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Ainda nesta edição:

Polícia Militar lança operação Boas Festas

TCM divulga resultado de concurso

Coronel Sílvio Benedito, Comandante Geral da PM-GO; Joaquim Mesquita, Secretário de Segurança Pública; Mário 
Fernando Maia Queiroz, Vice-Presidente de Relacionamento Institucional da Asban; Capitã Elisângela, da PM-GO e 
José Caetano Sobrinho, Supervisor Geral da Asban durante solenidade de lançamento da operação Boas Festas. Página 4

 O Tribunal de Contas dos Municí-
pios-TCM divulgou na manhã do dia 
18 de dezembro o resultado do con-
curso interno para escolha do nome 
do Coral daquele órgão. Com o nome 
“Coral Encanto de Goiás”, Elizeu 
Cardoso Matos (centro) foi o ven-
cedor do concurso. Ele recebeu das 
mãos do Presidente da Diretoria Exe-
cutiva da Asban, Wagner Rodrigues 
Júnior (à esquerda), um IPAD 2 Ap-
ple com tecnologia 3G. À direita, a 
Presidente do Tribunal, Maria Teresa 
Garrido Santos. Em sua apresenta-
ção, o Coral encantou os presentes.
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Palavra do 
Presidente da 

Diretoria Executiva

Estamos encerrando mais um ano, 
convictos de termos alcançado nos-
sos propósitos, superando obstáculos 
e agregando novos valores às ativida-
des da Asban. Em 2013 completamos 
30 anos de existência, voltados para a 
defesa dos interesses dos associados e 
para o fortalecimento como entidade 
representativa e não poderíamos deixar 
de enumerar algumas ações implemen-
tadas pela atual gestão.

O ano foi marcado pelo fortaleci-
mento da parceria com as Polícias Mi-
litar e Civil, com participação ativa da 
Asban nas campanhas promovidas para 
melhorar a segurança e orientar a popu-
lação sobre golpes. Em reconhecimento 
a esse trabalho conjunto, a Polícia Mi-
litar de Goiás homenageou a Associa-
ção com o Certificado de Colaborador 
Benemérito. Reforçando nosso com-
promisso com a cidadania, iniciamos 
um projeto de educação para a comuni-
dade, cujo foco é passar às crianças da 
rede pública de ensino, de forma sim-
ples e lúdica, orientação para lidar com 
dinheiro, compras e dívidas. Paralela-
mente, trabalhamos em conjunto com o 
COEP-GO nas ações daquele Comitê, 
também centradas no resgate da cida-
dania. Na área de qualificação profis-
sional, além do incremento dos cursos 
de preparação em Goiânia, iniciamos 
a atuação na cidade de Anápolis, onde 
oportunizamos aos funcionários da 
CEF cursos preparatórios para certifi-
cação. Nossa equipe de instrutores foi 
ampliada, através do cadastramento de 
novos consultores, que a partir de 2014 

serão parceiros na realização de cursos 
e treinamentos, tanto para os associados 
(qualificação) como para a comunidade.  

Oferecemos, também, aos nossos 
associados e parceiros palestras com 
renomados profissionais, com aborda-
gens, em especial, na área econômica. 
Com o apoio da Asban, passaram pelo 
auditório da Associação o economista 
Charles Tang, presidente da Câmara de 
Comércio Brasil-China, que falou sobre 
o papel dos Brics na economia mun-
dial; o Superintendente da Aneps-As-
sociação Nacional das Empresas Pro-
motoras de Crédito e Correspondentes 
no País, João Marques, que falou sobre 
a importância da certificação para os 
profissionais correspondentes e o ana-
lista do Banco Central, Vital Fagundes, 
que ministrou palestra sobre educação 
financeira.

Todas essas iniciativas reforçaram 
o compromisso da Asban com seus as-
sociados e com a comunidade e foram 
realizadas graças ao esforço da Dire-
toria, Conselho e colaboradores. Apro-
veitamos a oportunidade para agradecer 
aos que estiveram conosco nesta cami-
nhada e possibilitaram, com seu apoio, 
a realização de nossos objetivos. Que 
possamos continuar juntos em 2014, 
trabalhando em prol da Associação, de 
seus associados e da comunidade. 

