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A ASBAN foi recebida no dia 20 
de maio pela primeira-dama de 

Goiás e presidente de honra da Or-
ganização das Voluntárias de Goiás 
(OVG), Gracinha Caiado. À ASBAN 
foram apresentados os programas so-
ciais conduzidos pela organização.

Durante o encontro, a ASBAN 
se colocou à disposição da primei-
ra-dama e da OVG, no apoio aos 
programas desenvolvidos pela ins-
tituição e que possibilitam à OVG 
realizar, em parceria com o gover-

no estadual, prefeituras e institui-
ções da sociedade civil, mais de 3 
milhões de atendimentos por ano, 
beneficiando crianças, adolescen-
tes, estudantes, idosos, pessoas com 
deficiência, entre outros. 

No registro do encontro,  a asses-
sora da OVG, Solange Luciano; o 
supervisor da ASBAN, José Caeta-
no; a diretora-geral da Organização, 
Adryana Caiado; a primeira-dama 
Gracinha Caiado e o presidente da 
ASBAN, Mário Queiroz.

ASBAN visita
 primeira-dama de Goiás

ASBAN se reúne 
com secretário 

estadual de 
Administração

A secretária de Eco-
nomia do Estado 

de Goiás, Cristiane 
Schmidt, recebeu em 
seu gabinete o pre-
sidente da ASBAN, 
Mário Queiroz, e o 
representante da Fi-
nanceira BRB, Carlos 
James. Na oportuni-
dade, foi discutida a 
adequação dos repas-
ses aos bancos refe-
rentes às parcelas de 
crédito consignado. Em nome dos ban-
cos associados, a ASBAN agradeceu a 

Secretária de Economia recebe a ASBAN

Representantes da ASBAN fo-
ram recebidos pelo presidente 

da Assembleia Legislativa de Goi-
ás, Lissauer Vieira no dia 09 de 
maio. Na audiência, o presidente 
da ASBAN. Mário Queiroz, colo-
cou a Associação à disposição do 
Legislativo estadual para discutir 
projetos que afetam as instituições 
financeiras, inclusive com avalia-
ção técnica de projetos de Lei.

ASBAN se coloca à 
disposição da Alego

secretária pela atenção e cordialidade 
no atendimento à categoria.

O presidente da ASBAN, Má-
rio Queiroz, e o supervisor 

José Caetano, estiveram reunidos 
com o secretário de Administra-
ção do Estado de Goiás, Pedro 
Henrique Sales. Foram discutidos 
mecanismos para atendimento à 
recomendação do Ministério Pú-
blico estadual referente ao pro-
cessamento do crédito consigna-
do ofertado a servidores públicos 
do Executivo goiano.
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Palavra do Presidente
Apesar da crise econômica enfren-

tada pelo Brasil, a concessão de 
crédito tem se expandido, contrarian-
do as previsões de baixo crescimento 
ou estagnação. 

De acordo com o Banco Central 
(BC), o saldo de crédito disponível 
a pessoas físicas e jurídicas cresceu 
5,1% em 2018, em virtude do recuo 
das taxas de juros, da redução dos in-
dicadores de risco e da inadimplência 
em níveis menores do que nos anos 
anteriores. A projeção para o crédito 
livre em 2019 é de expansão de 12% 
para empresas, com tendência a se-
guir impulsionado pelos descontos de 
recebíveis e pela recuperação do ca-
pital de giro.

Expandir o crédito é, também, ala-
vancar a economia. Neste sentido, é 
importante ressaltar que as institui-
ções financeiras têm contribuído para 
o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) e do país como um todo, 
uma vez que a saúde do setor finan-
ceiro é fundamental para o desen-
volvimento econômico, por meio de 
inúmeros serviços prestados, princi-
palmente a liberação de crédito. 

Acreditamos que, para um cresci-
mento robusto da economia brasilei-
ra, será preciso uma forte queda dos 
juros, uma vez que a função dos ban-
cos é emprestar para financiar a pro-
dução, o consumo e investimentos. E 
quanto menores forem os juros, mais 
pessoas poderão utilizar créditos. 

