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Mudar o PCR é a principal meta para 2012
tomaram posse no dia 4 de fevereiro, em
evento no Acquaville Hotel, em Avaré,
cidade do interior de São Paulo. “Nossas
metas são, entre outras, dobrar a quantidade de associados – atualmente, são quase
2 mil –, ter uma sede própria e, principalmente, buscar uma solução para o
Plano de Carreira e Remuneração (PCR),
que não leva em consideração o histórico

Diretoria da AGEBB: segundo mandato

profissional ou o tempo de trabalho para a

Integrantes da Comissão Eleitoral

promoção ou o descomissionamento de
Os diretores e os representantes do

gerentes”, afirma Levi Gomes de Oliveira,

Veja, nesta edição, a relação completa dos

Conselho D eliberativo, eleitos em

presidente da AGEBB pelo segundo

integrantes da diretoria executiva e dos repre-

dezembro, para o mandato de 2012 a 2015,

mandato consecutivo.

sentantes eleitos para a gestão 2012 a 2015.

Liminar manda BB reintegrar descomissionado
Ao assumir o segundo mandato de pre-

fazem de tudo para permanecer no "aquá-

imediata reintegração dele à função/cargo

sidente da AGEBB, Levi afirmou que o princi-

rio" dos diretores? “Eles não podem se esque-

de gerente geral de agência, de forma

pal objetivo da associação, em 2012, é revi-

cer que amanhã podem provar do próprio

retroativa à data do descomissionamento,

sar o Plano de Carreira e Remuneração (PCR).

veneno”, alerta o presidente da AGEBB.

para que a reclamada pague ao autor os

“São vários os casos de desrespeito à lei, aos

É lamentável que isso aconteça e, o pior,

vencimentos 'integrais' decorrentes da

profissionais – que são, antes de tudo, seres

muitos desses chefes, de acordo com o

função/cargo de gerente geral. Tudo nos

humanos e pais de família – e à dignidade de

tamanho do pacote de maldades que pra-

moldes anteriormente desenvolvidos, entre

todos eles. O Banco do Brasil promove, de

ticam, ainda são promovidos, como ocorreu

eles, parcelas vencidas (desde o descomis-

forma insana, o descomissionamento de

com a cúpula paulista atual.

gerentes, sem critérios técnicos ou diálogo.

A Associação dos Gerentes do Banco do

sionamento) e vincendas, com isenção em
folha de pagamento. Tudo até a prolação da

Enfim, são atos de truculência praticados

Brasil não vai mais aceitar de forma pacífica o

sentença, sob pena de multa diária de R$ 1

por pessoas que se julgam acima do bem e

que classifica como uma violência. Tanto

mil, a ser revertida em favor do reclamante, e

do mal", critica Levi.

que já ingressou com uma ação que resultou

de crime de desobediência".

Esse tipo de atitude tem trazido intran-

em uma liminar, e vai dar respaldo jurídico a

“Vamos passar a informar e cobrar ações

quilidade a todos os comissionados. Como

todos os associados que necessitarem. A

em favor dos gerentes junto a sindicatos,

organizar a vida, planejar a compra de uma

seguir, a reprodução de um trecho do

parlamentares e acionistas, bem como

moradia ou de um carro, manter os filhos

documento expedido em favor de um

divulgar uma carta aberta à população para

numa escola de qualidade e até fazer valer

gerente associado: "Concedo ao reclamante

que conheçam o tipo de tratamento que o

um orçamento familiar se estão à mercê de

(gerente) a antecipação de tutela para

'seu banco' dispensa aos seus funcionários”,

alguns "iluminados" e subservientes, que

determinar que a reclamada (BB) proceda à

diz o presidente Levi.
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O jornal AGEBB Notícias é uma publicação da
Associação dos Gerentes do Banco do Brasil.
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Secretária geral: Vania Myrian Sivieiro
CONSELHO DELIBERATIVO
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Vice-presidente: Aliomar Jardim Pinho
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Ação na justiça é a saída
contra agressão e covardia
“Solidários, seremos união.
Separados uns dos outros seremos
pontos de vista. Juntos, alcançaremos a
realização de nossos propósitos.”