Um Ano Novo de muita paz, saúde e 
realizações a todos.

Wagner Rodrigues Júnior
Presidente da Diretoria Executiva

O Supervisor Geral da Asban, José 
Caetano Sobrinho, e a Auxiliar Jurídica, 

Asban recebe visita do Sindicato dos Bancários 
e União Geral dos Trabalhadores

Iasminy Moreira de Oliveira, receberam 
na manhã do dia 11 de dezembro, visita 
do Presidente do Sindicato dos Bancá-
rios no Estado de Goiás, Sérgio Luiz da 
Costa, e do Secretário de Organização 
de Políticas Sindicais e Educacionais da 
UGT-União Geral dos Trabalhadores, 
João Luiz Torres Neto. O foco da visita 
foi a troca de informações sobre as ati-
vidades das entidades que representam.
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Asban apoia projeto de educação 
ambiental na rede pública de ensino

Asban ministra palestra sobre Educação 
Financeira a famílias carentes

Trabalhar o público infantil, 
conscientizando-o sobre preservação 
ambiental para garantir um futuro 
melhor às próximas gerações. Este é o 
foco da peça que está sendo apresentada 
gratuitamente pelo diretor de teatro, 
Cleber Moreira, nas creches e escolas da 

rede de ensino municipal e estadual de 
Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade 
e Senador Canedo. “Meio Ambiente e 
a Casa da Gente” fala da poluição, dos 
lixões e da reciclagem, mostrando às 
crianças que o meio ambiente agradece 
pelo cuidado com o lixo. Cleber Moreira 

tem formação circense (palhaço Picolé) 
e trabalha há mais de 20 anos com as 
crianças da rede pública em Goiás.

O projeto conta com o apoio da 
Asban, que, desta forma, contribui para 
a formação de cidadãos mais conscientes 
e comprometidos com o meio ambiente.

A Associação de Bancos nos Estados 
de Goiás, Tocantins e Maranhão (Asban) 
promoveu no dia 23 de novembro a pa-
lestra Educação Financeira e Qualidade 
de Vida, na Escola Municipal Monteiro 
Lobato, localizada no Jardim Tiraden-
tes, em Aparecida de Goiânia. A ativi-

dade fez parte da programação da oitava 
edição do projeto Aldeia da Cidadania e 
teve como objetivo promover a inclusão 
financeira de famílias em situação de po-
breza residentes em Aparecida de Goiâ-
nia e Região Metropolitana de Goiânia.

Foi apresentado aos participantes in-

formações básicas de Educação Finan-
ceira, como consumo consciente, anal-
fabetismo financeiro e finanças pessoais, 
além de dicas importantes como impor-
tância de identificar o que é necessário 
e o que é supérfluo, e a utilização dos 
dados para o planejamento orçamentário 
familiar. O intuito da Asban foi, além de 
promover uma reflexão sobre o compor-
tamento humano em relação ao dinheiro, 
formar multiplicadores do conteúdo mi-
nistrado e incentivar o compartilhamen-
to de informações entre os moradores da 
comunidade local. 

A palestra foi ministrada pelo coor-
denador pedagógico do Conselho Con-
sultivo da Asban Educacional, Claudi-
som Martins.

Aldeia da Cidadania
O projeto Aldeia da Cidadania VIII 

foi realizado por voluntários da Eletro-
brás Furnas, pelo Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela Vida (Coep), 
do qual a Asban faz parte desde 2005, e 
em parceira com a Prefeitura de Apareci-
da de Goiânia.

