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Opinião

 Quais os objeti vos da AGEBB?
Buscar a melhoria da produti vidade, o 
reconhecimento e a ideal valorização dos 
gerentes; defender a parti cipação da classe 
gerencial na formatação das diretrizes 
administrati vas e/ou operacionais nos 
processos decisórios que tenham refl exos 
no fl uxo das ati vidades gerenciais ou 
na responsabilidade pela produção de 
resultados; defender os interesses do 
BB e suas subsidiárias, simultaneamente 
à valorização do quadro gerencial, em 
qualquer fórum de discussões.

Quem pode se associar?
Os ocupantes de funções gerenciais 
no Banco do Brasil e suas subsidiárias, 
atuantes ou aposentados, bem como todo 
profi ssional que na nomenclatura de sua 
função conste a palavra “gerente” ou por 
força de deliberação ou fl uxo de ati vidades 
exerça a função na práti ca, embora não 
tenha a denominação literal no plano de 
cargos e salários da empresa.

O que é sócio-segurado?
Os que optam apenas pela contratação 
de apólices de seguro em que a AGEBB 
fi gura como esti pulante ou coesti pulante. 
Não pagam mensalidade, não votam e não 
concorrem a cargos eleti vos.

Qual é o preço da mensalidade?
O valor da mensalidade é de R$ 38,50, 
debitado em conta corrente.
 
Quais os benefí cios para os sócios?
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 certi fi cações (CPA-10 
e 20, por exemplo); diárias em hotéis com 
descontos; planos especiais de telefonia 
celular; eventos temáti cos exclusivos; 
canais de comunicação dirigidos (online 
e impresso) e representação  junto à 
diretoria e superintendências. 

Quais os procedimentos?
No site www.agebb.com.br, clique em 
“Associe-se”. Depois, basta preencher 
o formulário de adesão, clicar no botão 
“Enviar” e aguardar o contato da Secretaria da 
AGEBB. Se preferir, ligue para (11) 3104-4441 
ou escreva para agebb@agebb.com.br.

Bem-vindos, novos associados 

Ainda que ti vesse o dom da 
profecia, conhecesse todos os 

mistérios e toda a ciência, e ainda 
que ti vesse toda a fé, de maneira tal 
que transportasse os montes, e não 
ti vesse amor eu nada seria.” A citação 
do livro aos Corínti os deveria nortear 
a vida de todos nós. Certamente, 
teríamos menos crianças morrendo de 
fome, menos atos terroristas, menos 
corrupção. A indústria de armamentos 
teria de buscar outras alternati vas 
de sobrevivência, uma vez que 
teríamos cada vez menos guerras, os 
preconceitos seriam eliminados, enfi m, 
habitaríamos um mundo muito melhor.
Temos, sim, de falar dessas coisas, 
mesmo nesse período das festas de fi m 
de ano. Dezembro é um mês diferente. 
Luzes tomam conta das nossas casas, 
ruas, praças. O comércio intensifi ca 
os arranjos de suas vitrines, enfi m, 
“o amor está no ar”. Fazemos planos, 
limpamos gavetas, traçamos metas, 
fi camos propensos ao amor. Até 
aceitamos ou perdoamos coisas ruins 

•Andreza Maciel Bezerra (Coari/AM) •Leandro de Stefano (Júlio Mesquita/SP)
•Emerson Nólli Chalegre (Cândido Rodrigues/SP) •Carlos Magno Silva Dias (Presidente 
Kennedy/ES) •Hélcio Alves da Silva Pinto (Santos/SP) •Evandro Nunes Zanelato (Ibiuna/SP) 
•Alberto Luis da Rocha Fonseca (Nati vidade/RJ) •Kleber Gomes (São Paulo/SP) •Gilberto 
Alves (Bebedouro/SP) •Alessandro Lourenço de Oliveira (Linhares/ES).

