
Ano V nº 54
Janeiro / Fevereiro de 2015

1. Palavra do Presidente                                                                                                                                 pág. 2
2. Asban visita entidades em São Paulo                                                                                                      pág. 3
3. Asban ministra preparatório para Certificação CA-300                                                                         pág. 4

Asban se reúne com a cúpula 
da Segurança Pública de Goiás
A Associação de Ban-

cos nos Estados de 
Goiás, Tocantins e Mara-
nhão se reuniu com as prin-
cipais autoridades da Segu-
rança Pública de Goiás no 
dia 5 de fevereiro, na sede 
da Associação. Durante o 
encontro, foram discutidos 
os conselhos de segurança 
e outras ações que estão 
sendo implementadas na 
área. A reunião marcou 
também o início da par-
ceria das instituições ban-
cárias, através da Asban, 
com o Centro Integrado 
de Inteligência, Comando 
e Controle (CIICC), inau-
gurado no final de 2014 e 
que consolida a integração 
das forças de segurança 
estaduais. Através da par-
ceria, a Asban participa-
rá de reuniões que, entre 
outras funções, definirá 
ações estratégicas em todo 
estado de Goiás. 

Participaram do encon-
tro o Secretário de Segu-
rança Pública, Joaquim 
Mesquita; o comandante 
geral da Polícia Militar, 
Cel. Silvio Benedito; o 
Comandante do Corpo de 
Bombeiros, Cel. Carlos 
Helbingen Júnior;  o dire-
tor geral da Polícia Civil, 
João Carlos Gorski; a su-
perintendente da Polícia 
Técnico-Científica, Reja-

ne Barcelos; o presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Goiânia, Anselmo Pe-
reira; o presidente do Con-
seg Central, Mirhan Mer-
zian; o chefe do gabinete 
institucional da SSP-GO, 
Edilson de Brito, além do 
presidente e dos vice-pre-
sidentes da Asban, Geci-
mar Menezes, Mário Quei-
roz e José Jorge Paniago, 
dentre outras autoridades.

Presidente 
da Câmara
de Goiânia 

visita a 
Asban

No dia 7 de janei-
ro, a Associação de 

Bancos nos Estados de 
Goiás, Tocantins e Ma-
ranhão (Asban) recebeu 
o vereador e presidente 
da Câmara Municipal de 
Goiânia, Anselmo Perei-
ra, eleito para o biênio 
2015-2016. 

Durante o encontro, 
o presidente solicitou 
que a Asban indique um 
de seus membros para 
discutir, junto ao legis-
lativo municipal, os as-
suntos relacionados às 
instituições bancárias. 

Anselmo foi recepcio-
nado na sede da Asban 
pelo vice-presidente da 
Diretoria Executiva, José 
Jorge Paniago, pelo pre-
sidente do Conselho de 
Administração, Gecimar 
Menezes e também pelo 
vice-presidente executi-
vo, Mário Maia Queiroz.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS - MARÇO/ABRIL DE 2015

CURSOS

Agente Correspondente Completo 09 h

DATA

21 e 28 de março, 03 e 11 de abril
23 a 28 de março
13 a 18 de abril

25 de abril, 09 e 16 de maio
16 a 21 de março

18 a 20 de março (em Anápolis/GO)

11, 18 e 25 de abril
09 a 14 de março

22 a 24 e 27 a 29 de abril
16 a 21 de março
11 e 18 de abril

28 de março
25 de abril

CARGA 
HORÁRIA

16 de março
18 de março
08 de abril
20 de abril

11 de março
13 de março
06 de abril

04 de março
17 de abril

11 de março
06 de abril

23 de março
20 de abril

INSCRIÇÕES
ATÉ

Oratória 18 h

CPA-10 27 h

Matemática Financeira HP12-C 18 h

CA-300 27 h
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O problema de escassez de água não é novo. Há anos, 
temos ouvido especialistas alertarem quanto ao rumo 

tenebroso que nosso meio ambiente está tomando, mesmo 
sendo o Brasil dono do maior potencial hídrico do planeta. 
Segundo diagnóstico do Atlas Brasil – Abastecimento Ur-
bano de Água, realizado entre 2005 e 2009 pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), em 2015 corríamos o risco de 
ter problemas de abastecimento de água em mais da metade 
dos municípios brasileiros. E esta realidade chegou. 

Algumas medidas preventivas e emergenciais devem 
ser tomadas não só por nossos governantes, mas também 
por todos nós. Devemos agir imediatamente em nossas 
casas, com nossas famílias, em nosso trabalho. É preciso 
alertar para banhos intermináveis, mangueiras que lavam 
calçadas e carros, torneiras abertas enquanto se lavam lou-
ças ou se escovam os dentes, vazamentos negligenciados, 
descargas esbanjadoras, máquinas domésticas ligadas sem 
completar a capacidade. Precisamos nos atentar também 
para o desperdício de alimentos e energia que, vale lem-
brar, têm grande impacto sobre a água. 