Denise Ribeiro
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Com o propósito de melhorar a 
segurança na região central da cida-
de, oferecendo mais tranquilidade aos 
comerciantes e à população, a Polícia 
Militar de Goiás lançou, no dia 02 de 
dezembro, as operações “Boas Fes-
tas” e “Chamada + Segura”. O evento 
aconteceu na Praça do Bandeirantes, 
local de grande aglomeração de co-
mércio, bancos e pessoas em trânsito, 
e contou com a presença, entre outras 
autoridades, do Secretário de Segu-
rança Pública, Joaquim Mesquita, e 
do Comandante Geral da Polícia Mili-
tar do Estado de Goiás, Cel Sílvio Be-
nedito Alves. A Asban foi represen-

Polícia Militar lança operação Boas Festas

Polícia Militar apresenta plano de trabalho preventivo

Representantes da Polícia Militar 
de Goiás estiveram na Asban para lan-
çamento do projeto Saque + Seguro, 
que será desenvolvido pela 37ª CIPM 
(Companhia Independente da Polícia 
Militar) em parceria com a Associa-
ção. O foco da operação é desarticular 
organizações criminosas que agem na 
clonagem de cartões bancários, através 

de ações que visem a identificação da 
instalação de equipamentos “chupa ca-
bras” em terminais de autoatendimen-
to. O objetivo, conforme projeto, é agir 
preventivamente no combate e repres-
são aos possíveis crimes praticados por 
essas organizações criminosas.

O projeto foi apresentado pelo 
Major Marreiros da 37ª CIPM (Com-

panhia Independente da Policia Mili-
tar), avalizado pelo Comandante Ge-
ral da PM-GO, Cel. Sílvio Benedito 
Alves. Com ele, estiveram presentes 
na Associação, para apresentação da 
operação, o Cel. Walter Azevedo Ve-
ríssimo, Comandante do 1º CRPM/
Comando do Policiamento da Capital; 
Cap. QOPM Alessandro Arantes Ne-
res de Sousa, do GRAER (Grupo de 
Radiopatrulha Aérea) e Cap. QOPM 
José Lemes da Silva Filho, da CGI 
(Comando de Gestão e Inteligência).
Além do trabalho preventivo e os-
tensivo da Polícia Militar, durante a 
operação serão distribuídos cartilhas 
e folders educacionais com dicas de 
segurança para os clientes bancá-
rios, que serão confeccionados com o 
apoio da Asban.

tada pelo 
Vice-Pre-
sidente de 
R e l a c i o -
n a m e n t o 
Institucio-
nal, Mário 
F e r n a n -
do Maia 
Que i roz , 
reafirman-
do o com-
promisso 
da Asso-
ciação de 
apoiar as 

iniciativas de segurança no Estado. A 
operação reforçará o policiamento no 
centro da capital até janeiro de 2014, 
com apoio do efetivo de motociclistas 
do Giro (Grupo de Intervenção Rápi-
da e Ostensiva), do policiamento a pé 
e das equipes da operação “Ronda de 
Quarteirão”.

A operação Boas Festas visa inten-
sificar o policiamento nos principais 
pontos comerciais do setor central 
de Goiânia, em especial na Avenida 
Anhanguera, Rua 44 e Avenidas Pa-
ranaíba, Independência e Goiás. A 
operação Chamada + Segura tem o 
propósito de responder de forma mais 

rápida as chamadas dos comercian-
tes em casos de crimes ocorridos nos 
comércios. Para viabilizar essa agili-
zação na resposta da equipe policial 
os comerciantes devem se cadastrar 
na Polícia Militar e criar em seu celu-
lar uma tecla de emergência, que será 
acionada em situações de suspeitas ou 
de risco de crimes no comércio.

Durante a solenidade de lançamen-
to da operação, o Cel Sílvio Benedito 
ressaltou o comproimsso da PM com 
a segurança da comunidade. “Quere-
mos garantir a segurança da popula-
ção que vai as compras de final ano. 
Pedimos, também, que a população 
fique atenta às medidas de segurança 
dadas pela Polícia Militar e, princi-
palmente, não caia em golpes comuns 
como o do “achadinho” e “bilhete 
premiado”, enfatizou.

Mário Fernando considera as ope-
rações da PM-GO de extrema impor-
tância. “Nas festas de final de ano o 
movimento no comércio e de pessoas 
transitando pelas ruas cresce bastante, 
abrindo oportunidade para a ação de 
bandidos. O aumento do policiamento 
e as ações preventivas vão garantir a 
segurança dos comerciantes e da po-
pulação”, disse.