Estes foram os gerentes que aderiram à AGEBB nos últi mos meses. Dentre os milhares 
de sócios, apenas em quatro Estados (Acre, Paraíba, Piauí e Tocanti ns) não há sócios.

em nome do Natal e do amor cristão, 
mas o difí cil é manter essa postura 
nos próximos 12 meses, quando 
teremos de enfrentar todas as mazelas 
já mencionadas. Aí, é importante 
lembrarmos do Natal e do amor, não para 
nos resignarmos, mas para lutar e fazer 
com que a luz prevaleça sobre as trevas.
Vamos prati car o amor e exigir, cobrar 
daqueles que convivem conosco que 
façam o mesmo, só assim teremos e 
viveremos um eterno espírito de Natal. 
Meu desejo é que todos nós tenhamos 
um santo Natal, um ano-novo com 
muito amor, saúde, prosperidade e paz.      
Em tempo, a parti r da próxima edição, 
este espaço terá um novo ti tular, 
Francisco Vianna de Oliveira Junior, 
meu sucessor na presidência da AGEBB, 
recém-eleito para o cargo. A ele, todo 
o sucesso e iluminação para que possa, 
à frente dessa tão representati va e 
importante enti dade, realizar um 
grande trabalho em prol de toda a 
classe gerencial e da manutenção da 
sustentabilidade da nossa empresa.

Amor, saúde, prosperidade e paz para todos

Associe-se

Levi Gomes de Oiveira
Presidente da AGEBB
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“Vamos prati car o amor e exigir, cobrar daqueles que 
convivem conosco que façam o mesmo, só assim 
teremos e viveremos um eterno espirito de Natal.”
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Acontece

Cinco lições para os 
(gerentes) líderes

Gerentes do BB, líderes que fazem a diferença

Chapa Inovação e Futuro vence eleição para o período de 2016 a 2018

O Banco do Brasil possui em seus 
quadros cerca de 40 mil gerentes, 

uma população de executi vos em 
agências e na administração geral 
espalhada por todo o território 
nacional. Esse enorme conti ngente de 
profi ssionais é diretamente responsável 
pela condução, moti vação e produção de 
resultados de dezenas ou até centenas 
de pessoas que compõem suas equipes. 
Portanto, é exigida deles uma dose 
altí ssima de liderança para garanti r o 
bom andamento dos negócios e da 
gigante estrutura de uma das maiores 
insti tuições fi nanceiras do país.
Gerente do BB, diante de tamanha 
responsabilidade, você já se deu conta 
do quão grande é o seu papel na 
construção da história desse banco? 
Apenas para citar os fatos mais recentes, 
em outubro, a empresa fi cou fora do 
ranking das cinco insti tuições com a 
maior quanti dade total de reclamações 
pelo quinto mês consecuti vo e ocupa 
a melhor posição entre os bancos com 
mais de 10 milhões de clientes; pelo 11º 
ano consecuti vo, o BB é selecionado 
para compor a carteira do Índice 

Com 97% dos votos válidos, 
apurados no dia 7 de dezembro, 

a Chapa Inovação e Futuro venceu 
as eleições da AGEBB. Francisco 
Vianna de Oliveira Junior é o novo 
presidente da entidade, em sucessão 
a Levi Gomes de Oliveira, no período 

Francisco V. de Oliveira Jr.
Presidente

Levi Gomes de Oliveira
1º vice-presidente 

Conselho Deliberati vo

1º   Denison Jordão Lima
2º   Luiz Gilberto Avanço
3º   Vania Myrian Siviero
4º   Enrique Cesar de Oliveira Aznar
5º   Rosana Cristi na Calil Bonfi m
6º   Adriano Domingos
7º   Wagner Rogerio Lorenzini
8º   Osvaldo Barquilha Amiranda
9º   Aliomar Jardim Pinho
10º Luis Carlos Marangão Pronesti 

Suplente: José Zamai

Conselho Fiscal

1º Alcides Carlos Alves
2º Antonio Barnett  Neto
3º Audecir de Carvalho

1. A vida dos seus funcionários está 
em jogo todos os dias no trabalho. 

2. As melhores empresas estão 
liderando com valores comparti lhados, 
não com regras e diretrizes. 

3. Ser reconhecida como a melhor 
empresa é menos sobre “regalias” 
e mais sobre a experiência do 
funcionário no ambiente corporati vo. 

