
Feliz Natal e um 

excelente 2013!

FUNDADA EM 1985

Oxe, eita e vixe (BA), uai (MG), báh e tchê (RS), vixi bichim (PE), tá 

vexado (PB), tá leso (AM), ei (ES), aê (RJ). O sotaque da AGEBB 

mudou, há pouco mais de um ano, quando o novo estatuto 

autorizou a adesão de gerentes de qualquer parte do país. 

Hoje, milhares de profissionais de 15 Estados brasileiros e do 

Distrito Federal fazem parte da missão de “buscar a valorização da 

classe gerencial e o fortalecimento da instituição BB”, com a visão 

de “ser referência na representação dos gerentes do BB”, sem nunca 

esquecer de valores primordiais como “ética, respeito, 

transparência, proatividade e responsabilidade”.

Ser associado da AGEBB é BOMPRATODOS!!! Em 2013, queremos 

você conosco, participando ativamente ou à distância e dando a sua 

contribuição para a construção dos próximos capítulos dessa história 

de representatividade e união iniciada há 27 anos. 

A AGEBB deseja a todos os gerentes e seus familiares muita 

saúde, felicidade e sucesso, sempre.

NOVOS ASSOCIADOS, DESDE SETEMBRO/2011 - Adauto Silva Bastos (BA), Ademir 

Paulo Oliveira de Araujo (SP), Adilson Luiz da Costa (SP), Afonso Rosa (SP), Aguinaldo 

Araujo (GO), Ailton Saraiva Brito (RN), Alan Cláudio Souza da Silva (RR), Alex Sander 

Siqueira (SP), Alexandre de Paiva Correa (SP), Alexandre Marcos Seolim Rodrigues (SP), 

Almir Rogerio Soares (SP), André Vicente Marques (BA), Ângelo Márcio Macedo Ribeiro 

(AM), Anna Christina Marques Cera Pagani (SP), Antônio Carlos Colombo (SP), Antônio 

Neves Trindade Júnior (MT), Aparecida Donizeti da Silva (SP), Aparecida Rainha de 

Araujo (SP), Armindo Vitor da Silva Filho (MT), Audimir Campos Diniz (GO), Aureliano 

de Souza Pessoa (SP), Braz Valentim Bortolozo (SP), Carlos Alberto de Barros Dutra (RS), 

Carlos Eduardo Ferrari (SP), Carlos Eugenio Deda Lima (BA), César Luís Dutra (DF), 

Charles de Moura T. (SP), Cilmara de Lourdes Gimenes Sardinha (SP), Cláudio Girardi 

Pinto (PR), Djanio Bandeira Brito (MA), Dorivaldo Cézar da Cunha (MG), Eduardo 

Thomann Stoco (SP), Eliana Aníbal Rosa Campos (SP), Elias Barros Nunes (MA), Evandro 

Luiz Sartorelli (SP), Evandro Machado Barbosa (MG), Evandro Sampaio de Assis (SP), 

Fernando Azevedo Viscarde (SP), Fernando Soeiro (SP), Franklin Mendes Meireles (BA), 

Franz Milhomen (CE), Gilberto Bueno Schwerz (SP), Gisleine Aparecida do Prado (SP), 

Guilherme Ayres Dias Santos (SP), Heriberto Odilon Araújo R. Costa (AL), Ivan Luis 

Agnelli (SP), Ivan Senna Molina (AP), Ivete Alves Freitas (SP), Jaime Cardoso Neto (SP), 

Jean Claude Level (RN), Jeferson Magalhães Feitosa (SP), Jefferson Ramos de Melo (SP), 

João Carlos Furlan (SP), João Carlos Herculano Filho (MG), João Eduardo Ferreira 

Domene (SP), José Claudio Pereira (AM), José Erizildo Vidal de Lima (SP), José 

Fernandes Grezzana (PR), José Gledson Pinheiro Nogueira (CE), José Nassim Gomes 

PedrosoCupece (SP), José Ulisses Fernandes da Rocha (AL), José Zamai (SP), Juliana 

