Informativo da Associação dos Gerentes do Banco do Brasil
www.agebb.com.br

FUNDADA EM 1985

NOTÍCIAS

ano 18 nº 110
junho de 2012

Classe gerencial vence eleições do Economus

"Agradeço à AGEBB que me apoiou, confiando
plenamente no compromisso que assumi de dispor
toda a minha experiência e dedicação para o
fortalecimento e a perenização do Economus."

Vencemos todos. Nós que concorremos e os apoiadores.
Venceram o processo, o nosso Economus e a nossa
AGEBB, com a eleição de todos os candidatos apoiados.
Venceu também a classe gerencial."

"A AGEBB, pela sua credibilidade e representatividade,
esteve nos mais distantes pontos de atendimento,
levando as nossas propostas e dando uma
demonstração de verdadeira entidade representativa."

Itamar Menezes

Francisco Vianna

José Zamai

Mais uma vez, a classe gerencial do BB

Além de fazer barba, cabelo e bigode,

José Zamai, candidato ao Conselho Fis-

mostra a sua força e representatividade. Os

como é definida popularmente uma vitória

cal, teve ainda mais êxito. Recebeu 3.116

líderes do banco elegeram, no dia 14 de maio,

completa, a margem de diferença de votos

votos (45,4% do total de válidos), 1.118 a

todos os candidatos apoiados pela AGEBB e

pode ser considerada, no mínimo, respeitá-

mais que o segundo colocado. Para o Con-

pela Associação dos Aposentados e Pensio-

vel. Itamar Menezes e Francisco Vianna rece-

selho Fiscal, apenas outros dois candidatos,

nistas do Banco Nossa Caixa (Afaceesp) às

beram 3.092 (23,2%) e 2.990 (22,4%) votos,

além de Zamai, se inscreveram.

três vagas nos Conselhos Deliberativo e Fis-

respectivamente, do total de 13.321 válidos.

Em todas as eleições realizadas, desde

cal do Economus, entidade fechada de pre-

A terceira colocada, Tania Teixeira Balbino,

2002, pelo menos, os candidatos apoiados

vidência complementar dos funcionários

somou 2.135 votos e o quarto, Itamar

pela AGEBB foram vencedores – a única

do incorporado e extinto Banco Nossa Cai-

Mortagua, 1.992. A eleição para o Conselho

exceção foi em 2006, quando apenas um

xa, cujo patrimônio atual é de R$ 5 bilhões.

Deliberativo teve nove candidatos.

dos dois indicados foi eleito.

Liminar obriga BB a pagar verbas a descomissionada
Em mandado de segurança expedido

descrito no documento, foi descomissio-

vel". Além do mais, "a reversão ao cargo de

em 8 de maio, a Vara de Trabalho de Ita-

nada e teve de voltar à função de escriturária.

escriturária foi um ato discriminatório do

peva concedeu liminar à gerente Angela

Em consequência disso, o Banco do Brasil

banco, razão pela qual é determinado que

Cristina de Oliveira Garcia para determinar

deixou de pagar a ela as verbas correspon-

ele se abstenha de praticar contra a

o "restabelecimento do pagamento das

dentes à função gerencial.

impetrante qualquer ato de retaliação,

verbas Adicional Básico de Função (ABF) e

No pedido de liminar, a gerente afirma

coação, violação às garantias contratuais e,

Adicional por Tempo de Serviço sobre a

ter "sofrido pressão para o cumprimento de

ainda, que toda comunicação relacionada

Comissão (ATFC)". A gerente, conforme

metas, cujo atingimento alega ser impossí-

ao seu trabalho seja feita por escrito".
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Expediente
O jornal AGEBB Notícias é uma publicação da
Associação dos Gerentes do Banco do Brasil.
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Presidente: Levi Gomes de Oliveira
1º vice-presidente e diretor Jurídico: Alcides Carlos Alves
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Diretor de Comunicação: Francisco Vianna de Oliveira Júnior
Diretor dos Aposentados: Osvaldo Barquilha Amiranda
Diretor Financeiro: Antônio Barnet Pardo Neto
Diretora Administrativa e de Patrimônio: Olívia S. J. de Freitas
Diretora Social e de Eventos: Neide dos Santos Silva Oliveira
Secretária geral: Vania Myrian Sivieiro
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Débora Maria Inforzato
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São Carlos: Cláudio Roberto Mattiolli
São José do Rio Preto: Vania Myrian Sivieiro
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SP Centro Leste: Luis Carlos Marangão
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CONSELHO FISCAL
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Vice-presidente: Aliomar Jardim Pinho
Secretário: Luis Carlos Marangão

Situação melhorou, mas
continua longe da ideal
"A maior habilidade de um líder
é desenvolver habilidades
extraordinárias em pessoas comuns."