Estimular e democratizar o aces-

so ao crédito resultam em melhoria 
estrutural do sistema bancário e do 
ambiente de crédito, contribuem para 
acelerar a economia, com o aumento 
da oferta de crédito, do investimen-
to e para a retomada da geração de 
empregos no Brasil, que hoje possui 
uma taxa de desemprego de 12,5%, 
atingindo 13,2 milhões de pessoas, 
segundo dados divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), no final do mês de maio. 

Para isso, entendemos que é pre-
ciso discutir medidas que possam 
diminuir os custos de intermediação 
financeira. De acordo com o e-book 
“Como fazer os juros serem mais bai-
xos no Brasil”, lançado pela Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban), 
para reduzir mais rápido os juros no 
Brasil é necessário reduzir os custos 
da intermediação financeira, que são 
mais elevados no Brasil do que em 
outros países, e incentivar a compe-
tição no setor bancário para facilitar 
que estas reduções de custo sejam re-
passadas aos clientes.

A democratização do crédito é, 
portanto, uma peça fundamental para 
fomentar o desenvolvimento do País, 
pois impacta diretamente na confian-
ça de empresários de qualquer porte, 
que terão uma ferramenta eficiente 
para o seu negócio, fluxos de caixas 
mais positivos, e mais segurança para 
realizar investimentos.

Mário Fernando Maia Queiroz
Presidente da Asban

ASBAN entrega nota técnica
referente a projeto de lei “antibomba”

O presidente da ASBAN, 
Mário Queiroz, esteve 

com a deputada estadual por 
Goiás, Adriana Accorsi, em 
04 de abril. Na oportunidade, 
o representante da ASBAN 
entregou à deputada nota téc-
nica referente ao Projeto de 
Lei nº 1065/19, proposto pela 
parlamentar, que visa tornar 
obrigatória a instalação de 
equipamentos para evitar ex-
plosão de caixas eletrônicos. 

“Não é possível garantir que os 
caixas eletrônicos resistirão a 20 mi-
nutos de tentativa de arrombamento, 

Representantes da ASBAN entregam nota técnica sobre
projeto de lei à deputada Adriana Accorsi

já que não há como precisar a forma 
como o ataque será feito”, explica a 
nota técnica emitida pela ASBAN.
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A ASBAN recebeu a visita de in-
tegrantes da Cooperativa Cen-

tral de Crédito de Goiás (Sicoob 
Goiás Central). Durante a visita, 
foram apresentados trabalhos e es-
tudos técnicos desenvolvidos pela 

Associação contendo informações 
e análises sobre a economia goiana.

Participaram da visita: Ulis-
ses Capistane e Pedro Ivo Santana 
Gomes, da Sicoob Goiás Central; 
Maria das Graças Cerqueira Vieira 

Silva, da Sicoob Crediforte; Tiago 
Alves, da Sicoob Credisaúde; Ro-
berto Gomes da Silva, da Sicoob 
Credijur; Enio José Bitencourt, da 
Sicoob Juriscredcelg; e José Ren-
ner, da Sicoob Palmeiras.

A ASBAN realizou Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordi-

nária no dia 16 de maio, na sede da 
entidade. As assembleias trataram 
de adequações do Estatuto Social, 
recomposição dos órgãos estatutá-
rios, apreciação das contas dos ad-
ministradores relativas ao exercício 
de 2018 e apresentação de projeções 
financeiras. 

O presidente explanou sobre a ne-

cessidade de adequações no Estatuto 
Social. “As alterações são para ali-
nhamento à nova legislação que rege 
as parcerias com o setor público e, 
também, para a modernização e atu-
alização do funcionamento da estru-
tura operacional da Asban”, explicou. 
As adequações foram aprovadas por 
unanimidade.

Foi votada e aprovada a nova com-
posição dos conselhos e da Diretoria 

Executiva da ASBAN com mandato 
até 30 de abril de 2021. 

Os presentes foram informados so-
bre as atividades e projetos desenvol-
vidos pela ASBAN em 2018, desta-
cando o minucioso acompanhamento 
dos fluxos de repasses das prestações 
de operações de crédito consignado 
em folha de pagamento de servidores 
públicos estaduais e, também, de ser-
vidores do município de Goiânia.