Marchi (SP), Julio Cesar Araujo Dias (BA), Júlio Lucchese Neto (Dinop/SP), Justino 

Martins Neto (MG), Karina Pereira Silva e Silverio (SP), Laércio Jorge Rasgo Vieira (BA), 
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Lenilson Madeiro Campos (AL), Luciana Regina Damino Bechelli (SP), Luciano 

Rodrigues Machado (GO), Lucimar Gonçalves de Souza(MG), Luis Alberto Carrara (SP), 

Luiz Carlos Paschoalottto (SP), Luiz Carlos Torres (AL), Manuel Braz Lomes Nascimento 

Bispo (BA), Marcelo Biaggio (SP), Marcilio Oliveira Serra (MT), Márcio Roberto Ochoa 

Sendeski (SP), Marcos Márcio Melati (SP), Marcos Vieira da Silva (CE), Maria Aparecida 

Altieri (SP), Maria Isabel Rangel de Castro (SP), Mário Gutemberg de A. Cambraia (AP), 

Marlene de Lourdes Ferraz (SP), Marli Queiroz de Camargo (SP), Maura César Secca (SP), 

Mônica Maria F. Martinelli Braga (SP), Nelson Krug (MT), Nicanor Pompolio Prates (BA), 

Nilson Oliveira Menezes (BA), Patrícia Carvalho Pagliarini (SP), Patricia Moreira Batista 

(SP), Paulo Cezar de Carvalho (SP), Paulo Sérgio Black (MT), Paulo Tarso de Andrade 

Silva (RN), Paulo Vicente Fronza (SP), Ramon Tadeu Tristão (MG), Raul Synesio Cardoso 

Braga (SP), Renato da Silva (SP), Ricardo Matias da Silva (SP), Ricardo Oliveira Bastos 

(GO), Roberto Zanatto (SP), Robson Borowski da Silva (MA), Rodnei Carlos Mullar 

Fernandes (PR), Rodrigo Souza dos Santos (SP), Rogério S. Pimentel (CE), Ronald José 

dos Reis Feres (SP), Rosa Helena Zeraik Palaro (SP), Rubens Moraes Baptista Júnior (SP), 

Shoraya Elisabete Morales (SP), Sidney José Faria dos Santos (RJ), Thomaz Filipe Lopes 

Cortez (SP), Valdélio Souza SuzartAdustina (BA), Valdir Dantas Cangussu (BA), Valnei 

Rocha dos Santos (BA), Vitória Teresa Moreira Jorge (SP), Williams Roberto Santinatti 

Valderramos (DF), Wilson Pessan (SP) e Wilson Sales Machado (BA).



Como foi informado na última edição 

do AGEBB Notícias, estive em Brasília nos 

dias 31 de agosto e 1º de setembro. Na 

ocasião, reuni-me com o diretor de Relações 

com Funcionários e Entidades Patrocina-

das, Carlos Eduardo Leal Neri, para tratar 

de vários assuntos do dia a dia da classe 

gerencial. O contato com Carlos Eduardo e 

outros diretores do BB tem sido constante e, 

em todas as oportunidades, levamos ao 

conhecimento deles questões que 

necessitam de atenção, solução ou 

providências imediatas. 

Essas questões deram origem a um 

documento, uma espécie de “agenda 

positiva”, que decidimos protocolar no 

gabinete da Presidência do banco, na capital 

do Distrito Federal. As reivindicações 

contidas nele serão as bandeiras do trabalho 

da AGEBB no próximo ano. Destaco as 

principais: volta das substituições; eleição 

pelos participantes de dois diretores 

“Sonho que se sonha só 

É só um sonho que se sonha só

Mas sonho que se sonha junto é realidade.”  

