
Trabalhei em várias agências do BB na cidade de São Paulo. Fui assistente e gerente de serviços na 
agência Large Corporate e atualmente sou assessora na Super Large Corporate, em São Paulo.
Sou bacharel em Comunicação Social, tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos. Tenho MBA em 
Gestão Bancária e Finanças Corporativas, CPA 10 e CPA 20. Pós-graduada em Gestão da Inovação, 
Tecnologia e Conhecimento. Fiz curso para Conselheira de Administração pelo IBGC.
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Débora Fonseca

Como Caref, quero prosseguir nesta resistência. Sabemos que 
é só com o fortalecimento do banco que é possível garantir as 
oportunidades, transparência e mais justiça para todos e todas 
nós.

Continuarei lutando, junto com as entidades sindicais e 
associativas que me apoiam, contra a privatização do banco, 
para rechaçar qualquer tentativa de desmonte da empresa ou 
venda de suas lucrativas subsidiárias. 

Sou Débora Fonseca, candidata à reeleição ao Caref, para 
continuar defendendo os interesses e as propostas dos 
funcionários no Conselho de Administração do Banco do 
Brasil. 

Quero manter o trabalho para que o banco ouça, respeite, 
valorize e reconheça devidamente todos os funcionários e 
funcionárias.  
Vivemos um momento ímpar na história da humanidade, onde 
necessitamos nos readequar ao “novo normal” dado pela 
pandemia. Ao mesmo tempo, enfrentamos um período de 
resistência aos ataques diários que fazem contra o banco e 
seus trabalhadores, por parte do mercado e de membros do 
próprio governo. 

É neste espaço, onde tenho atuado desde 2019, quando fui 
eleita pela primeira vez, que venho defendendo a visão dos 
funcionários, em diálogo permanente com os colegas de todas 
as dependências. 

CAREF
Eleicoes~

Sou Débora Fonseca, candidata à reeleição ao Caref, 
para continuar defendendo os interesses e as propostas 
dos funcionários no Conselho de Administração do Banco 
do Brasil. 

Vivemos um momento ímpar na história da 
humanidade, onde necessitamos nos readequar 

ao “novo normal” dado pela pandemia. Ao 
mesmo tempo, enfrentamos um período de 

resistência aos ataques diários que fazem 
contra o banco e seus trabalhadores, por 
parte do mercado e de membros do 
próprio governo. 
Como Caref, quero prosseguir nesta 
resistência. Sabemos que é só com o 
fortalecimento do banco que é possível 

g arantir as oportunidades, transparência 
e mais justiça para todos e todas nós.

Continuarei lutando, junto com as entidades sindicais e 
associativas, contra a privatização do banco, para 
rechaçar qualquer tentativa de desmonte da empresa ou 
venda de suas lucrativas subsidiárias. 

É neste espaço, onde tenho atuado desde 2019, quando 
fui eleita pela primeira vez, que venho defendendo a 
visão dos funcionários, em diálogo permanente com os 
colegas de todas as dependências. 

Quero manter o trabalho para que o banco ouça, 
respeite, valorize e reconheça devidamente todos os 
funcionários e funcionárias.  
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CAREF
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Juntos contra a privatização do BB 
O Caref deve definir a atuação estratégica do banco. Deve ser o contraponto e a resistência a 
qualquer tentativa de desmonte do BB. Deve atuar sempre junto com os funcionários, com suas 
entidades sindicais e associativas e com setores da sociedade que dependem do banco para 
produzir e gerar emprego e renda.

ü Defender o BB como instituição pública a 
serviço da sociedade

ü Contra a privatização do banco e a venda 
de suas subsidiárias

ü Consolidar e ampliar a atuação do banco 
como banco da agricultura familiar, da 
agricultura empresarial e do agronegócio

ü Atuar para reverter o processo de enfra-
quecimento e redução da participação do 
banco no mercado

ü Fortalecer o BB como instituição pública de 
crédito e motor da economia

Juntos pela valorização dos funcionários
O Caref é impedido por lei de votar em questões relativas aos funcionários. Mas pode e deve 
defender os interesses e a visão dos trabalhadores em todos os espaços, inclusive no Conselho 
de Administração.

ü Trabalhar para que os funcionários das 
dependências interfiram na elaboração 
do orçamento e acordos de trabalho

ü Trabalhar pela valorização e reconheci-
mento dos funcionários

ü Igualdade de oportunidades para todos e 
por políticas afirmativas de equidade de 
gênero

ü Ampliar a participação do banco em 
todos os segmentos do mercado finan-
ceiro

ü Melhorar a rede de atendimento e ampliar 
a presença do BB em todo o país

ü Definir o modelo de 
negócios do banco e a 
estratégia da empresa 
para melhor atender à 
sociedade

ü Incorporar as novas 
tecnologias, pre-
servando o nível de 
emprego.

ü Defender a preservação de salários, 
benefícios, direitos e postos de trabalho

ü Contra o assédio moral nos locais de 
trabalho

ü Respeito aos funcionários nos processos 
de reestruturação e adaptação às novas 
tecnologias.

ü Cassi e Previ para todos, com responsabi-
lidade do banco e adesão dos funcionári-
os dos bancos incorporados
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