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Chapa Novos Rumos une juventude e experiência
As eleições da AGEBB, que defi nem a nova diretoria execu� va e os nove integrantes para 
o Conselho Delibera� vo e três para o Conselho Fiscal, para o período 2022/2024, ocorrem 
entre os dias 6 e 13 de dezembro próximo. A chapa Novos Rumos, liderada por Adriano 
Domingos, colocou-se à disposição para encabeçar a próxima diretoria. 

A chapa tem como primeiro vice-presidente, Denison Jordão Lima, e Ronald José dos Reis 
Feres, segundo vice-presidente. O trio exerce atualmente, pela ordem, os cargos de diretor 
Financeiro, presidente do Conselho Delibera� vo e diretor de Comunicação da AGEBB. 
Domingos e Feres são funcionários, na a� va, do Banco do Brasil. 

De acordo com Francisco Vianna de Oliveira Junior, atual presidente da AGEBB, a chapa 
Novos Rumos une a juventude com a experiência. “O Adriano e o Ronald, por estarem na 
a� va, entendem o funcionamento da estrutura do banco. Eles conhecem os valores da 
ins� tuição, bem como os caminhos internos para que a associação possa criar um diálogo 
mais amplo e próximo da diretoria do BB”, diz o dirigente. 

Adriano Domingos Denison Jordão Lima Ronald José dos Reis Feres
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Modernizar o sistema de comunicação 
com os sócios e diretorias do BB.

Ampliar o número de sócios e aumentar 
a representa� vidade da associação.

Atuar de maneira mais próxima com as 
diretorias e demais órgãos do BB.

Auxiliar os associados nas questões 
jurídicas e previdenciárias.

Aumentar a interação com as demais 
associações do BB e do incorporado BNC.

Plano de ação
da futura diretoria  

Obje� vos da chapa 
Novos Rumos 

Unicidade e 
resiliência devem 
marcar nova gestão

Líder da chapa Novos Rumos, 
o diretor Financeiro da AGEBB, 
Adriano Domingos, diz que 
aceita com muita tranquilidade, 
e responsabilidade, o desafi o 
de dirigir a associação até 2024. 
E, segundo ele, a unicidade e 
a resiliência serão a base de 
trabalho do grupo dire� vo a par� r 
da posse, marcada para 3 de 
janeiro de 2022. 

“A chapa foi criada com essas duas 
vertentes. Falamos em unicidade 
porque precisamos e estaremos 
unidos para a busca de soluções 
a problemas e dores comuns a 
todos, sejam gerentes da a� va 
ou aposentados. E devemos ser 
resilientes, não podemos e não 
vamos desis� r de enfrentar os 
desafi os”, afi rma Domingos. 

O candidato revela que o maior 
desafi o da futura diretoria é 
conseguir ampliar o canal direto 
com o BB para que a associação 
possa mostrar efe� vamente sua 
missão, pilares de trabalho e os 
principais obje� vos. “Queremos 
ser parceiros do banco. O 
gerente mo� vado, informado e 
com condições de executar seu 
trabalho traz um retorno muito 
grande à ins� tuição. A AGEBB 
não tem bandeira polí� ca, nem 
sindical. Ves� mos a camisa dos 
gerentes e visamos o bem comum 
deles e do banco”, esclarece. 

Promover visitas presenciais de 
representantes da associação
nas agências.

Promover o Clube de Bene� cios da 
AGEBB, e destacar as suas vantagens. 

Manter a par� cipação nas reuniões das 
demais associações, interagindo nos 
obje� vos e interesses comuns. 

Inves� r em canais e campanhas de 
divulgação, facilitando o contato dos sócios.

Adriano Domingos Denison Jordão Lima
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Opinião

Meus amigos, estamos chegando 
ao fi m de mais uma gestão. E com 
orgulho a atual diretoria ves� u as 
camisas da AGEBB e do Banco do Brasil. 
Ob� vemos, sim, importantes conquistas 
e, mais do que isso, conseguimos ganhar 
visibilidade diante da diretoria do banco 
e das en� dades parceiras. Os desafi os 
con� nuam e clamo pela par� cipação 
de todos os associados em uma nova 
jornada, com a nova diretoria. 

Entre os dias 6 e 13 de dezembro, teremos 
as eleições da AGEBB que defi nem a 
nova diretoria execu� va e os novos 
conselhos Delibera� vo e Fiscal. A todos 
aqueles que se colocaram à disposição 
como candidatos, meus agradecimentos 
especiais. Obrigado também aos atuais 
diretores e conselheiros que fazem da 
associação a nossa segunda casa. Já são 
mais de três décadas de história.

Na AGEBB somos orientados para 
a defesa de valores como é� ca, 
respeito, transparência, proa� vidade e 
responsabilidade. Buscar a valorização 
da classe gerencial e o fortalecimento 
é a nossa missão. O obje� vo (visão) em 
curto e longo prazo, “é ser referência na 
representação dos gerentes do BB”.

Além desses ´nortes ,́ a nossa convicção 
é de que a renovação é o pulmão que 
garante a sustentabilidade da AGEBB. 
Por isso, convido todos os associados a 
par� ciparem a� vamente das eleições 
de dezembro. Só assim teremos uma 
associação ainda mais forte e digna de 
representá-los de maneira a� va em todas 
as esferas e com obje� vos comuns. 

