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Temas prioritários para a classe gerencial
Com a contribuição de gestores de todo

com quantidade excessiva de unidades; cor-

dos gerentes nas mais diversas regiões do

o Brasil, associados à entidade, a AGEBB defi-

reção das distorções entre agências dos

país, e tomar as providências necessárias.

niu os temas prioritários para os gerentes do

bancos incorporados (BNC e Besc) e do BB e

Nós estamos totalmente abertos a dialogar

BB em 2014. O objetivo dessa iniciativa é

priorização da área de produção.

e colaborar em tudo o que for necessário ,
esclarece o presidente da AGEBB.

fortalecer a classe gerencial e, por conse-

PROTOCOLO EM BRASÍLIA

quência, garantir a manutenção da empresa

toria da AGEBB, agora que os temas prioritá-

A intenção da dire-

Eleições Economus 2014

em destaque nos cenários nacional e inter-

rios para a classe gerencial foram definidos, é

nacional , afirma o presidente da AGEBB, Levi

ampliar o debate interno para conhecer e

Gomes de Oliveira. É fundamental salientar

discutir, em profundidade e com muita

A AGEBB apoia Levi Gomes de

que esse levantamento preconiza os valores

responsabilidade e seriedade, o impacto de

Oliveira, para o Conselho

difundidos pelo BB, especialmente os do

cada um deles no dia a dia profissional dos

Deliberativo, e Pedro Amauri

Programa BomPraTodos , completa. Os te-

executivos de agências e da administração.

Rinaldi, mais conhecido como

mas principais reunidos junto a gerentes de

A partir desse debate, do qual todos os ge-

todo o país são: volta do pagamento de

rentes estão convidados a participar e cola-

verbas referentes à substituição de função

borar, o propósito é redigir um documento

ou cargos; pagamento de comissão sobre

com sugestões e contribuições e protocolá-

vendas de produtos; regras claras para

lo junto à diretoria do banco. Apenas dessa

descomissionamentos e/ou downgrade de

forma, o presidente Aldemir Bendine e seus

funcionários em atividade podem

função ou cargo; regras claras para o

colegas de diretoria podem conhecer quais

votar pelo SISBB.

fechamento de agências em localidades

os reais anseios, necessidades e dificuldades

Pedrinho Auditor, para a cadeira
do Conselho Fiscal.
A eleição ocorre entre 23 de abril e
12 de maio. Atenção, os

Campanha BomPraTodoGerente sorteia livros
A AGEBB quer conhecer os

conste a palavra gerente ou por força

(BomPraTodoGerente) na linha do

gerentes do BB e, ao mesmo tempo,

de deliberação ou fluxo de atividades

assunto e informar no corpo da

comunicar-se permanentemente

no banco e subsidiárias exerça a

mensagem o nome completo e os e-

com eles para cumprir seu papel de

função na prática.

mails do BB e pessoal (tem de informar

único representante dos executivos

A campanha é inaugurada com o

ambos!). Os participantes que fornece-

de agências e da administração em

sorteio de exemplares dos livros Orça-

rem, além das próprias informações, as

unidades próprias e em subsidiárias

mentos e Previsões

Guia Financial

de colegas de trabalho, desde que

da empresa estabelecidas em todas

Times (Editora M.Books), escrito por

recebam autorização para isso,

as regiões geográficas do país.
Para isso, a associação promove a

Nigel Wyatt, e Normas de Prevenção à

dobram as chances de ganhar os livros

Lavagem de Dinheiro (Editora Klarear),

a cada informação fornecida.

campanha BomPraTodoGerente, que

de Antonio Carlos Donini e Marcos

O prazo para envio da mensa-

consiste da atualização ou

Apóstolo. Para concorrer, é muito

gem se encerra em 10 de maio e no

fornecimento dos contatos pessoais

simples. Basta enviar uma mensagem

Dia do Gerente Bancário (15 de maio)

e profissionais de todo funcionário do

para o e-mail agebb@agebb.com.br,

a AGEBB divulga o nome dos

BB em cuja nomenclatura da função

com o nome da campanha

ganhadores dos livros. Participe já!
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Precisamos parar e refletir
sobre os valores esquecidos
Levi Gomes
de Oliveira

Mais vale a lágrima da derrota,
do que a vergonha de não ter lutado.
Bob Marley

PRESIDENTE DA AGEBB

Existe uma diferença gigantesca entre

No momento atual, prevalecem e são

missão e interesse pessoal. É importante pa-

valorizados apenas os vencedores, os que

rarmos para refletir sobre essa questão, por-

cumprem metas, os que "entregam" aquilo

que vamos em pouco tempo ter de decidir

que a empresa determina, sem observar

e escolher quem vai nos dirigir ou nos repre-

como foi conquistado. Precisamos parar e

sentar em associações e institutos. Todos

refletir sobre os valores que estão esque-

aqueles que se propõem, como missão pes-

cidos em nós. Ou, então, se não está nos

soal, desempenhar o papel de representan-

faltando coragem para reagir, para de-

te e encarar os desafios, pois assim pensan-

mostrar nossa insatisfação e nossa

do e agindo vão ter uma atuação voltada

indignação, enfim, se não falta atitude para

única e exclusivamente para o bem de seus

começarmos a nos manifestar por meio do

representados, vão emprestar seu talento,

voto, das redes sociais, da participação ativa

inteligência e capacidade como uma retri-

nas associações realmente sérias.