Para alertar a população sobre consumo consciente, a 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Instituto 
Akatu lançaram três aplicativos para smartphone: Nossa 
Água (setembro/14), Nossa Energia (novembro/14) e Nos-
sa Alimentação (dezembro/14). Até meados de fevereiro, 
os três já alcançaram a marca de 44 mil downloads. A alta 
adesão é animadora, pois mostra que a população está pre-
ocupada com o consumo dos recursos naturais e busca in-
formações para ajudar na mudança de hábitos.  

Mais do que nunca, é hora de unir esforços para enfrentar 
esta crise. Precisamos fazer a nossa parte, advertir aqueles 
que ainda não adquiriram hábitos de consumo consciente e 
cobrar de nossos governantes ações imediatas para evitar 
que percamos o bem mais precioso deste mundo, a água.

 
Wagner Rodrigues Júnior 
Presidente da Diretoria Executiva  

Palavra do Presidente
da Diretoria Executiva

Notas
Posse

C om o intuito de forta-
lecer o relacionamento 

com os poderes Executivo e 
Legislativo de Goiás, a As-
ban acompanhou a posse do 
governador reeleito, Mar-
coni Perillo, no dia 1º de 

E m 10 de fevereiro, a As-
ban, acompanhada do 

deputado estadual Cláudio 
Meirelles, se reuniu com o 
superintendente do Sicoob e 
vice-presidente do Conselho 

N o dia 5 de fevereiro, o 
Banco Itaú reuniu mais 

de 110 gerentes de agências 
de todo o estado de Goiás 

janeiro, e dos 41 deputados 
estaduais eleitos para legis-
latura 2015-2018, no dia 1º 
de fevereiro. A Asban dese-
ja que todos tenham um ex-
celente e profícuo mandato 
em favor dos goianos.

de Administração da Asban, 
Pedro Ivo. Foi discutida a 
possibilidade de instalação 
de uma agência Bancoob na 
cidade de Santa Fé de Goiás, 
a 258 km de Goiânia.

no Centro de Treinamento 
da Asban. O encontro de tra-
balho foi liderado pelo supe-
rintendente Jeferson Furh. 

Nova agência

Encontro gerencial 
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N os dias 12 e 13 de ja-
neiro, o vice-presidente 

executivo da Asban, Mário 
Maia Queiroz, e o supervisor 
da associação, José Caetano 
Sobrinho, estiveram na cidade 
de São Paulo visitando ou-
tras entidades representativas 
dos Bancos. Os membros da 
Asban foram recebidos pela 
Associação Brasileira dos 
Bancos Comerciais (ABBC), 
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) e pela Direto-
ria do Poder Público do Banco 
Itaú Unibanco com intuito de 
manter contatos negociais e 
fortalecer o relacionamento da 
Asban com essas entidades. 

ABBC
Em reunião na Diretoria 

Institucional da ABBC, os re-
presentantes da Asban infor-
maram ao diretor, Ponceano 
Vivas, sobre as ações desen-
volvidas pela associação vi-
sando regularizar as operações 
de empréstimo de crédito con-
signado em até 96 meses, hoje 
exclusivas da Caixa Econômi-
ca Federal (CEF), estendendo 
a modalidade a todas as demais 
instituições financeiras. O dire-
tor informou que a ABBC tam-
bém tem mantido contato com 
o Governo de Goiás para solu-
cionar o caso. “A parceria com 
a Asban nesta e em outras situ-
ações é salutar”, acrescentou. 

Na Associação Brasileira, 
os representantes da Asban es-
tiveram também com a equipe 
da ABBC Educacional. À Nira 
Bessler, Fátima Tosini, Vivia-
ne Mendes e Vanessa Felice 
foi apresentada a estrutura da 
Asban para atividades institu-
cionais, educacionais e sociais. 
“Sugerimos que mantenham 
contato com as matrizes das ins-
tituições financeiras associadas, 
núcleo onde são decididas as 
grades de treinamentos, visando 
negociar cursos que serão mi-
nistrados aos colaboradores em 
Goiás, Tocantins e Maranhão, 

utilizando a estrutura do Centro 
de Treinamento da Asban”, sa-
lientou Mário Queiroz. 

Durante o encontro, foi 
formalizado contrato de par-
ceria entre as duas entidades, 
onde a ABBC irá disponibili-
zar sua plataforma educacio-
nal para que a ASBAN possa 
oferecê-la aos interessados 
nos estados de sua jurisdição. 

Itaú
No dia 12 de janeiro, os re-

presentantes da Asban se reuni-
ram com o diretor do Poder Pú-
blico do Banco Itaú Unibanco, 
Cícero Araújo. Foi repassada 
ao diretor a relação de cursos 
ministrados pela Asban Edu-
cacional que podem ser dispo-
nibilizados aos colaboradores 
da instituição bancária em Goi-
ânia. Cícero Araújo solicitou o 
envio do portfólio para aciona-
mento da área de treinamento/
Recursos Humanos do banco.

Foi apresentado também 
projeto da Asban para instala-
ção de pontos de atendimento 
em terminais do transporte 

público, visando reduzir o 
fluxo nas agências bancárias 
em Goiânia.