Onze candidatos vão disputar as nove vagas para o Conselho Delibera� vo e outros 
quatro concorrem aos três postos no Conselho Fiscal. No dia 18 de outubro, a Comissão 
Eleitoral divulgou os nomes dos candidatos. Veja, abaixo, quem são eles.

Aliomar
Jardim Pinho

Luciano 
Stangherlin

Alex
Simioni 

Francisco Vianna Oliveira Junior
Presidente da AGEBB

Luis Carlos 
Marangão 
Prones� 

Marcelo Augusto 
Lopes Gregorio

Luiz 
Gilberto Avanço

Rosana 
Cris� na Calil 

Luiz Carlos da Silva 
Filho  

Diogo
Pragana Costa

Enrique Cesar de 
Oliveira Aznar 

Osvaldo Barquilha 
Amiranda 

Élcio Luis de 
Oliveira

Audecir
de Carvalho

Claudio Roberto 
Ma�  olli

Vânia Myrian 
Siviero   

É hora de votar

Conheça os 15 candidatos
aos conselhos da AGEBB

Candidatos para o Conselho Fiscal

Candidatos para o Conselho Delibera� vo

AGEBB Notí cias
O ASSOCIADO DEVERÁ 
VOTAR EM APENAS UM 

CANDIDATO PARA O 
CONSELHO DELIBERATIVO 

E APENAS UM PARA O 
CONSELHO FISCAL
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Eleições AGEBB

Veja como par� cipar da votação eletrônica

Porque é importante todo associado da AGEBB votar 

A votação eletrônica das eleições AGEBB 2021 ocorrerá das 8 da manhã do dia 
6 até as 17 horas do dia 13 de dezembro, ininterruptamente, a par� r de um link 
inserido no site da AGEBB (www.agebb.com.br). A diretoria execu� va será eleita por 
chapa, composta por três membros efe� vos (presidente, primeiro vice-presidente e 
segundo vice-presidente), para um mandato de três anos.

Os nove membros do Conselho Delibera� vo e os três do Conselho Fiscal, serão eleitos 
individualmente por maioria de votos, também para um mandato de três anos. Os 
candidatos mais votados não eleitos serão considerados suplentes na proporção.

Veja, abaixo, o passo-a-passo para par� cipar da votação:

O associado eleitor em dia com suas obrigações com a AGEBB deverá escolher uma 
chapa para a diretoria execu� va, um candidato para o Conselho Delibera� vo e um para 
o Conselho Fiscal. Quem clicar em mais de um candidato para os conselhos terá o voto 
anulado. Será considerado voto em branco se não optar-se por nenhum candidato. 

O papel de cada 
conselho na associação
Juntamente com a diretoria execu� va, 
os conselhos Delibera� vo e o Fiscal têm 
papeis fundamentais no encaminhamento 
das a� vidades da associação. Cabe ao 
Conselho Delibera� vo, por exemplo, 
promover reformas no estatuto e 
regulamento da en� dade, elaborar planos 
de programas de trabalho, autorizar 
inves� mentos, além de aprovar, nomear 
e exonerar membros da diretoria. 

O Conselho Fiscal, por sua vez, tem 
o poder de fi scalizar as fi nanças da 
associação, zelando por sua boa gestão 
econômica. É também responsável por 
examinar e emi� r parecer de relatórios e 
operações, além de lavrar atas em livros e 
sugerir medidas que possam benefi ciar a 
sustentabilidade da AGEBB. 

PARA VOTAR, ESCANEIE 
O QR CODE, ABAIXO

Todos os associados da AGEBB com 
suas obrigações em dia com a en� dade 
poderão par� cipar das eleições deste ano. 
Para todos eles a associação encaminhou, 
pelos Correios, uma correspondência com 
login e senha a par� r de uma campanha de 
atualização cadastral.

Como diz o presidente da AGEBB, Francisco 
Vianna Oliveira Junior, é fundamental que 
todo associado com direito a voto par� cipe 
da eleição de dezembro. “O voto deve ser 
valorizado e ocorrer de forma consciente. 

É por meio das eleições que defi nimos 
os representantes da associação na 
diretoria e nos conselhos, que atuarão 
na resolução de problemas e na busca 
por mais bene� cios para toda a classe 
gerencial do BB”, afi rma. 

Hoje, por exemplo, a AGEBB oferece 
assistência jurídica especializada em 
todo o país; seguro de vida em grupo 
com as melhores condições do mercado 
e vantagens exclusivas; convênios com 
agências de viagens; descontos em 

escolas de idiomas; oferta de cursos 
preparatórios para cer� fi cações (CPA-10 
e 20, por exemplo); diárias em hotéis com 
descontos; canais de comunicação dirigidos 
(online e impresso) e representação junto 
à diretoria e superintendências do BB.

Em caso de dúvidas ou mais informações, 
o associado poderá entrar em contato 
com a AGEBB pelo e-mail agebb@
agebb.com.br ou ainda pelo telefone 
(11) 3104-4441. Se preferir, ainda há o 
WhatsApp (11) 99420-9219.

Acesse o site da AGEBB 
no www.agebb.com.br

1º PASSO

Clique no campo “Eleições 2021”

2º PASSO 

No campo “Vote aqui”, digite o login 
e a senha (enviados pelo correio)

3º PASSO 

Siga as orientações constantes
no painel eletrônico

4º PASSO 
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