buição daquilo que Deus lhe proporcionou

O que foi dito pode até parecer pouco,

até então. Ao passo que aquele que só visa o

observando a complexidade de todo o

interesse pessoal não se preocupa e nem

sistema, mas é necessário avançarmos. Para

tem escrúpulos em agir contrariamente ao

se chegar a algum lugar, é fundamental que

que seria benéfico a todos.

se dê o primeiro passo.

Novos associados
AGEBB possui sócios
em quase todo o Brasil

Espaço do sócio
Projeto para a área de
cartões: quem procurar?

Acre, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco,

Tenho um projeto para aplicar no próprio BB

Piauí, Rondônia e Tocantins são os únicos Estados

que, além de colaborar com a instituição e com os

onde ainda não há associados. A seguir, a relação

clientes, gera receitas. Tentei ligar para a diretoria

dos gerentes incluídos recentemente no quadro

de cartões, para quem interessa o projeto, mas não

de sócios: Milton Grosche dos Santos (Mogi das

tive sucesso. Ele está pronto e tenho uma

Cruzes/SP), Priscila Martins Silva (Ribeirão Preto/SP),

apresentação simples dele, bem como estimativas

Renata M. de Lima (Rio de Janeiro/RJ), Sergio R.

muito boas de retorno financeiro, com números

Biancardi (Amparo/SP), Tadeu Pereira Pimenta (Rio

líquidos próximos a bilhões de reais, em longo

de Janeiro/RJ), Thiago F. Lameira (Rio de Janeiro/RJ),

prazo (acima de cinco anos de aplicação).

Valério Moreto (Agudos/SP), Vanessa da Costa M;

Para quem posso apresentar esse projeto?

de Souza (São Paulo/SP), Dione C. Santos (Fran-

Júnior Dante, pelo Facebook.

ca/SP) e Jose Raimundo Lima Rios (Valente/BA).

Quer se associar? Acesse www.agebb.com.br/Associe-se.
Se preferir, ligue para (11) 3104-4441 ou escreva
para agebb@agebb.com.br.

Sua mensagem, crítica ou sugestão é muito bem-vinda.
Escreva para o e-mail agebb@agebb.com.br
ou visite a nossa página no Facebook (AGEBB1985).

Banco Nossa Caixa
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Economus: vote na seriedade e experiência
Garantir o futuro do Economus, cujo

Conheça os candidatos

patrimônio é de mais de R$ 5 bilhões, e por
consequência o próprio destino dos beneficiários do instituto é responsabilidade de

Casado, dois filhos, 57 anos. Graduado

cada participante. A sustentabilidade da

em Ciências Econômicas e Direito,

instituição está diretamente ligada à escolha

participou de cursos de Gestão de

de pessoas capacitadas e extremamente

previdência privada, Análise de balanço,

comprometidas para as vagas nos

Mercado de capitais e Neurolinguística. No

Conselhos Deliberativo e Fiscal.
De 23 de abril a 12 de maio, os partici-

Banco Nossa Caixa, foi gerente de agência

pantes do Economus vão eleger um mem-

por 26 anos e gerente instrutor por 15 anos.

bro para o Conselho Deliberativo e outro

Levi é atualmente membro eleito do

para o Conselho Fiscal.
Pela grande importância dessa eleição, a

Levi Gomes de Oliveira
CONSELHO DELIBERATIVO

Conselho Deliberativo do Economus e
também presidente da AGEBB.

AGEBB, originalmente fundada há 28 anos

Casado, três filhos, 59 anos de idade.

por profissionais do BNC, decide apoiar Levi

Graduado em Engenharia, participou de

Gomes de Oliveira, presidente da entidade,

vários cursos nas áreas de previdência

para a reeleição ao Conselho Deliberativo, e
Pedro Amauri Rinaldi, aposentado do BNC e

privada, contabilidade, auditoria e

mais conhecido como Pedrinho Auditor,

informática. Foi funcionário do Banco

para a cadeira do Conselho Fiscal.

Nossa Caixa entre 1976 e 2010. Ocupou a

A eleição ocorre na área restrita do site

função de auditor por mais de 23 anos, até a

www.economus.com.br. Neste caso, as senhas

aposentadoria. Foi membro eleito do

já foram encaminhadas para o endereço do

Conselho Fiscal do Economus, de 2002 a

participante que consta no cadastro do ins-

2006, ocupando nesse per íodo a

tituto. Os funcionários em atividade podem

presidência desse conselho.

votar pelo próprio sistema do banco (SISBB).

