
O presidente executivo da Asban, 
Mário Queiroz, apresentou no 

dia 16 de agosto a advogadas, juiz e 
desembargadora do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás (TJ-GO) a 1ª 
Câmara de Conciliação e Mediação, 

Centro de Resolução de Conflitos Fi-
nanceiros (CCM-CRCF). 

Durante a apresentação, o pre-
sidente explicou que o intuito da 1ª 
CCM-CRCF é desafogar o Poder Ju-
diciário e prestar um serviço de agi-

lidade para os associados, principal-
mente para o cumprimento do novo 
Código de Processo Civil quanto à 
conciliação de dívidas entre bancos e 
clientes, antes de ser aberto o litígio 
no Judiciário

A Asban participou de audiên-
cia pública realizada no dia 

08 de agosto pela Secretaria de 
Estado de Gestão e Planejamento 
(Segplan). O objetivo da audiência 
foi dar transparência, informar, es-
clarecer e ouvir críticas e sugestões 
que pudessem aprimorar o Sistema 
de Gerenciamento de Margem Con-
signável em folha de pagamento 
para os servidores públicos do Po-
der Executivo de Goiás. O encontro 
aconteceu no Auditório Jaime Câ-
mara, no Palácio Pedro Ludovico, 
em Goiânia. 

O evento reuniu representantes 
dos bancos associados da Asban 
que trabalham com empréstimos 
consignados, das empresas privadas 
que oferecem sistema informatiza-
do de gerenciamento de margens 
consignáveis em folha de pagamen-
to, do Tribunal de Contas do Estado 
e do Ministério Público estadual.

O presidente da Asban, Mário 
Queiroz, aprovou a iniciativa. “Lou-
vamos a disposição da Segplan em 
realizar um processo transparente 
como está sendo feito a partir de 
agora”, ressaltou.

Ano VI nº 62

Agosto / Setembro de 2016

Palavra do presidente pág. 2
Comitê discute ações estratégicas para evitar ataques a caixas eletrônicos pág. 3
Asban participa de audiência pública sobre assédio moral pág. 4

Ainda nesta edição:

Audiência pública discute
crédito consignado

Centro de 
Treinamento

Asban apresenta
Câmara de Conciliação e Mediação

Convidados conheceram a Câmara de Conciliação e Mediação, Centro de Resolução de Conflitos Financeiros da Asban

Associados da Asban, como o 
Banco Santander, Financei-

ra Realiza e ASPBA, utilizaram o 
Centro de Treinamento da entidade 
no mês de agosto para realizarem 
cursos, palestras e reuniões. O es-
paço é cedido gratuitamente aos 
associados e conta com estacio-
namento, recentemente ampliado 
para mais 48 veículos.

www.asban.com.br
visite nosso site :

33



2 

A S B A N  |  A S S O C I A Ç Ã O  D E  B A N C O S

Palavra do Presidente

Construtora oferece vantagem aos
associados da Asban

Temos vivenciado tempos di-
fíceis na área de segurança 

pública com um número crescente 
de explosões de caixas eletrônicos 
em Goiás. O movimento, apeli-
dado de “Novo Gangaço”, atuou 
fortemente no interior do estado 
e agora chegou à capital goiana. 
Mesmo não sendo responsabili-
dade das instituições financeiras, 
temos trabalhado juntamente com 
as forças de segurança do Estado e 
outras entidades para coibir qual-
quer tipo de crime contra agências 
bancárias e seus clientes. 

O Comitê de Segurança Bancá-
ria da Asban, criado em 2006, tem 
se reunido frequentemente para 
discutir e traçar estratégias especi-
ficamente contra os ataques a cai-
xas eletrônicos. 