 
Febraban
Já no dia 13, os membros 

da Associação de Bancos visi-
taram a Febraban. No Instituto 
Febraban de Educação, a equi-
pe da Federação, composta por 
Fábio Moraes, Danilo Villalva 
e Nayra Baptistelli, agradeceu 
o apoio que Asban tem dado à 
instituição, citando os cursos 
realizados em Goiânia com a 
estrutura física e tecnológica do 
Centro de Treinamento da asso-
ciação. “Sugerimos que a Fede-
ração oferte nossa estrutura de 
treinamento a todas as institui-
ções financeiras para que mi-
nistrem seus cursos em nosso 
espaço e reduzam em muito o 
custo de ter que levar colabora-
dores para outras localidades”, 
contou Mário Queiroz.   

“A Federação disponibilizou 
seu canal de distribuição on-line 
de cursos para que seja customi-
zado ao nosso site e a prospec-
ção das demandas locais ficarão 

por conta da Asban, explicou o 
vice-presitende da Asban.

No mesmo dia, em reunião 
com os diretores de Serviços 
Bancários e de Assuntos Jurí-
dicos, Walter Faria e Vanes-
sa Gruia, respectivamente, 
foram tratados os pedidos de 
alterações de horário de aber-
tura das agências nos municí-
pios de Anápolis e Aparecida 
de Goiânia. De acordo com 
os diretores, os bancos já se 
manifestaram contrários, mas 
a Asban continua em busca 
de uma solução para atender 
os municípios.

Foi discutido também o an-
damento do processo judicial 
a ser interposto contra o Go-
verno de Goiás, questionando 
a inconstitucionalidade da Lei 
que deu exclusividade para 
a contratação de empréstimo 
consignado em até 96 meses 
somente na CEF. “Fomos in-
formados que os documentos 
estão em fase final de análise, 
visando adequar a ação judi-
cial, quanto ao mérito do pedi-
do”, disse Mário Queiroz. 

Asban visita entidades em São Paulo

José Caetano, Mário Queiroz, Nira Bessler, Viviane Men-
des, Fátima Tosini e Vanessa Felice na ABBC

Representante da Diretoria de Assuntos Jurídicos da 
Febraban, Vanessa Gruia, e José Caetano

Fábio Moraes, Mário Queiroz, José Caetano, Danilo Villal-
va e Nayra Baptistelli no Instituto Febraban de Educação

José Caetano e o diretor de Serviços Bancários da Febra-
ban, Walter Faria
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Asban ministra 
preparatório 

para Certificação 
CA-300

Asban busca solução 
para atraso no repasse 
do crédito consignado 
municipal de Goiânia

AAsban Educacional mi-
nistrou nos dias 24 e 31 

de janeiro e 07 de fevereiro, o 
curso preparatório para Cer-
tificação CA-300, que tem 
como objetivo atender a Re-
solução 3.954 do Banco Cen-
tral e promover o aperfeiçoa-
mento dos profissionais que 
atuam como corresponden-
tes no país, voltados para a 
comercialização de produtos 
de crédito imobiliário. 

No início de janeiro, re-
presentantes da Asban, 

com auxílio do vereador e 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Goiânia, Anselmo 
Pereira, se reuniram diversas 
vezes com o secretário Muni-
cipal de Finanças da Prefeitu-
ra de Goiânia, Jeovalter Cor-
reia, para buscar uma solução 
quanto à inadimplência da 
administração municipal, que 
deixou de repassar às institui-

A Asban Educacional 
ministrou também curso de 
Oratória nos dias 26 a 31 
de janeiro, e os cursos pre-
paratórios para Capacitação 
de Agente Correspondente, 
no dia 17 de janeiro, e para 
Certificação Profissional An-
bima Série 10 (CPA–10) nos 
dias 24 e 31 de janeiro e 07 
de fevereiro. Novos cursos 
estão com inscrições abertas. 
Confira na página 1. 

ções bancárias os valores das 
parcelas descontadas em fo-
lha dos servidores municipais 
referente ao crédito consigna-
do. Na ocasião, duas parcelas 
já se encontravam em atraso. 

O secretário chegou a fa-
lar sobre sua pretensão em 
parcelar os recursos indevi-
damente retidos em 12 pres-
tações mensais, mas ainda no 
mês de janeiro todas as parce-
las em atraso foram quitadas. 

A Asban, através de seu 
vice-presidente Mário 

Queiroz e do supervisor 
José Caetano Sobrinho, vi-
sitou a nova titular da Secre-
taria de Estado da Fazenda, 
Ana Carla Abrão, no dia 14 
de janeiro. Ana Carla é filha 

da senadora Lucia Vânia e 
do ex-governador de Goiás 
e fundador da Asban, Ira-
puan Costa Júnior. A nova 
secretária trabalhou em di-
versas áreas do Banco Itaú 
e, também, como analista 
plena do Banco Central. 

Asban visita nova secretária 
da Fazenda de Goiás

ASPP
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