PRESIDENTE DA AGE

Abraham Lincoln

Representantes e associados da AGEBB

pelo que acreditamos e entendemos como

têm informado que vários titulares de Gerev,

obrigação defender, em prol de toda a

bem como o novo comandante do BB em

classe gerencial. Mais uma vez, pela

São Paulo, mudaram de atitude – para

liderança exercida, pelo senso de respon-

melhor! – no relacionamento do dia a dia

sabilidade e pela clareza do que é realmente

com os gerentes. Sem qualquer dúvida, é

importante, elegemos todos os candidatos

uma boa notícia, no atual período de

apoiados oficialmente pela AGEBB para os

grande turbulência e ajustes que o banco

Conselhos Deliberativo e Fiscal do Econo-

atravessa, mas a situação está muito longe

mus, a entidade fechada de previdência

da ideal. As atitudes de alguns (maus) admi-

complementar dos funcionários do extinto

nistradores, em determinados momentos,

Banco Nossa Caixa, cujo patrimônio é de

ainda têm levado muitos gerentes ao deses-

mais de R$ 4 bilhões. Eles se unem a mim,

pero, pela cobrança para o cumprimento de

também membro eleito para o Conselho

metas inatingíveis e pelas ameaças de des-

Deliberativo, com mandato até 2014, para

comissionamento. Estamos atentos e acre-

garantir a sustentabilidade da entidade e

ditamos que, de acordo com o ditado

uma aposentadoria tranquila para seus

popular, não há mal que não se acabe, e

milhares de participantes.

vislumbramos dias melhores. O momento é

Diante de mais uma vitória histórica, é

de persistência e aplicar a "Lição da Bor-

sempre válido ressaltar os propósitos da

boleta" (leia nesta edição) em nossas vidas.

AGEBB (reproduzimos, abaixo, os principais),

A persistência, aliás, é o que nos faz lutar
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Levi Gomes
de Oliveira

expressos no estatuto da entidade.
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Conheça os objetivos da AGEBB
- Defender os interesses dos sócios perante as

tenham reflexos explícito ou implícito no fluxo

entidades de previdência ou saúde ligadas ao

das atividades gerenciais ou na responsabili-

BB e os órgãos diretivos e administrativos do

dade pela produção de resultados;

banco e suas subsidiárias. Tanto em relação aos

- defender os interesses do BB e suas subsi-

direitos trabalhistas, para reivindicar melhores

diárias, simultaneamente à valorização do seu

condições de trabalho, como contribuir para a

quadro gerencial, em qualquer fórum de dis-

integração e realização de objetivos;

cussões, tendo como objetivo único a consoli-

- lutar pela melhoria da produtividade e reque-

dação e o fortalecimento das empresas em seu

rer permanentemente o reconhecimento e a

ramo de atividade;

ideal valorização dos gerentes;

- formalizar convênios de serviços técnicos, de

- defender a participação da classe gerencial na

profissionais liberais ou pessoa jurídica, para as-

formatação das diretrizes administrativas e/ou

sistir, esclarecer ou impetrar ações administra-

operacionais nos processos decisórios que

tivas ou judiciais dos seus associados.
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Lição da borboleta
Um dia, uma pequena abertura apareceu
em um casulo, um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela
se esforçava para fazer com que seu corpo
passasse através daquele pequeno buraco.
Então, pareceu que ela parou de fazer
qualquer progresso. Parecia que ela tinha
ido o mais longe que podia, e não conseguia
ir mais longe. O homem decidiu ajudar a
borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou
o restante do casulo. A borboleta saiu
facilmente, mas seu corpo estava murcho,
era pequeno e ela tinha as asas amassadas.
O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que, a qualquer
momento, as asas dela se abrissem e esticas-

com que Deus fazia com que o fluido do

para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e

sem para serem capazes de suportar o

corpo da borboleta fosse para as suas asas,

Deus me deu problemas para resolver. Eu

corpo, que iria se afirmar a tempo.