Levi Gomes
de Oliveira
PRESIDENTE DA AGE

Bezerra de Menezes

Iniciamos mais um ano de trabalho, com

Isso é, no mínimo, humilhante. Em uma

ânimo renovado e muita disposição para

fração de segundos, sem feedback, justifica-

juntos vencermos os obstáculos que

tiva plausível ou mesmo alerta anterior, de-

certamente teremos de enfrentar. Gostaria

pois de dezenas de anos de dedicação, o

muito de começar esse novo período com

gerente tem a sua vida desestruturada emo-

notícias positivas e anúncios de novos

cionalmente e financeiramente, pois como

projetos em prol da classe gerencial, mas

vão honrar compromissos assumidos, como

novamente somos surpreendidos com si-

escola dos filhos, prestação da moradia etc.?

tuações em que colegas gerentes são

É importante lembrar que aqueles que,

descomissionados de forma arbitrária. É

hoje, de forma covarde ou gratuita, se ali-

mais uma clara demonstração de truculên-

nham com diretores que determinam esse

cia e desrespeito à lei e aos profissionais que

tipo de conduta, amanhã, podem estar na

sempre foram a principal força de trabalho, a

mesma situação. Portanto, a hora é de mu-

mais significativa demonstração de dedica-

dar de forma definitiva essa situação. E isso

ção e sacrifício para a construção desse

apenas vai ocorrer se houver alterações pro-

grande banco. E, como “prêmio”, recebem o

fundas e urgentes no PCR, as quais vamos

anúncio do descomissionamento. Muitos

propor em breve.

depois de 20 anos na função. Ou seja, de

A AGEBB vai estar ao lado de todos

uma hora para outra perderam a capacida-

aqueles que sofrerem esse tipo de agressão,

de de produzir resultados e contribuir para a

por meio da prestação de todo tipo de

garantia do crescimento da companhia?

auxílio, principalmente, jurídico.

NOTÍCIAS
Praça Dr. João Mendes Júnior, 52 | 11° andar | Conjunto 1.101
Centro | São Paulo | SP | CEP 01501-000
Telefone: (11) 3104-4441
Site: www.agebb.com.br
E-mail: agebb@agebb.com.br

Nossa História

Abaixo, alguns dos fatos marcantes
da história de 26 anos da AGEBB.

• Desde dezembro, a associação está em novo
endereço (Praça Dr. João Mendes Jr., 52, no centro
da capital paulista). Além da economia no custo
do aluguel, outros benefícios da mudança foram a

Conselho Editorial
Levi Gomes de Oliveira (Presidente da AGE)
Débora Maria Inforzato (Presidente do Conselho Deliberativo)
Francisco Vianna de Oliveira Jr. (Diretor de Comunicação)

modernização e a readequação do mobiliário e
dos equipamentos de informática. O endereço
atual é o quarto da história da AGEBB. Por 23 anos,
manteve-se na Rua Santa Isabel, no bairro de Santa

Produção Editorial
Versátil Comunicação – Tel. (11) 2832-5500
e-mail: versatil@versatilcomunicacao.com.br
Jornalista responsável: Cícero Vieira (MTb 23.171)
Arte: Oswaldo Ando – Impressão: Quatrocor Gráf. Editora
Tiragem: 15 mil exemplares

Cecília; em 2003, é transferida para a Avenida
Paulista e, cinco anos depois, para a Rua XV de
Novembro, no centro, até ir para o novo local.
Pelos planos da diretoria, uma sede própria será
adquirida até o fim do mandato da atual gestão.

A gerente da AGEBB, Eunice (acima), e as
secretárias Vanessa e Telma na nova sede

Posse
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Diretoria executiva – Gestão 2012 a 2015
FUNDADA EM 1985

Metas

Levi Gomes de Oliveira
Presidente
Aposentado

• Dobrar a quantidade de associados.
• Adquirir uma sede própria.
• Ampliar o apoio jurídico aos associados.
• Buscar uma solução definitiva para o
Plano de Carreira e Remuneração (PCR).