Na mídia
O perfil do gerente brasileiro

Besc

Fusesc: necessidade de mudança de postura

A consultoria italiana Wyser entrevis-

A Associação dos Profissionais e Ex-

das fundações dos incorporados estava

tou 1.450 executivos de seis países, para

Profissionais do Besc (Probesc) alerta para a

descartada, pelo menos momentanea-

traçar um perfil dos gerentes. Ética,

necessidade de mudança de postura dos

mente, já que o assunto era alvo de

autonomia e responsabilidade, bem

dirigentes da Fundação Codesc de Seguri-

várias ações na Justiça, entre outras

como liderança, foram as qualidades

dade Social (Fusesc). Há muito vimos de-

questões. Como exemplo, citou a Fusesc

apontadas como mais importantes de

nunciando que eles se recusam a prestar

que, solicitada a manifestar-se, sua

um gerente no Brasil, revela a pesquisa.

contas transparentes. Com o BB e o Ministério

diretoria teria informado que não havia

Além disso, o gerente brasileiro acha que

Público Federal interessados na conversa, a

interesse dos participantes em migrar.

vai demorar cinco meses para encontrar

arrogância dos dirigentes da fundação terá

Além disso, o diretor do BB descreveu

um novo emprego caso seja demitido;

de mudar , afirmam os dirigentes da Probesc.

faz mais networking fora das redes sociais

A crítica está relacionada à inclusão dos

uma série de problemas na administração da entidade catarinense. Entre elas,

que os profissionais de outros países; ao

egressos dos bancos incorporados (Besc,

vendas de imóveis com apenas uma

escolher um emprego, investiga como é

Banco Nossa Caixa e Banco do Estado do

proposta, um grande número de

o ambiente de trabalho, e assistência

Piauí) nos planos Previ e Cassi. No fim do ano

informações não confiáveis prestadas

médica e previdência privada são os

passado, um diretor do BB informou que

pela entidade e o diálogo com a

qualquer acordo para a anexação, pela Previ,

diretoria praticamente inexistente.

benefícios preferidos deles.
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FGTS: benefício para sócio
Os associados da AGEBB pagam honorários

DIRPF: prazo até dia 30

Seguros AGEBB: sucesso
Lançados há pouco menos de três anos, os

para o escritório de

Em 2013, a uma semana do prazo final para

Seguros AGEBB já se consolidaram como uma

advocacia parceiro da entidade, com unidades

a entrega da declaração de IRPF, apenas 55%

excelente opção para os gerentes e demais

de 15%

os demais, 20%

em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, no fim do

das 26 milhões de declarações esperadas pela

funcionários do BB, na ativa ou aposentados,

processo que exige o recebimento da correção

Receita Federal haviam sido entregues.

associados ou não à entidade. Tanto que em

dos depósitos efetuados na conta do FGTS desde

Se você, gerente, é um dos milhões de

1999 até hoje. Em síntese, o fundo recebeu

brasileiros que ainda não preencheu a decla-

janeiro a carteira atingiu a marca de 2 mil vidas nos
seguros de vida em grupo e de acidentes pessoais.

aplicações superiores às repassadas aos

ração e falta tempo disponível para a tarefa,

O sucesso deve-se ao fato de oferecer o

trabalhadores, o que é ilegal. A correção

não se desespere. Acesse agora mesmo o

melhor custo-benefício do mercado, além de

compreende a aplicação da TR e a capitalização

portal DeclareFácil (www.declarefacil.com.br)

possuir diferenciais como a assistência funeral

de juros de 3% ao ano sobre o saldo.

e contrate um profissional. Nele, você encon-

estendida para até cinco pessoas, além do próprio

As ações para requerer a correção do FGTS

tra um que pode fazer isso por você de forma

segurado, e permitir a adesão de pessoas com até

podem ser impetradas individualmente ou de

eficaz, segura, rápida e garantida. Tudo é feito

70 (SVG) e 75 anos (AP).

forma coletiva, para economia processual, com

por meio do próprio site, desde a escolha do

Os Seguros AGEBB são garantidos pela Zurich,

até 20 gerentes cada uma delas. O prazo para

profissional e a negociação do preço a pagar

presente em mais de 60 países e uma das cinco

ingressar com o pedido na Justiça prescreve em

pelo serviço até a entrega dos documentos e

maiores seguradoras no mundo, e comercializados

2029. Para saber quais os procedimentos e

do recibo da Receita Federal.

pela Infinity Clube de Seguros. Para contratar ou

documentos a fornecer, os gerentes interessados

Os associados da AGEBB têm desconto de

receber informações, basta ligar para (11) 3855-

devem entrar em contato com o Suttile, Fleith,

5% sobre o preço a pagar para o profissional

6221 ou acessar o endereço eletrônico

Vaciski e Zilliquadros Advogados Associados

contratado pelo DeclareFácil. Basta se

www.agebb.com.br/promocao_seguro_formulario.php,

(www.svadvocacia.com.br), por meio do e-mail

identificar como Associado da AGEBB .

enviar o formulário preenchido e aguardar o

contato@svadvocacia.com.br.

contato de um representante de vendas.

