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Novos líderes dos 40 mil gerentes do BB em todo o Brasil
A AGEBB acredita no poder da
renovação, na alternância de suas
lideranças para a sustentabilidade
prioridade é a nossa união, nossa
a associação existe há 30 anos
(aniversário completado no dia 14 de
dezembro), com total independência
ex-presidente da AGEBB (gestão 2009
a 2016) Levi Gomes de Oliveira.
Levi passou o bastão para Francisco
Vianna de Oliveira Junior, que tomou
posse como presidente, no período de
2016 a 2018, em cerimônia realizada
no dia 30 de janeiro, no Braston Hotel
São Paulo, na capital paulista. Além da

A nova diretoria da AGEBB, com o presidente Francisco, no centro

por Ronald José dos Reis Feres (2º
vice-presidente) e o próprio Levi, o 1º
vice-presidente, foram empossados
os 13 membros eleitos para os

Social Economus e da Associação dos
Aposentados e Pensionistas do Banco
Nossa Caixa (Afaceesp).
A meta da nova gestão é ampliar
a base de associados tanto em
e oferecer cada vez mais serviços
para essa elite composta por mais de
40 mil proﬁssionais espalhados por
todo o território nacional. Hoje temos
sócios em 21 Estados e no Distrito
Federal, e o desaﬁo é conhecer as
necessidades e anseios da classe
gerencial do Banco do Brasil esteja ela
no Oiapoque ou no Chuí.

Membros eleitos para

...e para o Conselho
Fiscal da associação

Representantes do Economus,
Afaceesp e parceiros na posse

Entrevista exclusiva Brasília, e agora diretora superintendente do Economus, Lucia Helena Cruz Moya Cuevas, fala
para o

Associe-se
Quais os objetivos da AGEBB?
Buscar a melhoria da produtividade, o
reconhecimento e a ideal valorização dos
gerentes; defender a participação da classe
gerencial na formatação das diretrizes
administrativas e/ou operacionais nos
processos decisórios que tenham reﬂexos
no ﬂuxo das atividades 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
proﬁssional que na nomenclatura de sua
função conste a palavra “gerente” ou por
força de deliberação ou ﬂuxo de atividades
exerça a função na prática, 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
ﬁgura como estipulante ou coestipulante.
Não pagam mensalidade, não votam e não
concorrem a cargos eletivos.
Qual é o preço da mensalidade?
O valor da mensalidade é de R$ 38,50,
debitado em conta corrente.
Quais os benefícios 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 certiﬁcações (CPA-10
e 20, por exemplo); diárias em hotéis com
descontos; planos especiais de telefonia
celular; eventos temáticos 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.
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Opinião
Gestor dos gestores, líder dos líderes
“Aos gerentes do BB, peço apoio, companheirismo e a
participação ativa nesse projeto de 30 anos de história,
único na representação da classe gerencial da empresa”
Francisco Vianna de Oliveira Junior
Presidente da AGEBB

E

scândalos na estatal federal
Petrobras (Lava Jato), no Congresso
Nacional, no metrô e na merenda
escolar em São Paulo, em Furnas
no Estado mineiro. Fora das nossas
fronteiras, Fifa, Fórmula 1 e outras
federações esportivas vez em sempre
ganham as páginas policiais dos jornais
mundo afora não pelos resultados, mas
pelos desmandos e falcatruas. Em geral,
o que vemos são as mesmas caras e
comportamentos muito parecidos para
garantir a continuidade do ´manda
quem pode, obedece quem tem juízo´.
Na AGEBB, que acaba de completar
30 anos de fundação – uma longa
história para ninguém botar defeito
ou desacreditar em seu enorme
potencial –, somos orientados para
a defesa de valores como ética,
respeito, transparência, proatividade e
responsabilidade. Buscar a valorização
da classe gerencial e o fortalecimento

da instituição Banco do Brasil – um não
existe sem o outro, não é mesmo?!
– é a nossa missão. O objetivo (visão)
em curto e longo prazo, “ser referência
na representação dos gerentes do BB”.
Além desses ´nortes´, a nossa convicção
é de que a renovação é o pulmão que
garante a sustentabilidade da AGEBB.
Por isso, tornei-me presidente, eleito
pelos meus pares associados de forma
direta, e sucedi ao Levi Gomes de
Oliveira, que deixa um enorme legado
de trabalho voluntário (isso mesmo,
toda a diretoria não recebe um centavo
de remuneração!) e dedicação a essa
enorme causa, ser gestor dos gestores,
líder dos líderes do Banco do Brasil.
Peço o apoio, companheirismo e
a participação ativa nesse projeto
de décadas, único, pioneiro na
representação da classe gerencial do
BB. E que Deus nos ilumine e proteja,
sempre, em toda a vida!!!