Raul Seixas

Agenda positiva para 2013

executivos para o Economus; pagamento 

dos 25% sobre o VCP-I; possibilidade para 

todos os funcionários na ativa aderirem aos 

planos de saúde e previdência complemen-

tar da Cassi, Previ e Economus; participação 

direta dos gerentes envolvidos em qualquer 

modificação do método de distribuição e 

remanejamento de metas e, por último, o fim 

do descomissionamento de função, sem 

regressão gradativa. Por exemplo, um geren-

te geral não pode perder o comissionamento 

e voltar a posto efetivo. Se houver justificativa 

técnica e tenha sido dado ao funcionário 

amplo direito de defesa, ele deve regredir 

para cargos imediatamente inferiores. 

A todos os gerentes do BB, principal-

mente aos nossos associados, que o Natal 

seja simplesmente a comemoração do 

nascimento da alma jovem que Deus 

enviou para a salvação da humanidade e 

que novo ano possa ser o início de uma 

nova era, profissional, pessoal e familiar.

Levi Gomes 
de Oliveira

PRESIDENTE DA AGEBB
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FUNDADA EM 1985

Em 14 de dezembro de 1985, nascia a AGEBB. 

Para uma entidade sem fins lucrativos e que 

conta com o trabalho e a dedicação de 

voluntários, atingir tamanha longevidade, diante 

de tantos obstáculos e atendimentos de 

expectativas individuais e coletivas dos 

profissionais representados, é uma grande vitória.

Fundada originalmente para representar os 

gerentes do Banco Nossa Caixa, o Conselho 

aprova, em junho de 2009, alteração no 

estatuto que possibilita aos gerentes do BB, 

que trabalham em unidades no Estado de São 

Paulo, inscrever-se no quadro de associados. A 

“nova” associação adota a denominação atual 

em 25 de setembro de 2010 e, no mesmo 

Abaixo, alguns dos fatos marcantes da 
história da AGEBB, desde a sua fundação, em 1985.

Nossa História

AGEBB completa 27 anos de fundação
mês do ano seguinte, uma mudança no 

estatuto permite aos gerentes do BB de todo o 

país tornarem-se sócios. 

Com isso, podemos dizer que a AGEBB tem 

duas datas de fundação. O ano de 1985, como 

Associação dos Gerentes da Caixa Econômica 

do Estado de São Paulo, e há pouco mais de três 

anos, quando passou a aceitar a inscrição de 

gerentes do banco incorporador da Nossa 

Caixa. Nesse curto espaço de tempo, sem 

propaganda e por meio de parcos recursos de 

comunicação como este jornal e o website, a 

AGEBB já é conhecida nacionalmente e 

representa milhares de sócios espalhados por 

15 Estados, além do Distrito Federal. 



Mais de mil participantes e uma 

programação de shows, palestras e debates, 

além de sorteios de vários prêmios, entre 

eles um carro zero-quilômetro. O 16º 

Congresso da Associação de Profissionais e 

ex-Profissionais do Banco do Estado de Santa 

Catarina (Probesc), realizado no dia 24 de 

novembro, no Balneário de Camboriú, foi “a 

celebração da amizade, dos velhos e dos 

novos encontros. Será sempre a meta da 

associação tentar proporcionar maior inte-

gração entre seus sócios, realizando eventos 

como o que acaba de ocorrer, onde pude-

mos falar de sentimentos de perseverança, 

superação, alegria, compreensão e amizade”, 

afirma José Henrique Pereira, presidente da 

Probesc, que foi constituída em 1987 – 

curiosamente, no mesmo dia (14 de dezem-

bro) da fundação da AGEBB. A associação 

dos profissionais do Besc, incorporado pelo 

BB em setembro de 2008, reúne mais de 3 mil 

sócios em todo o Estado de Santa Catarina.  

Acompanhe as atividades da Probesc 

pelo site www.probesc.com.br ou pelo 

www.facebook.com/congressoprobesc.

16º Congresso Probesc 

Direto da fonte
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Fique por dentro das mudanças nas 

regras do Sinergia BB, válidas para este mês. 