Fonte: www.pm.go.gov.br/portal
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Reunião COEP

Banco Central lançará 
moedas para colecionadores

Uma moeda de ouro, duas de prata 
e seis de cuproníquel. Elas compõem 
a série de moedas comemorativas bra-
sileiras oficiais da Copa do Mundo da 
FIFA Brasil 2014, destinada a colecio-
nadores, que será lançada em janeiro 
pelo Banco Central. 

A moeda de ouro fará alusão à Taça 
da Copa do Mundo da FIFA e ao mo-

Registro da reunião dos parceiros 
do COEP/GO – Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela Vida em 
Goiás, realizada no dia 11 de dezem-
bro, no auditório da Embrapa Arroz e 
Feijão, em Goiânia. Fernando Franco, 
Supervisor de Cursos e Treinamentos, 
representou a Asban.

Na ocasião, o Secretário Executivo 
do COEP/GO, Donizete de Deus Al-

ves, fez um balanço da VIII Aldeia da 
Cidadania, ressaltando o apoio da As-
ban, que ofereceu 13 mil lanches e 800 
litros de refrigerantes, oferecidos no 
café da manhã e lanche da tarde. Mais 
de 10 mil pessoas, do setor Tiradentes 
e adjacências, participaram do evento.

Nova reunião foi agendada para o 
mês de janeiro para elaboração do pla-
no de trabalho do ano de 2014.

Aconteceu

Falta foto

Agente Cidadão

Lançamento do projeto “Agen-
te Cidadão”, iniciativa do TCM-
-Tribunal de Contas dos Municí-
pios, voltado para alunos da rede 
pública estadual e municipal na 
faixa etária de 10 a 12 anos, visan-
do prepará-los para serem agentes 
de controle social dos gastos pú-
blicos. Dia 09 de dezembro, no 
auditório do Oliveira’s Place. A 
Asban foi representada pelo Su-
pervisor Geral, José Caetano So-
brinho. 

Corrupção

O Dia Internacional de Com-
bate à Corrupção foi comemorado 
em Goiânia com palestras, teatro e 
lançamento de um selo comemo-
rativo. O evento, organizado pelos 
órgãos integrantes do Fórum Per-
manente de Combate à Corrupção 
no Estado de Goiás (Focco-GO), 
aconteceu no dia 09 de dezembro 
no auditório dos Correios, na Pra-
ça Cívica. A Asban, parceira do 
Focco-GO, foi representada pelo 
Supervisor de Cursos e Treina-
mentos, Fernando César Franco.

Juventude e 

Servidor Público

A convite do Governo do Esta-
do de Goiás, a Asban esteve pre-
sente nos eventos de lançamento 
do Índice de Vulnerabilidade Ju-
venil – IVJ e do Programa Portas 
Abertas, dia 13 de dezembro; e 
do programa de Benefícios para 
o Servidor Público, dia 17 de de-
zembro, realizados no Palácio Pe-
dro Ludovico Teixeira. José Cae-
tano Sobrinho, Supervisor Geral, 
representou a Associação.

mento do gol. Uma das moedas de 
prata apresentará a Mascote Oficial 
da Copa do Mundo da FIFA 2014, en-
quanto a outra trará uma homenagem 
as doze cidades-sede da competição. 
As moedas de cuproníquel comporão a 
série “Jogadas do Futebol”, retratando 
lances típicos do esporte: a defesa do 
goleiro, a cabeçada, a matada no pei-
to, o passe, o drible e o gol. Também 
deverá ser comercializada, a partir de 
março, uma cartela com o conjunto das 
seis moedas de cuproníquel.

Após o lançamento, as moedas po-
derão ser adquiridas no site do Banco 
do Brasil (www.bb.com.br) ou nas re-
presentações regionais do Banco Cen-
tral O preço de venda das moedas será 
de R$ 30,00 (cuproníquel), R$ 190,00 
(prata) e R$1.180,00 (ouro). Mais in-
formações no site do Banco Central 

(Fonte: www.bcb.gov.br).


