégio e Esco-
la), em Americana.
(19) 3461-7123. 99619-7318. conta-
to@dpedroii.com.br.
Colégio Anglo Cezanne (Colégio e
Escola), em Americana.
(19) 3406-5234. atendimento@anglo-
cezanne.com.br.
Cezaninho (Colégio e Escola), em
Americana.
(19) 3604-1655. atendimento@ceza-
ninho.com.br.
UniMax, Centro Universitário Max
Planck (Faculdade), em Indaiatuba.
(19) 3885-9900. 99891-4015. comer-
cial@faculdademax.edu.br.
Liceu Salesiano Nsa. Sra. Auxiliado-
ra (Colégio/Escolas), em Americana.
(19) 3744-6800. ana.goncalves@li-
ceu.com.br.
UNIFAJ (Faculdade), em Jaguariúna.
(19) 3837-8500. 99748-2902. comer-
cial.elaine@faj.br.
UNIP (Faculdade), em Campinas.
(19) 3776-4004. 3776-4010. dire-
cao_cps@unip.br.
CCAA (Escola de Idiomas), em Mogi
Guaçu.
(19) 3861-6569. 98145-1315. ccaa-
mogiguacu@hotmail.com.

Uptime Valinhos (Escola de Idiomas).
(19) 3327-3336. 99977-9799. val@up-
time.com.br.
Uptime Indaituba e Sorocaba (Esco-
la de Idiomas).
(19) 3016-7790. (15) 3033-0033. (19)
98135-0285.
Uptime Campinas, bairro Cambuí
(Escola de idiomas)
(19) 3234-5050. 981014822. cps@up-
time.com.br.
Uptime Jundiaí (Escola de Idiomas)
(11) 4522-7003. (11) 95732-7698.
jdi@uptime.com.br.
Top English Campinas (Escola de
idiomas)
(19) 4101-8563. 98186-3996. Campi-
nas@topenglish.com.br.
Ikigai Idiomas (Escola de idiomas), em
Campinas.
(19) 3397-0770. 99753-2829. fernan-
da.magalhaes@ikigai-idiomas.com.br.
Influx Idiomas (Escola de Idiomas), em
Americana.
(19) 3405-3800. 99286-7212. ameri-
cana@influx.com.br.

Convênios: educação Sindicato apoia Rita Serrano
para Conselho da Caixa Federal

EEntre os dias 18 e 22 deste mês de
novembro, os empregados da

Caixa Federal elegem seu represen-
tante no Conselho de Administração. 

A diretoria do Sindicato apoia
Rita Serrano (nº 149). A votação será

pela rede interna “eleicaoca.caixa”.
Entre as propostas de Rita Serra-

no, cabe destacar: defesa da Caixa Fe-
deral 100% pública, integra, susten-
tável, focada no desenvolvimento do
Brasil.

CC O N V Ê N I OO N V Ê N I O

OOSindicato firmou convênio com
o parque temático T-Rex, insta-

lado no Shopping Parque D. Pedro
(Avenida Guilherme Campos, 500),
em Campinas. Para sindicalizado
e/ou dependente, ingresso promo-
cional na sede do Sindicato.

Preço único (R$ 48,00). Criança
até 2 anos de idade não paga, porém
é necessário estar acompanhada de
adulto pagante. O preço do ingresso
na bilheteria do parque é R$ 120,00
(inteira) e R$ 60,00 (meia). Idoso aci-
ma de 60 anos paga meia-entrada.

T-Rex no shopping D. Pedro
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em seu celular.
Baixe nas lojas Apple Store

ou Google Play