O Mobilizador Especial – Crédito Total, 

apesar de não constituir trava para 

mudança de etapa, é um atalho especial 

para acelerar a caminhada rumo ao Ouro. 

Isso porque o pleno atingimento vai 

beneficiar os acordos do Sinergia BB das 

seguintes maneiras: todos os demais 

indicadores de crédito (PF, PJ, Agro e 

Imobil iár io) ,  bem como todos os 

mobilizadores (exceto MPO e regulariza-

ção FGO), serão considerados entregues; 

serão garantidos até 3 pontos adicionais 

no placar de acordo da dependência; caso 

os demais indicadores sejam entregues na 

etapa Ouro ou Ouro Estadual ,  a  

dependência será reconhecida no Ouro 

Brasil e, em relação às vendas novas de 

Seguridade, foi retirada a trava de 

atingimento mínimo por produto e 

diminuição do placar mínimo total no 

Bloco para 240 pontos.

Graças às modificações válidas no 

Sinergia BB a partir de dezembro, as 

unidades que cumprirem o Mobilizador 

Especial – Crédito Total também podem 

utilizar as prerrogativas a seguir. Serão 

considerados, no mínimo, 70 pontos para 

os indicadores LOB Líquida, Consórcio e 

Fundo de Investimento, além da MSD de 2 

de janeiro de 2013, para cumprimento do 

item LCA, nos acordos de dependências 

Alta Renda; no placar final da dependência 

serão adicionados mais 3 pontos, além dos 

3 já anunciados, per fazendo uma 

pontuação complementar de até 6 pontos.

Mas, atenção, todas as prerrogativas 

concedidas às dependências que 

atingirem o Mobilizador Especial – Crédito 

Total não serão consideradas como 

flexibilização no Sinergia BB.

SINERGIA BB: 2012

Acontece

Se você tem comentários sobre os temas abordados nesta 
seção ou gostaria de contribuir com alguma informação  

relevante para facilitar o trabalho dos gerentes, envie a sua  
colaboração para o e-mail agebb@agebb.com.br.

Nesta seção, são apresentadas dicas e sugestões que 
facilitam o dia a dia e podem auxiliar a aumentar a 
performance dos gerentes na empresa ou na vida particular.

NOTÍCIAS

Os conselheiros eleitos do Economus têm 

recebido críticas, “sem qualquer fundamento”, de 

acordo com o presidente da AGEBB, Levi Gomes 

de Oliveira, pela demora na introdução do novo 

plano de saúde aprovado no dia 18 de setembro. 

“Em respeito às pessoas de bem que têm tomado 

conhecimento dessas críticas, explico o que 

realmente acontece”, diz ele, que é também 

membro do Conselho Deliberativo do instituto. 

Desde que os atuais conselheiros assumiram, 

eles sempre foram contra a cobrança de 4,72% 

por pessoa e, depois de um árduo trabalho de 

mais de 12 meses, elaboraram um plano que 

todos podem participar. Se não é perfeito, é 

factível e pode ser considerado, no mínimo, 

sustentável para os próximos 40 anos, período em 

que é totalmente possível corrigir problemas e 

erros que possam surgir. 

“Mas a Afaceesp ingressou com uma ação 

contra o Feas e obteve uma sentença, que ao meu 

ver só prejudica os participantes e impede a 

introdução do novo plano. O pior é que não existe 

perspectiva de acordo entre a Afaceesp e o 

Economus e, no meio dessa briga, ficam todos os 

funcionários que necessitam de um plano mais 

barato ou desejam se aposentar”, explica Levi. 

“Essa é a única e verdadeira versão dos fatos e, 

para fechar, o que me intriga é que pessoas que 

foram favoráveis à cobrança de 4,72% por pessoa, 

agora são contra o índice de 4,74% para toda a 

família. É totalmente incoerente da parte delas”, 

desabafa o conselheiro eleito do Economus.