de modo que ela estaria pronta para voar

pedi prosperidade e Deus me deu cérebro

Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta
passou o resto da sua vida rastejando com

uma vez que estivesse livre do casulo.
Algumas vezes, o esforço é justamente o

e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem
e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi

um corpo murcho e asas encolhidas. Ela

que precisamos em nossa vida. Se Deus nos

amor e Deus me deu pessoas com proble-

nunca foi capaz de voar. O que o homem,

permitisse viver nossa vida sem quaisquer

mas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me

em sua gentileza e vontade de ajudar, não

obstáculos nós não iríamos ser tão fortes

deu oportunidades. Eu não recebi nada do

compreendia era que o casulo apertado e o

como poderíamos ter sido. Nós nunca

que pedi, mas recebi tudo que precisava.

esforço necessário à borboleta para passar

poderíamos voar.

através da pequena abertura era o modo

Novos associados

Eu pedi Força e Deus me deu dificuldades

Autor desconhecido

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Adauto Silva Bastos (BA), Ailton Saraiva
Brito (RN), Almir Rogerio Soares (SP),
Carlos Alberto de Barros Dutra (RS),
Charles de Moura T. (SP), Jose Claudio
Pereira (AM), José Fernandes Grezzana
(PR), José Gledson Pinheiro Nogueira
(CE), José Ulisses Fernandes da Rocha
(AL), Nicanor Pompolio Prates (BA),
Rosa Helena Zeraik Palaro (SP), Wilson
Sales Machado (BA).

Classificados
Quer vender, trocar ou alugar? Anuncie no AGEBB Notícias.
Inserção grátis por quatro edições, por tempo limitado.
Envie o seu anúncio – com 140 caracteres, no máximo –,
nome, e-mail e telefone para agebb@agebb.com.br.
FUSCA 1976 - Verm./branco, saia e blusa. Motor 1300, revisado.
Pintura e estofados novos. Para colecionador. R$ 13.500,00.
Eunice Farias (nici_farias@hotmail.com) - 11 7439-2820

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS GERENTES DO BANCO DO BRASIL (AGEBB)
O presidente da Associação dos Gerentes do Banco do Brasil S/A (AGEBB),
Levi Gomes de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e
atendendo ao que determina os artigos 14 e os parágrafos 1º e 2º do estatuto
social,convoca todos os associados, regulares com as suas obrigações junto
à associação, para a Assembleia Geral Ordinária. A assembleia ocorre no
sábado 30 de junho de 2012, nas dependências do Hotel Gran Corona São
Paulo, na Rua Basilio da Gama, 101, bairro da República, na cidade de São
Paulo (SP), às 9h em primeira convocação, com quorum estatutário, ou às
10h, em segunda convocação com o número de associados presentes.
Pautas:
1. Prestação de contas do exercício 2011.
2. Alteração estatutária.
São Paulo, 30 de maio de 2012.
Levi Gomes de Oliveira
Presidente

As melhores opções

de seguro de vida
para todos os funcionários do BB

SUCESSO
TOTAL

Mais de mil
adesões em
8 meses
Seguro de vida em grupo
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 5 pessoas
com direito ao benefício

Pensando em você e em toda a sua família, a AGEBB desenvolveu
um kit exclusivo de benefícios de proteção para eventos acidentais
Uma coisa é certa, nós nunca sabemos
o que pode acontecer amanhã.
Por isso, necessitamos nos sentir
seguros e proteger quem amamos.
Garanta a sua tranquilidade e a dos seus
familiares, e nós cuidamos do resto.

• Opções de capitais de R$ 100 mil a R$ 160 mil
• Auxílio-funeral familiar
• Sorteios mensais de R$ 20 mil
• Descontos de até 65% em farmácias credenciadas
• Prêmio máximo de R$ 43,15

Informações pelo telefone (11) 2281-6221
ou pelo e-mail sac@clubeinfinity.com.br

NOVIDADE
Em breve, todos os
segurados concorrerão
a um prêmio exclusivo.
Faça sua adesão
agora mesmo!

seguradora

co-estipulante