Alcides Carlos Alves
1º vice-presidente e diretor Jurídico
Agência Visconde do Rio Claro (SP)

Wagner Rogério Lorenzini

Antônio Barnet Pardo Neto

Denison Jordão Lima

2º vice-presidente e assessor especial da presidência
Agência Pinheiros – Teodoro Sampaio (SP)

Diretor Financeiro
Agência Promissão (SP)

Coordenador parlamentar
Aposentado

Francisco Vianna de Oliveira Jr

Neide dos Santos Silva Oliveira

Olívia Souza Januário de Freitas

Diretor de Comunicação
Agência Itapuí (SP)

Diretora Social e de Eventos
Agência Cubatão (SP)

Diretora Administrativa e de Patrimônio
Aposentada

Osvaldo Barquilha Amiranda

Vania Myrian Sivieiro

Ricardo Aparecido da Silva

Diretor dos Aposentados
Aposentado

Secretária geral
Agência Boa Vista – São José do Rio Preto (SP)

Diretor assessor da presidência
Agência Paulista Boulevard (SP)
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Posse

Nossos representantes - Gestão 2012 a 2015

Débora Maria Inforzato

Enrique César de Oliveira Aznar

Adriano Domingues

Gerev SP Centro Sul
Presidente do Conselho Deliberativo

Gerev Marília
Vice-presidente do Conselho Deliberativo

Gerev Ribeirão Preto
Secretário do Conselho Deliberativo

Elder M. Guimarães de Souza

Aliomar Jardim Pinho

Luis Carlos Marangão

Gerev SP Sul
Presidente do Conselho Fiscal

Gerev SP Leste
Vice-presidente do Conselho Fiscal

Gerev SP Centro Leste
Secretário do Conselho Fiscal

Antônio Carlos Pinto

Cláudio Roberto Mattiolli

Creide Aparecida Mendes

Gerev SP Oeste

Gerev São Carlos

Gerev SP Centro

Elisa D. J. Andrade

Luiz C. da Silva Filho

Álvaro C. N. Marques

Simone R. da Silva

Gerev Campinas

Gerev Presidente Prudente

Gerev Presidente Prudente (Suplente)

Gerev Franca

Acontece

NOTÍCIAS
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AGEBB apoia candidatos ao Economus
Garantir o futuro do Economus, cujo
patrimônio é de mais de R$ 4 bilhões, e por

“

Itamar Menezes: candidato à reeleição
para o Conselho Deliberativo

consequência o próprio destino de cada
participante do instituto é responsabilidade
de cada participante. A sustentabilidade da
instituição está diretamente ligada à
escolha de pessoas capacitadas e extremamente comprometidas para as vagas
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
No dia 4 de maio, os participantes do
Economus vão eleger dois membros para o
Conselho Deliberativo e um para o Conselho
Fiscal. A AGEBB apoia Francisco Vianna de

Francisco é presidente do Conselho
Fiscal e concorre ao Deliberativo

duas vagas do Conselho Deliberativo.
Francisco é atualmente o presidente do

Levi recebe homenagem no Rio de Janeiro

O presidente da associação e membro

Conselho Fiscal e Itamar, membro do Conselho Deliberativo. Ambos possuem a
“certificação por experiência”, do Instituto de

do Conselho Deliberativo do Economus,

Certificação dos Profissionais de Seguridade

Levi Gomes de Oliveira, aposentado desde

Social (ICSS), obrigatória para dirigentes e

fevereiro de 2010, foi o convidado do insti-

conselheiros de fundos de pensão.

tuto para ser homenageado no evento em

A eleição ocorre por meio eletrônico, na

celebração ao Dia do Aposentado, come-

área restrita do site www.economus.com.br.

morado em 24 de janeiro.

Para tornar o processo mais rápido e seguro,

Realizado na Academia Brasileira de

as senhas para acesso serão encaminhadas

Letras, no Rio de Janeiro, no dia 23 de
janeiro, o evento foi organizado pela

Complementar (Sindapp). "A previdência

Associação Brasileira das Entidades

privada garante um futuro melhor para os

Fechadas de Previdência Complementar

aposentados. Ela é importante para não

(Abrapp) e pelo Sindicato Nacional das

dependermos apenas do INSS", disse Levi,

Entidades Fechadas de Previdência

ao receber a homenagem.