Plano Economus Família 

Pilares da AGEBB 
O Conselho Deliberativo aprovou os textos que definem a 

razão da existência da associação (Missão), o que ela deseja se 

tornar (Visão) e os valores que todos os que se relacionam 

com ela devem observar.  São eles:

Missão

Visão

Valores

Buscar a valorização da classe gerencial e o 
fortalecimento da instituição Banco do Brasil.

Ser referência na representação dos gerentes do Banco do Brasil.

Ética, respeito, transparência, proatividade e responsabilidade.
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O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região (RS) havia condenado a Caixa a 

recompor a remuneração de um gerente 

executivo que, em agosto de 2010, perdeu o 

cargo e a função de confiança que exerceu 

por mais de 10 anos. Na sentença, o juiz 

acrescenta: "Com o pagamento de 

diferenças salariais resultantes do direito à 

estabilidade financeira integral, a partir de 

19/8/2010, em parcelas vencidas e 

vincendas, com reflexos em férias com um 

terço, 13º salário, horas extras, licenças-

prêmio, APIPs e FGTS".

No recurso ao TST, a Caixa alegou que a 

estabilidade financeira do empregado foi 

mantida com o adicional de incorporação de 

função, previsto no regulamento interno. 

Sustentou ainda que não existe norma legal 

que garanta a manutenção da gratificação de 

função nos casos em que o empregado é 

reconduzido ao cargo efetivo. Ao examinar o 

recurso, o relator, ministro Vieira de Mello 

Filho, afirmou que a decisão regional está em 

conformidade com o disposto no item I da 

Súmula 372 do TST, segundo o qual "a 

gratificação de função paga por tempo 

superior a 10 anos incorpora-se ao salário do 

empregado, não podendo ser suprimida em 

razão do afastamento do exercício do cargo 

gratificado sem justo motivo".

Segundo o relator, a 4ª Turma já decidiu, 

no mesmo sentido, um caso análogo 

envolvendo a Caixa. Acrescentou ainda que 

“a jurisprudência do TST é no sentido de que 

norma interna que determina pagamento de 

adicional compensatório por perda de 

função de confiança, proporcional ao tempo 

de percepção da respectiva gratificação, não 

afasta a incidência da Súmula 372”. No final, o 

relator citou diversos precedentes da 

Subseção I da Seção Especializada em 

Dissídios Individuais do TST. Seu voto pelo 

não reconhecimento do recurso da Caixa foi 

seguido por unanimidade na 4ª Turma.

F o n t e :  N o t í c i a s  d o  T S T  

(www.tst.jus.br/noticias), 27/11/2012.

Reproduzimos aqui notícias recentes que merecem atenção e reflexão.  Se você tem algum comentário sobre qualquer uma delas, por favor, envie sua colaboração.

TST: gratificação 
incorporada ao salário

BB desiste de 
recursos na Justiça

Identidade de sócio

Falando nisso

Todos os associados passam a 

receber pelo correio o cartão de iden-

tificação de sócio da AGEBB. Ao aderir 

ao quadro de associados, após 

confirmar ou alterar espontaneamen-

te suas informações cadastrais ou, 

ainda, depois de receber o contato da 

secretaria da entidade para checar os 

seus dados, a “carteirinha” plástica é 

fornecida ao sócio.

Com ela, é possível comprovar em 

estabelecimentos conveniados (Fisk, 

Curves, Flot Operadora Turística, Vivo, 

TIM e Coobrastur Turismo, entre 

outros) a sua condição de associado 

da AGEBB e usufruir de descontos nos 

preços e outras vantagens oferecidas 

por essas empresas.

Portanto, se você mudou de 

endereço (residencial ou comercial) 

ou o seu telefone, conta corrente ou 

e-mail (pessoal ou corporativo) foram 

alterados, comunique imediata-

mente a Secretaria da AGEBB, pelo 

telefone (11) 3104-4441 ou pelo e-

mail agebb@agebb.com.br. Além de 

ganhar o seu cartão de associado, 

você garante o recebimento dos 

veículos impressos e eletrônicos 

(AGEBB Notícias, comunicados por e-

mail etc.) que periodicamente 

enviamos para os endereços 

registrados no seu cadastro. 