4. Os líderes precisam estar a bordo 
de um excelente ambiente de trabalho 
para a cultura prosperar. 

5. Quando se trata dos seus 
funcionários, seja generoso.

Fonte: Great Place to Work.

de Sustentabilidade Empresarial da 
BM&FBovespa (ISE); o lucro líquido no 
terceiro trimestre alcançou R$ 3,062 bilhões, 
e a remuneração aos acionistas ati ngiu 
R$ 4,7 bilhões neste ano, por fi m, em maio, 
a Brasilprev tornou-se líder em valores de 
arrecadação de contribuições de planos 
de previdência no Brasil. Pode comemorar, 
essas conquistas são suas e dignas de 
orgulho para a toda a classe gerencial.
Para mantê-las, é fundamental que 
os gerentes entendam claramente 
qual é o seu papel e, por que não, sua 
importância no processo de manutenção 
dos alicerces e resultados corporati vos. 
A Great Place to Work (GPTW), que 
dispensa apresentação, divulgou um 
documento em que relaciona cinco 
lições para que líderes construam 
um excelente ambiente de trabalho 
(quadro ao lado). “O momento para a 
cultura do local de trabalho chegou. Os 
líderes de negócios de todo o mundo 
estão pensando ati vamente na criação 
de culturas de trabalho que têm um 
notável, mensurável e inegável impacto 
no seu sucesso empresarial”, afi rma 
Robert Levering, co-fundador da GPTW.

Diretoria

Ronald J. dos Reis Feres
2º vice-presidente 

de 2016 a 2018. A posse da diretoria 
executiva e dos membros eleitos dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal ocorre 
no dia 30 de janeiro, em evento no 
Braston Hotel, na capital paulista. 
Abaixo, a relação dos  candidatos 
eleitos para o próximo mandato.

(gerentes) líderes(gerentes) líderes
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Além deste jornal periódico, a AGEBB 
possui um website (www.agebb.com.br), 
uma página no Facebook (AGEBB1985) 
e uma newslett er semanal (www.agebb.
com.br/cadastronewslett er.asp), enviada 
gratuitamente para o e-mail dos inscritos 
para recebê-la, associados ou não à 
enti dade. Isto é, a associação mantém 
contato permanente com os gerentes 
do BB em todo o território nacional, 
os quais ficam por dentro dos 
principais fatos de interesse da classe 
gerencial. Além disso, a enti dade 
recebe diariamente mensagens dos 
associados com dúvidas, sugestões e 
críti cas sobre os mais diversos assuntos 
(www.agebb.com.br/contato.asp).
Por isso, gerente do BB, fi que por dentro 
do que os seus colegas do BB estão 
dizendo, ouvindo ou até senti ndo. 
Parti cipe da sua, da nossa associação.

Serviço

Tempo de fériasFique por dentro Direitos garanti dos
Ainda não programou as viagens de férias 
para 2016? Seja para a praia, interior 
ou exterior, os associados da AGEBB 
têm vantagens, descontos e condições 
de pagamentos bastante diferenciadas 
em hotéis (Costa do Sauípe, no litoral 
da Bahia, e Estância Barra Bonita, no 
interior de São Paulo, são alguns deles), 
pacotes de viagens (KZM Turismo) e 
a oportunidade de se inscrever numa 
cooperati va de turismo com 60 mil 
associados em todo o país que oferece 
planos de diárias  com descontos que 
variam de 30%  a 60% numa extensa rede 
de hotéis no Brasil e na Europa.
Há também convênios com escola de 
idiomas (Fisk), seguro de vida em grupo 
com as melhores condições do mercado 
e benefí cios exclusivos (Seguros AGEBB) 
e assistência jurídica especializada em 
direito trabalhista bancário.

O escritório A. Rodrigues, Sociedade 
de Advogados, atende e assessora os 
associados em todo o país. Especializado 
em direito trabalhista bancário, possui 
unidades em São Paulo, Florianópolis, 
Marília (SP) e Ribeirão Preto (SP). Nas 
demais localidades, atende por meio de 
70 correspondentes, supervisionados 
pela equipe do escritório. “As 
demandas trabalhistas do bancário 
exigem especialização própria, já que 
existem legislação específi ca, normas 
coleti vas fi rmadas com os sindicatos 
e convenções da categoria. Por isso, 
pedem interpretações cuidadosas no 
processo de defesa”, explica Aparecido 
Rodrigues, principal sócio do escritório 
e que trabalhou por 14 anos como 
advogado-regional, no Banespa, 
insti tuição fi nanceira estatal incorporada 
em 2000 pelo Banco Santander.


