Candidatos da Chapa 2
DIRETORA DE SAÚDE E REDE DE ATENDIMENTO
Káren Simone D’ávila
Trabalha no Banco do Brasil desde abril de 2000. Atualmente está lotada na agência Partenon, Porto Alegre (RS). Foi
delegada sindical de 2002 a 2008 e diretora de Saúde do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre (RS). É bacharel
em Ciências Sociais pela PUC (RS) e pós-graduada em Docência no Ensino Superior. Participou de pesquisas sobre
adoecimento mental de trabalhadores, de 2008 a 2012. Foi eleita para o Conselho Deliberativo em 2016, onde tem
sua atuação marcada pela luta incessante na defesa dos direitos dos associados.

CONSELHO DELIBERATIVO
Juliana Toschi Selbach - Titular
Licenciada em Ciências Biológicas.
Funcionária da ativa desde 2008, trabalhou
em Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e hoje
está lotada no Cenop Operações Belo
Horizonte (MG), onde é delegada sindical.
Participa do movimento sindical e das lutas
da categoria. Foi candidata a presidente do Sindicato de Bancários
de Brasília, pela chapa de oposição, em 2013 e 2016.

Juliana Publio Donato de Oliveira - Suplente
Formada em Psicologia na UFPR, tomou posse no BB
na agência Vila Funchal (SP) e atualmente trabalha na
GECEX SP II. Sempre esteve à frente das lutas dos
trabalhadores como delegada sindical e cipeira. Em
2015, foi eleita representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco (Caref), com mais de
27 mil votos em todo o país, para um mandato de dois anos. No Conselho, manteve independência dos governos e da direção do Banco, quando enfrentou
todos os ataques ao caráter público do BB e pela defesa de seus funcionários.

Dérik Bezerra Machado - Titular
Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela
UFES, atualmente mestrando do programa
de pós-graduação em Ciências Sociais, na
UFES. Funcionário da ativa desde agosto de
2007, trabalhou nas agências de Ibiraçu (ES),
Jucutuquara (ES) e PSO Vitória (ES). É diretor do
Sindicato dos Bancários do Espírito Santo desde 2009, sendo cedido
para atividade sindical em 2012, onde foi secretário de Cultura na gestão
(2012 / 2015) e, atualmente, na gestão (2015 / 2018), é secretário geral da
entidade. Também é formador popular do NEP 13 de Maio.

Larissa Couto - Suplente
Baiana, graduada em Economia pela UESB, pósgraduada em Gestão Empresarial, ingressou no
BB em junho de 2004, atualmente está lotada
em Vitória da Conquista (BA). Foi eleita em 2014
como diretora de Cultura e Formação Sindical
para o Sindicato dos Bancários de Vitória da
Conquista e Região, tendo mandato renovado em 2017 no cargo de
vice-presidente da entidade. Atua no Conselho de Usuários da CASSI
desde 2014. Seu trabalho é marcado pela busca da melhoria das
condições de trabalho dos colegas.

CONSELHO FISCAL
Fernando Luiz Lima Saraiva - Titular
Graduado em Arquitetura e Urbanismo na UnB,
ingressou no BB em 1981 na carreira de apoio
como desenhista. Aposentou-se em 2016, após
35 anos de trabalho e luta como assessor de
engenharia e arquitetura. Foi delegado sindical
no Distrito Federal, no Maranhão e no Ceará.
Já participou de diversos Conselhos de Usuários da CASSI e atualmente
é membro do Conselho de Usuários em Fortaleza (CE). Participante do
MNOB (Movimento Nacional de Oposição Bancária) e da CSP - Conlutas.
Com 65 anos, desde os 25 luta nos movimentos e greves da classe
trabalhadora.

Ivone Vidal Lisa - Suplente
Tomou posse no BB em 1992, formada
em Informática, trabalha na Ditec há mais
de 15 anos, onde sempre atuou como
delegada sindical na defesa dos interesses
dos trabalhadores. Participou do Conselho
de Usuários da CASSI (DF) e é membro
da Oposição Bancária. Sempre defendeu a manutenção da
solidariedade e pela exigência ao BB de responsabilização pelo
adoecimento do funcionalismo.
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