Bem-vindos, novos associados
Principalmente os cinco Fabianos, gerentes em Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Valença (BA) ou Varre-Sai (RJ), que entraram em sequência para o quadro de sócios.
•Wagner Florentino Humberto (Santo Antônio do Pinhal/SP) •Fabiano Paulo Roberto Ribeiro (Curitiba/PR)
•Fabiano Marco Antônio Echer (Porto Alegre/RS) •Fabiano Alex Brandão Santos (Valença/BA) •Fabiano
Ednelson Pereira dos Santos (Varre-Sai/RJ) •Fabiano Augusto da Silva Caldeira (Rio de Janeiro/RJ) •Arnaldo
Perrenoud Neto (Hortolândia/SP) •Wagner Florentino Humberto (Santo Antônio do Pinhal/SP) •José
Humberto Pinheiro Filho (Água Fria/BA) •Sergio Enrique da Silva (Rio de Janeiro/RJ) •Samuel Ferreira de Lima
(Vicência/PE) •Rodrigo Guidolin da Silva (Franca/SP) •Arnaldo Aparecido Bariani (Bandeirantes/PR) •Pollyana
Horta Fernandes Pires (Peçanha/MG) •Oswaldo Del Campo Tomé (Cubatão/SP) •William Feiffer Sanches
(Coari/AM) •David Fernando Marcelino(Marília/SP) •Domingos Savio Maia de Sousa (Recife/PE)
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Entrevista
Uma nova visão: despertar o orgulho de pertencer ao Economus

O

AGEBB Notícias entrevistou com
exclusividade a ex-gerente executiva
da Diretoria de Rede e Distribuição
(Dired), em Brasília, e hoje diretora
superintendente do Instituto de
Seguridade Social Economus, Lucia
Helena Cruz Moya Cuevas. Ela assumiu o
posto em substituição a Carlos Célio de
Andrade Santos, que tomou posse como
titular da Diref, na capital federal.
De cara, ela faz questão de enfatizar
a reformulada visão do instituto:
“Proporcionar tranquilidade e segurança,
agora e no futuro, despertando orgulho
de pertencer ao Economus”. O objetivo,
explica, é criar envolvimento entre os
empregados para cumprir a missão de
“oferecer soluções em previdência e
assistência à saúde que atendam, com
eﬁciência e segurança, às expectativas
dos participantes e patrocinadores”.
Para isso, foram deﬁnidos alguns
objetivos estratégicos, entre eles, o
aumento da eﬁciência operacional,
para ampliar a qualidade dos serviços
prestados aos beneﬁciários dos planos
de saúde e participantes dos planos
de previdência. “Vamos melhorar os
procedimentos internos com o apoio de
novas tecnologias, reduzindo o tempo
de resposta de diversos processos. Outro
item, que em tempos de crise torna-se
primordial, é otimizar a gestão dos

custos administrativos e assistenciais,
assim como realizar campanhas para
expandir a base de participantes e
beneﬁciários”, aﬁrma Lucia Helena.

os participantes escolherem os seus
representantes que participarão das
decisões que vão determinar o futuro
do instituto”, enfatiza a executiva.