ASBAN realiza assembleias gerais

 Representantes de cooperativas
conhecem estudos realizados pela ASBAN

Representantes de instituições financeiras associadas participam de assembleias gerais da ASBAN

Representantes do Sicoob conhecem estudos desenvolvidos pela ASBAN
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NOSSOS ASSOCIADOS

ASSESSORIA

www.fomento.goias.gov.br www.bb.com.br www.caixa.gov.br

www.daycoval.com.brwww.bancoob.com.br

www.bradesco.com.br

www.portal.brb.com.br

www.bib.com.br www.abcbrasil.com.br

www.santander.com.br

www.bradescofinanciamentos.com.br

www.bcsul.com.br

www.ficsa.com .br

www.agibank.com.br www.unicred.com.br

www.intermedium.com.br www.alfanet.com.brwww.redebancaria.com.br

www.setaassessoria.com.br RealizaSolar Consultoriawww.bancovotorantim.com.br

www.br.ccb.com

www.itau.com.br

www.paranabanco.com.br ASPP Merjane Consultoria www.bancopan.com.br www.donicred.com.br

Notas

No mês de maio, a consultora da 
ASBAN, Patrícia Alves, aplicou junto 
à equipe jurídica do Procon Apareci-
da de Goiânia treinamento de recicla-
gem com atividades teóricas e práticas 
para aperfeiçoamento das técnicas de 
conciliação e mediação aplicadas na 
solução dos processos institucionais 
do órgão de proteção e defesa do con-
sumidor. Na foto, Patrícia Alves, da 
ASBAN, e Altabano Batista, Patrícia 
Viandei e Lucas Fernandes, do Pro-
con Aparecida de Goiânia. www.asban.com.br

visite nosso site :

O presidente do Procon de Apa-
recida de Goiânia, Marinho Rezen-
de, em apresentação à TV Goiânia, 
durante o  mês de maio, falou sobre 
Direito do Consumidor e sobre o tra-
balho do órgão em busca de soluções 

ConciliaçãoTreinamento 

No mês de março, iniciaram em 
Goiás as atividades da nova 

filial Prospera Santander Microfi-
nanças em Goiânia, localizada na 
agência do Santander 0071, Rua 3, 
Centro. O segmento de microcrédito 
já é consolidado nas regiões Norte e 
Nordeste, mas ainda novidade para 
os goianos. De acordo com o super-
visor da Prospera, Laércio Barros, o 
microcrédito é um crédito simples, 
com orientação financeira, e é desti-
nado aos empreendedores que já tem 
uma atividade produtiva, os créditos 
partem de R$ 500,00. 

Prospera Santander
Microfinanças inicia atividades em Goiás

“A proposta do Banco Santander 
é apoiar o crescimento de pequenos 
empreendedores. Os seus clientes 
são, na sua maioria, costureiras, 
donos de salões de beleza, bares, 
revendedoras de cosméticos, mini-

mercados, ambulantes, feirantes, 
dentre outros segmentos que aju-
dam a impulsionar a economia lo-
cal”, explica Laércio Barros. 

O supervisor acrescenta ainda 
que uma das visões do segmento, 
que existe há mais de 15 anos e já 
investiu mais de 4 bilhões em 470 
mil empreendedores no Brasil, é le-
var o Banco até o cliente e desmisti-
ficar a ideia de burocracia e rigidez 
na concessão de linhas de crédito. 
Simples, Pessoal e Justo. “O que 
nós podemos fazer para você Pros-
perar hoje?”, finaliza.

entre consumidores e forne-
cedores, enaltecendo a par-
ceria com a ASBAN e com a 
Primeira Câmara Financeira 
e Ambiental. A sala de con-
ciliação está à disposição de 
qualquer pessoa, física ou 
jurídica, interessada em so-
lucionar dívidas ou questões 
de forma ágil na sede do Pro-

con Aparecida de Goiânia. Informa-
ções podem ser obtidas junto ao Pro-
con Aparecida de Goiânia por meio 
do telefone (62) 3545-6501, ou em 
contato com a Primeira Câmara pelo 
telefone (62) 3218-5002.


