
n	Defesa da recuperação do número 
de postos de trabalho adequado, 
melhorando a qualidade de 
vida de funcis, que hoje atuam 
em situação de precariedade.

n	Revisão do processo de 
atribuição de metas, com maior 
transparência e participação dos 
envolvidos e combate aos abusos.

n	Previ e Cassi para funcis BB e de 
outras instituições incorporadas.

n	Fomentar a valorização de funcis, 
com a igualdade de oportunidades 
dentro do banco, independente 
de gênero, cor, idade, orientação 
sexual ou escolha religiosa.

n	Criação de comitê de Diversidade 
e Inclusão vinculado à presidência, 
com representação de funcis.

n	Defender constantemente, em 
apoio aos sindicatos, a melhoria 
de salários, direitos e demais 
benefícios do corpo funcional.

ELEIÇÃO CAREF 
1º TURNO

Sou Kelly Quirino, funcionária 
do Banco do Brasil há 15 anos 
e candidata ao Conselho de
Administração do BB — Caref. 

Iniciei minha carreira na agência Bauru 
Shopping e passei pela Estilo Santos (SP). 
Em 2011, fui cedida à Fundação BB, 
onde atuei por 10 anos. Atualmente, 
trabalho na Dimac (Diretoria de 
Marketing e Comunicação). 

Defendo um BB público 
de verdade e que valorize 
funcis e a diversidade. 

Minha atuação 
               como Caref:

DE 20 A 26 DE JANEIRO, NO SISBB, VOTE F6073227

PAPEL DA CAREF
Pela legislação atual, a Caref é impedida  
de votar em pautas que envolvam  
questões funcionais no Conselho de  
Administração. Somos contrários à essa 
restrição e vamos atuar para alterá-la. Mesmo 
assim, o cargo tem acesso garantido a relatórios 
e auditorias e, com esses elementos, em conjunto 
com a atuação de entidades representativas 
das trabalhadoras e trabalhadores, pode 
fortalecer ações em favor de funcis.

DE 20 A 26 DE JANEIRO

REPRESENTATIVIDADE IMPORTA



n	Doutorado em Comunicação pela 
Universidade de Brasília (UnB)

n	Mestrado em Comunicação 
Midiática e bacharelado em 
Comunicação Social pela 
Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp)

n	Professora dos cursos de 
Comunicação da Universidade 
Católica de Brasília 

n	Pesquisadora nas áreas de 
comunicação, jornalismo e 
estudos étnico-raciais e gênero

n	Em 2020, eleita uma das 115 
mulheres de referência na luta 
antirracista no Brasil.

DEFESA DO BB PÚBLICO COM 
FOCO NO CRESCIMENTO DO PAÍS 
E NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
n	Ampliar o protagonismo do BB.

n	Fomentar o papel público 
do BB, com incentivo a 
linhas de crédito adequadas 
ao desenvolvimento das 
economias locais, pequenos 
e médios agricultores, 
cooperativas e ações de 
desenvolvimento sustentáveis.

n	Retomar o papel de interiorização 
de atendimento bancário, revendo 
o fechamento de agências em 
localidades que ficaram com acesso 
precário aos serviços financeiros

n	Além de desenvolver as iniciativas 
de bancarização, microcrédito e 
capacidade em crédito consciente 
e gestão financeira de clientes.

Funcis devem saber quem é sua 
representante no Conselho do BB, 
e como acioná-la. Por isso, será 
criado um canal permanente de 
comunicação facilitada entre 
Caref e funcis, de preferência com 
inclusão na intranet corporativa.

DE 20 A 26 DE JANEIRO, PEÇO SEU VOTO PARA O CAREF BB
F6073227

Acesse e 
conheça 
nossas 
propostas!

MINHA FORMAÇÃOLINHA
COM A CAREF
DIRETA