Sustentabilidade - A executiva
do Economus ressalta que, além
da conjuntura econômica atual,
os segmentos de previdência
complementar e de assistência à
saúde vêm sendo afetados pelo
aumento da expectativa de vida dos
brasileiros, que traz impacto direto no
tempo de pagamento do benefício de
aposentadoria e no custo das despesas
médicas. “Avaliamos em conjunto com
os Conselhos Deliberativo e Fiscal,
assim como com os órgãos reguladores
(Previc e ANS), formas para garantir a
sustentabilidade dos planos”, diz. Lucia
Helena destaca ainda a necessidade da
contribuição direta dos participantes,
pois o patrimônio do Economus é de
todos. Como é possível? “Por exemplo,
usufruir dos benefícios que adquiriram,
mas utilizando de forma bastante
consciente o plano de saúde”, responde
ela de forma bastante objetiva.
A diretora superintendente do
Economus lembra que neste ano serão
realizadas eleições diretas para os
membros dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal. “Essa é a oportunidade de

Lucia Cuevas, diretora superintendente do Economus

Previ, Cassi e Economus em – importantíssimos - processos eleitorais

E

ntre abril e maio, os funcionários do
BB têm a oportunidade de escolher
de forma direta os seus representantes
nos principais órgãos de previdência
complementar e gestão de planos de
saúde corporativos. “Temos de reﬂetir
sobre quem deve nos representar com
qualidade, experiência e seriedade, para

Acompanhe os processos
eleitorais, e participe!
Previ: https://goo.gl/VrbDrM
Cassi: http://goo.gl/SihyKW
Economus: http://goo.gl/edztfz

que as nossas necessidades e anseios
sejam plenamente atendidos, além
de ter os nossos interesses na posição
de funcionários plenamente ouvidos,
defendidos e atendidos”, chama a
atenção o presidente da AGEBB, Francisco
Vianna de Oliveira Junior.
Na Previ, a eleição para os novos
conselheiros deliberativos, ﬁscais
e consultivos, além do diretor de
Seguridade, ocorre de 13 a 27 de maio.
Antes, entre 11 e 22 de abril, há a
eleição dos membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, bem como dos da
Diretoria Executiva da Cassi. O instituto
Economus realiza a eleição para os
novos representantes nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal de 4 a 15 de abril.

“Gerente do BB, participe ativamente,
divulgue a importância de se escolher
bem os candidatos que vão nos
representar entre os subordinados nas
agências ou departamentos. Enﬁm,
faça a sua parte, exerça a sua liderança
para que tenhamos representantes
com sensibilidade, clareza e interesse
genuíno em trabalhar e defender os
interesses dos funcionários do BB”, deixa
como recado o presidente da AGEBB.
“Nós participaremos ativamente de cada
um desses processos para que o gerente
do BB esteja muito bem representado
em cada uma dessas entidades que
são exclusivamente nossas, de quem
trabalha nessa empresa”, enfatiza o
presidente da associação dos gerentes.
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Eleições Economus

AGEBB anuncia os candidatos que apoia para os conselhos do instituto

Levi, Francisco e Paulo Julião (a partir da esquerda): experiência

A associação deﬁniu os candidatos
que vai apoiar oﬁcialmente para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal do
Economus. Paulo Leite Julião, diretor
Financeiro do próprio instituto por quase
20 anos e gerente recém-aposentado,
concorre à vaga no Conselho Fiscal.
Levi Gomes de Oliveira, ex-conselheiro
do Economus, ex-presidente da AGEBB
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e atualmente 1º vice-presidente da
associação, disputa uma das vagas
para o Conselho Deliberativo. Assim
como Francisco Vianna de Oliveira
Junior, presidente da AGEBB, que
tenta a reeleição. “O Paulo Julião é
o responsável direto pela excelente
saúde ﬁnanceira do Economus. Com
ele no instituto, o Conselho Fiscal

está nas melhores e mais experientes
mãos. Já o Levi é um dos mais atuantes
conselheiros que a entidade já teve. Sua
dedicação é invejável, e faz a diferença,
para o bem dos participantes e da
instituição”, aﬁrma o presidente da
AGEBB. Os três ex-gerentes da Nossa
Caixa e agora aposentados pelo BB
apresentaram o compromisso comum,
abaixo, que cumprirão nas respectivas
cadeiras que vão ocupar nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal do Instituto de
Seguridade Social Economus.

“Nossa missão é tornar perene
e sustentável o Economus como
instituição, zelando para que
cumpra seus compromissos de
garantir os benefícios contratados
nas áreas de previdência
complementar e saúde”.