Entre as medidas destacadas 
pelo Comitê para desestimular 
este tipo de crime estão: recomen-
dação aos bancos para que dimi-
nuam os valores disponíveis para 
saque e alterem o horário de fun-
cionamento de caixas eletrônicos 
e terminais de autoatendimento; 
concentração do atendimento em 
unidades com maior fluxo de pes-
soas, priorização da vigilância, 
através de monitoramento e da 
segurança privada; e informação 
imediata à Polícia Militar em caso 
de suspeita de crimes contra a ins-
tituição e seus clientes. 

Outra medida, já em fase adian-
tada de implantação, é a conexão 
do sistema de vigilância das de-
pendências bancárias com os cen-
tros de monitoramento e controle 

mantidos pelos órgãos de seguran-
ça estaduais.

Aos clientes, sugerimos que 
passem a utilizar ainda mais os 
meios eletrônicos, como Internet 
Banking e aplicativos de celular, 
para realizar suas transações fi-
nanceiras e, quando necessário, 
que utilizem as agências bancá-
rias preferencialmente no período 
diurno. 

Estamos e continuaremos traba-
lhando intensamente para garantir 
a segurança das instalações de nos-
sos associados, de nossos funcio-
nários e clientes e para proporcio-
nar mais segurança à população.

Mário Fernando Maia Queiroz
Presidente Executivo da Asban

A EEC Construtora é uma 
organização com conceito cons-
trutivo e obras planejadas estra-
tegicamente desde a concepção 
até a entrega, pautada no controle 
de qualidade e produtividade dos 
serviços executados. Segundo o 
engenheiro e diretor da empresa, 
Bruno Rezende Soares, a ECC 
Construtora busca estabelecer 
uma relação transparente e ex-
clusiva com seus clientes, ofere-
cendo suporte através do atendi-

mento diferenciado. “Tudo isso 
para oferecer tranquilidade e a 
segurança para a obra”, destaca.

A construtora está disposta 
a proporcionar um atendimento 
especial aos associados da As-
ban que buscam executar desde 
ampliação e reforma até obras 
de grande porte. Para isso, dis-
ponibilizará gratuitamente aos 
associados da Asban o primeiro 
orçamento acompanhado de visi-
ta técnica com profissional habi-

litado. O agendamento pode ser 
feito com o setor comercial da 
construtora por meio dos telefo-
nes: (62) 3981-0010, (62) 99626-
4395, (62) 98243-5395, (62) 
98409-7966, (62) 99171-0383.
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Nota

Comitê de Segurança Bancária discute ações 
estratégicas para evitar ataques a caixas eletrônicos
O Comitê de Segurança Bancária 

da Asban tem se reunido com 
autoridades de segurança do Esta-
do de Goiás para discutir estratégias 
a fim de desestimular os ataques a 
agências bancárias e explosões de 
caixas eletrônicos. Entre elas, no dia 
15 de agosto, os membros do Comitê 
estiveram com o comando do Servi-
ço de Inteligência da Polícia Militar 
de Goiás (P2). Durante o encontro, 
o chefe da P2, tenente-coronel Célio 
Pereira, apresentou algumas ativida-
des realizadas em diferentes regiões 
do estado relacionadas à prevenção de 
ataques a caixas eletrônicos, chamado 
pela polícia de “Novo Cangaço”. 

Para o tenente-coronel, a migração 
das quadrilhas para a região metropo-

litana de Goiânia se deu em razão do 
trabalho estratégico realizado pela 
PM no interior de Goiás. “As medi-
das adotadas até o momento devem 
ser complementadas por outras que se 
fizerem necessárias, pois o processo 
deve ser dinâmico à medida em que 
vão ocorrendo as migrações dos cri-
minosos para outras praticas que não 
o estouro de caixas eletrônicos”, res-
saltou. 

Foram discutidas estratégias ado-
tadas pela polícia e pelos bancos para 
minimizar a ocorrência de explosões 
de caixas eletrônicos, como a reco-
mendação para que sejam reduzidos 
os valores disponíveis nos caixas ele-
trônicos, centralização do atendimen-
to nos finais de semana, o que faci-

litaria a realização do policiamento 
preventivo. 

