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A missão do BB não pode ser só vender produtos e arrecadar 
tarifas. 
Sou contra o atual projeto de reestruturação porque ataca ao 
mesmo tempo o banco e seus funcionários. Já fiz estas críticas no 
Conselho de Administração.   

Apesar de sofrerem com a pandemia, as funcionárias e 
funcionários se desdobram para atender à população. E 
recebem de volta cortes de salários, agências fechadas, 
transferências forçadas e perda de direitos, comissões e 
gratificações.  

Agradeço a confiança manifestada no primeiro turno e peço 
novamente seu apoio.

O banco não precisa de uma reestruturação para diminuir de 
tamanho, reduzir sua participação no mercado e abrir espaço aos 
bancos privados. O BB precisa voltar a crescer para ser o grande 
agente de crédito à economia brasileira, à agricultura familiar e às 
micro e pequenas empresas. Precisa continuar a levar serviços 
bancários e financiamento para os municípios de todo o Brasil, 
alavancando a economia local e reduzindo as desigualdades. 

Vamos resistir ao desmonte do banco e exigir respeito e 
valorização de todos os colegas. Estou junto com todos 
vocês nesta luta e peço seu voto para levar estes 
questionamentos e preocupações até a alta 
administração do banco. 

Reafirmo meus compromissos de atuar contra o desmonte, 
enxugamento e privatização do Banco do Brasil, defendido por 
setores do atual Governo. O BB precisa ser fortalecido, pois sem a 
sua atuação no financiamento agrícola o Brasil não seria o segundo 
maior produtor de alimentos do planeta.

Débora Fonseca é a candidata apoiada pela grande maioria das entidades sindicais.

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.
Desde 2019 sou representante dos funcionários no Conselho de Administração do BB.



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

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

ü Contra o plano de reestruturação do 
Banco do Brasil

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

ü Defender o BB como instituição pública a 
serviço da sociedade

ü Trabalhar pela valorização e reconheci-
mento dos funcionários

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

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

ü Incorporar as novas tecnologias, preser-
vando o nível de emprego

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

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

ü Ampliar a participação do BB em todos os 
segmentos do mercado financeiro

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

ü Contra o assédio moral nos locais de 
trabalho

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

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

ü Cassi e Previ para todos, com responsa-
bilidade do banco e adesão dos funcio-
nários dos bancos incorporados

Defender o BB público como indutor do desenvolvimento 
O plano de reestruturação do banco não foi decidido com a presença da Caref no Conselho de 
Administração. Imposto pela administração do banco, o programa que prevê o fechamento de 
agências e a redução de milhares de funcionários, ataca direitos dos trabalhadores e compromete o 
papel estratégico do BB para a economia e como instrumento regulador do mercado.

Valorizar funcionárias e funcionários fortalece o BB
Por lei o CAREF é impedido de votar em questões relativas aos funcionários. Mas pode e deve 
defender os interesses dos trabalhadores, fazendo o contraponto ao plano de reestruturação 
que prejudica milhares de funcionários.
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