Alguns dos maiores bancos brasileiros 

têm adotado uma política de redução de 

litígios judiciais. O BB anunciou que vai 

iniciar uma política de desistência 

massiva de recursos no STJ. Com 850 mil 

processos, 6 mil no STJ, é o quinto maior 

demandante do tribunal e o 16º em 

primeira instância. Caixa e Itaú também 

têm agido de modo semelhante nos 

últimos anos. O Itaú afirmou que, desde a 

fusão com o Unibanco, em 2008, já 

desistiu de 1,5 mil recursos no tribunal, 

cerca de 50% do que existia na época. Já a 

Caixa informou que, em 2012, abriu mão 

de 3.185 ações que corriam no STJ, 79% 

do que havia no momento, e 433 no STF, 

84% do total no período. "A maioria dos 

recursos era só para protelar. O Itaú foi o 

primeiro a perceber que isso não era mais 

sustentável", diz o ministro Luis Felipe 

Salomão, da 2ª seção do STJ, responsável 

por direito privado. Segundo o ministro, 

além de multas aplicadas sobre recursos 

protelatórios, os bancos perceberam que 

processos importantes deixavam de ser 

discutidos porque a justiça estava 

"atolada" de recursos com entendimento 

já pacificado.

O BB não especificou quais os tipos 

de ações que deve priorizar nas 

desistências. Petições de desistência do 

banco têm chegado com mais 

frequência ao tribunal há cerca de dois 

meses. Reportagem publicada na Folha 

de S. Paulo apurou que grande parte 

delas se refere a processos de pouco 

valor financeiro, de até R$ 4 mil.

Além de ganhar clientes, o processo 

de desistência contribui para a empresa 

economizar com acompanhamento 

processual e reduz as provisões com 

gastos em litígios nos balanços 

contábeis.

Fonte: Revista Consultor Jurídico, 

edição de  11/11/2012.
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Os associados e seus dependentes diretos 

têm direito a descontos especiais de 10% nas 

turmas regulares e promocionais e 20% nas 

personalizadas dos cursos de inglês, espanhol, 

informática e português para brasileiros, no 

Centro de Ensino Fisk.

Uma das maiores redes nacionais inde-

pendentes de ensino, a Fisk tem mais de mil 

escolas em funcionamento em todos os Estados 

do Brasil e em vários outros países. Com 

metodologia própria, promove intercâmbios 

para o Canadá e para a Argentina e aplica exames 

de certificações internacionais.

Podem ser sócios os ocupantes de funções 

gerenciais, atuantes ou aposentados, no BB e em 

suas subsidiárias, em qualquer parte do território 

nacional. O valor da mensalidade é de R$ 25, 

debitados em conta corrente.

Entre os benefícios, além de fazer parte da 

única entidade representativa da classe gerencial 

do BB, o associado tem à disposição assistência 

jurídica e vantagens e descontos nos preços de 

serviços de empresas conveniadas.

Para se tornar sócio, acesse o endereço 

www.agebb.com.br e clique em “Associe-se”. 

Depois, basta preencher o formulário de adesão, 

clicar em “Enviar” e aguardar o contato da 

Secretaria da AGE. Se preferir, ligue para (11) 3104-

4441 ou escreva para agebb@agebb.com.br.

Sempre que houver alguma alteração em 

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

reço residencial, conta corrente ou qualquer 

outro tipo de informação –, comunique-a 

imediatamente pelo telefone (11) 3104-4446 

ou também pelo e-mail agebb@agebb.com.br.

Manter o cadastro atualizado garante que 

você receba no endereço correto as edições 

do jornal AGEBB Notícias e que não fique 

inadimplente com a associação.

Fisk: descontos 
para associados

É muito fácil se 
associar à AGEBB

Seu cadastro 
está atualizado?




