
PARA O CAREF

Sou candidata ao Caref para defender os interesses 
e as propostas dos funcionários no Conselho de Ad-
ministração. Nós, que trabalhamos diariamente para 
fortalecer o banco e conquistar clientes, conhecemos 
a realidade de cada agência, de cada localidade e de 
cada segmento da economia e precisamos ser ouvi-
dos pela direção. 

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, tecnólo-
ga em Gestão de Recursos Humanos. Tenho MBA 
em Gestão Bancária e Finanças Corporativas, 
CPA 10 e CPA 20. Atualmente estou fazendo 
pós-graduação lato sensu em Gestão da 
Inovação, Tecnologia e Conhecimento. 

Sou candidata para representar os funcio-
nários com o apoio da maioria dos sindica-
tos de todo o país. 

Se eleita, vou exercer o mandato em in-
teração permanente com os funcionários 
e com suas entidades representativas para 
identificar as dificuldades vividas no 
dia-a-dia, verificar as demandas dos funcio-
nários e encaminhá-las à superior adminis-
tração do banco. 

A VOZ DOS
FUNCIONÁRIOS E FUNCIONÁRIAS NO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Peço seu voto e seu apoio para, junto com todos os funcionários 
e funcionárias, trabalhar pelos seguintes objetivos:

 Defender o BB como instituição 
pública a serviço da sociedade

 Contra o desmonte e privatização 
do banco e a venda de suas 
subsidiárias

 Fortalecer o BB como principal 
instituição pública de crédito a vários 
segmentos da sociedade

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

 Ampliar o posicionamento do ban-
co em todas as áreas de atuação das 
instituições financeiras

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

 Rever a dotação das 
dependências para 
oferecer serviços de 
qualidade à clientela

 Defender que o 
BB atue como mo-
derador do spread 
bancário e finan-
cie a atividade 
econômica 
com taxas 
de juros 
menos 
onerosas

Como representante do Caref, levarei a voz dos funcionários e 
funcionárias até a administração do banco. Com o seu apoio vou:

 Trabalhar pela valorização perma-
nente dos funcionários

 Definir orçamento, acordos de tra-
balho e metas com a participação dos 
funcionários de cada unidade

 Atuar junto com os funcionários e 
suas entidades representativas para 
preservar postos de trabalho, salários 
e direitos

 Defender políticas de equidade de 
gênero e igualdade de oportunidades 
para todos

 Defender a Cassi e a Previ e sua ex-
tensão a todos os funcionários

 Defender as propostas dos funcioná-
rios no Conselho de Administração

 Ajudar no combate ao assédio moral
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