Foi abordado, ainda, o acionamen-
to direto da central de monitoramento 
dos bancos para o Centro Integrado 
de Inteligência Comando e Controle 
(CIICC) da Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Penitenciá-
ria do Estado de Goiás (SSPAP-GO), 
que poderá contar com uma estrutu-
ra exclusiva para os casos de roubo a 
caixas eletrônicos. 

No dia 19 de agosto, os mem-
bros do Comitê visitaram o Centro 
Integrado de Inteligência, Comando 
e Controle (CIICC) da SSPAP-GO, 
que terá conexão direta com o siste-
ma de vigilância das dependências 
bancárias.

Crédito de Floresta
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás 

(Faeg), José Mário Schreiner visitou a Asban para conhecer a en-
tidade e buscar informações sobre o Programa de Compensação 
Ambiental Brasil Mata Viva, já que a Asban disponibiliza Créditos 
de Floresta a seus associados, clientes e parceiros para que cum-
pram voluntariamente suas cotas de retribuição socioambiental.

Senador Canedo
O vice-prefeito do município de Senador Canedo (Grande Goi-

ânia), Dr. Alsueres, visitou a Asban no dia 08 de setembro, acom-
panhado pela professora Kátia e por ex-integrantes do governo 
municipal, quando tomaram conhecimento dos estudos desenvol-
vidos pela Asban sobre Senador Canedo e discutiram os efeitos 
da conjuntura econômica e as perspectivas para a região Centro-  
Oeste. Dr. Alsueres e a professora Kátia são candidatos a prefeito 
e vice-prefeita, respectivamente, no pleito do próximo dia 02 de 
outubro.

Legislativo Municipal
O candidato a vereador por Goiânia, Luiz Teófilo, visitou a 

Asban no dia 14 de setembro. Na oportunidade, detalhou como 
será seu programa de trabalho no legislativo, caso seja eleito, em 
prol da comunidade goianiense. Luiz Teófilo é casado com Ana 
Maria Teófilo, que já foi gerente geral no BEG, gerente comercial 
no Banco Itaú Unibanco S.A. e, atualmente, exerce a função de 
gerente Select no Banco Santander do Brasil S.A. Na foto:  José 
Caetano Sobrinho, supervisor da Asban; Mara Gervásio, gerente 
do Banco Itaú e conselheira da Asban; Ana Maria Teófilo; Mário 
Queiroz, presidente executivo da Asban; e Luiz Teófilo.
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Asban participa de
audiência pública sobre assédio moral

A Asban participou da audiência 
pública “A implementação de 

políticas públicas de humanização 
como fator de prevenção do assédio 
moral no trabalho” no dia 1º de agos-
to, no Teatro Sesi, em Goiânia, pro-
movida pela regional goiana do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT). 

O evento contou com palestras do 
francês Christophe Dejours, um dos 
pioneiros da Psicodinâmica do Traba-

lho, uma disciplina que propõe novas e 
mais humanizadas formas de gestão do 
trabalho; do professor da Universidade 
de Campinas (Unicamp), José Roberto 
Montes Heloani, do professor da Fun-
dação Getúlio Vargas, Seiji Uchida; 
e da procuradora-chefe do MPT em 
Goiás, Janilda Guimarães de Lima. 

O presidente executivo da As-
ban, Mário Queiroz, que fez parte 
da mesa de trabalho da audiência, 

afirma que não tem chegado ne-
nhuma reclamação até a Asban so-
bre assédio moral e lembra que as 
instituições financeiras estão em 
permanente aprimoramento das re-
lações com os seus colaboradores. 
“É sabido que os resultados obtidos 
pelos bancos vêm da dedicação dos 
seus trabalhadores que atuam com 
muito profissionalismo e compro-
metimento”, destacou.

Procuradora-chefe do MPT em Goiás, Janilda Guimarães de Lima, e o presidente executivo da Asban, Mário Queiroz
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