Associar-se à AGEBB é muito, muito fácil
Quem pode se associar?

Oliveira Jr. e Itamar de Souza Menezes para as

Quais os benefícios de ser associado?

pelo correio, para os endereços cadastrados
no instituto. É fundamental que os
participantes mantenham seus dados
atualizados, em especial o endereço para
correspondência, para que possam
participar da votação.

Seu cadastro está
sempre atualizado?

Os ocupantes de funções gerenciais,

Além de fazer parte da única entidade

atuantes ou aposentados, no Banco do

representativa da classe gerencial do BB, o

Brasil e em suas subsidiárias, em qualquer

associado tem à disposição assistência jurídica,

em seu cadastro – lotação, e-mail, telefone,

parte do território nacional.

convênios com empresas de telefonia celular e

endereço residencial, conta corrente ou

O que é sócio segurado?

de viagens, entre outros serviços.

São os que optam apenas pela contratação de apólices de seguro em que a AGEBB

Como se associar?
No site www.agebb.com.br, clique em

figura como estipulante ou coestipulante.

“Associe-se”. Depois, basta preencher o

Não pagam mensalidade, não votam e não

formulário de adesão, clicar em “Enviar” e

concorrem a cargos eletivos.

aguardar o contato da Secretaria da AGE.

Qual o valor da mensalidade?
R$ 25, debitados em conta corrente.

Se preferir, ligue para (11) 3104-4441 ou
escreva para agebb@agebb.com.br.

Sempre que houver qualquer alteração

qualquer outro tipo de informação –,
comunique-a imediatamente pelo
telefone (11) 3104-4446 ou pelo e-mail
agebb@agebb.com.br.
Manter o cadastro atualizado garante
que você receba as edições do jornal
AGE Notícias e que não fique inadimplente com a associação.
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Carta à diretoria do Banco do Brasil
Conforme noticiamos na edição número
107, de 17 dezembro de 2011, do AGEBB
Notícias, enviamos uma correspondência ao
presidente do BB, Aldemir Bendine, para
informar sobre as nossas atividades e tudo o
que a associação tem feito e realizou nos
seus 26 anos de existência, qual a sua missão
e a forma de atuação.
A direção do BB gentilmente respondeu
e felicitou a associação por seus feitos e
desejou sucesso em sua trajetória. Era a
resposta que esperávamos, pois em

assinada pelo gerente executivo José

uma vez que o Banco do Brasil reco-

nenhum momento buscamos outra coisa

Roberto Mendes do Amaral e pelo

nhece apenas como legítimas represen-

que não fosse apenas a convivência

gerente de divisão Sérgio Braga Vilas

tantes da categoria profissional bancária,

respeitosa e um diálogo transparente e

Boas. Eles se manifestam em relação à

as entidades sindicais legitimamente

honesto em nossas relações.

notícia “Diretoria reconhece a existência

constituídas, como reza a Constituição

No entanto, no dia 26 de dezembro, a

da AGEBB”, publicada na edição de

Federal, e com estas se relaciona”, afirma

associação recebeu outra carta, esta

dezembro deste jornal. “Ratificamos mais

a correspondência.

A melhor opção em seguro de vida
Para todos os funcionários do BB
totalo!s
o
s
s
e
c
u
S
isfeit
100% sat

Para gerentes
e funcionários
na ativa e
aposentados

s
Segurado foram entregues
s já
As apólice

Coberturas para
morte natural,
acidental e invalidez
por acidente

Opções de
capitais de
R$ 10 mil a
R$ 250 mil
Assistência
funeral estendida
O titular pode indicar outras
cinco pessoas, à sua escolha,
com direito ao benefício

As melhores condições do mercado
disponíveis exclusivamente para os
funcionários do Banco do Brasil

FUNDADA EM 1985

ASSOCIAÇÃO DOS GERENTES

BANCO DO BRASIL

A equipe do Departamento de
Seguros da AGEBB vai entrar em
contato com você para apresentar
as opções de seguro disponíveis

