
 Débora Fonseca

Em abril encerrou-se o primeiro mandato 
para o qual vocês me concederam a honra 
de representá-los. É sempre importante 
ressaltar a responsabilidade envolvida na 
representação dos quase 90 mil colegas, 
assim como a dificuldade de entender e 
atender as aspirações de todos. Mas, ao 
longo de dois anos, me posicionei a favor 
dos funcionários, tanto nas reuniões do 
Conselho, quanto em eventos de defesa 
do Banco do Brasil.

Esta é uma iniciativa de estar mais 
próxima a vocês e dialogar sobre a 
representação dos funcionários no 
Conselho de Administração do Banco
do Brasil.

Minha intenção é trazer algumas 
questões para reflexão e debate e receber 
o retorno de vocês, para poder pautar, 
ainda mais, minha atuação no Conselho de 
Administração em defesa dos funcionários, 
que me elegeram para representá-los.

Um primeiro tema a ser colocado é 
sobre a composição e representação dos 
trabalhadores no CA e qual a função 
do mesmo.

O CA é composto por oito membros. 
Cinco deles são indicados pelo governo, 
dois pelos acionistas minoritários e uma 
(eu) pelos funcionários.

É no CA que são definidas as diretrizes 
de atuação do banco, aprovadas a 
estratégia corporativa, que orienta as 

decisões para o período de cinco anos, 
e que se estabelecem as ações e metas 
para os desempenhos econômico, social 
e ambiental, além, é claro, de realizar o 
acompanhamento mensal do desempenho 
econômico-financeiro do banco.

Por isso, apesar de estar sozinha no 
meio deles e não poder mudar o “rumo da 
prosa”, é importante marcar a presença dos 
trabalhadores e ser informada do que 
irá acontecer.

Nossa próxima edição, quero falar com vocês sobre a mudança de 
comando e sobre a reestruturação do banco. Mas, antes da próxima 
edição, me diga o que você acha destes dois temas. 

Caros colegas,

O Conselho de Administração

Mudança de Presidente e Reestruturação

Acesse minhas redes sociais e vamos iniciar o debate!
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E nós com isso?

Embrulha pra viagem

Acompanhe nas 
redes sociais:

Para começo de conversa...

http://www.instagram.com/deborafonsecacaref
http://youtube.com/channel/UCh4971HFexYROUfriPsrERQ
https://deborafonsecacaref.com.br
http://www.facebook.com/deborafcaref

