
Presidente da Asban 
indicado para 

compor Conselho

Atendendo solicitação da Confede-
ração Nacional das Instituições Finan-
ceiras-CNF, a Asban indicou o seu Pre-
sidente, Wagner Rodrigues Júnior, para 
compor lista tríplice para o Conselho da 
1ª Composição Adjunta da 6ª Junta de 
Recursos, na cidade de Anápolis, que, 
conforme Portaria CRPS nº 20, de 04 de 
abril de 2014, terá a competência para 
julgar os recursos interpostos contra as 
decisões proferidas pelos Órgãos do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social-INSS, 
em matéria de interesse dos beneficiários 
do Regime Geral da Previdência Social 
conforme dispuser a legislação.

Segundo o Presidente do Conse-
lho de Administração, Gecimar Freitas 
Menezes, a CNF, por seu Gerente de 
Relações Institucionais, Pedro Henri-
que Pessanha Rocha, propôs à Asban 
um trabalho conjunto no campo políti-
co institucional. Esclareceu, ainda, que, 
atualmente, a Confederação conta com 
representantes em 14 conselhos, 11 co-
missões, três comitês, três fóruns e sete 
grupos de trabalho, participando, no âm-
bito de órgãos do Poder Executivo, de 
debate das principais questões nacionais.
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Ainda nesta edição:

Dados Econômicos e Financeiros

Eleitos membros da Diretoria e Conselho

Nesta edição, o Vice-Presidente de Relacionamento Institucional, Mário Fer-
nando Maia Queiroz, com base em dados divulgados na Estatística Bancária do 
Banco Central do Brasil, apresenta uma síntese dos dados das operações de crédi-
to, da provisão para créditos de liquidação duvidosa, dos depósitos e dos financia-
mentos agropecuários dos Estados de Goiás, Tocantins e Maranhão, no período 
de janeiro de 2013 a janeiro de 2014.                                                        Página 4

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária elegeu novos membros para os 
cargos em vacância na Diretoria Executiva e Conselho Administrativo.  Página 6

Crédito Consignado
Asban visita representantes do 
Governo do Estado do Paraná 

Da esquerda para a direita, Márcia Regina Ganho Souza, José Caetano Sobrinho, João Luiz Mar-
con e Mário Fernando Maia Queiroz.                                   Página 3
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Palavra do 
Presidente da Diretoria Executiva

Contas no Azul
autor aborda, entre outros, temas como 
uso do crédito, dívidas, transformação 
de sonhos em projetos reais, orçamento 
pessoal e familiar, poupança, investi-
mentos.

“O propósito”, diz o escritor, “é mos-
trar que a simplicidade, a organização, a 
disciplina e o exemplo, quando coloca-
dos em prática na educação financeira, 
podem proporcionar ao leitor melhor 
qualidade de vida, levando todos a vi-
ver bem hoje, amanhã e sempre.”

O evento acontecerá na Leart Li-
vraria, Distribuidora e Editora - Rua 
4 esquina com a Rua 23, no Centro, e 
conta com o apoio da Asban.

O escritor e analista do Banco Cen-
tral do Brasil Vital Fagundes estará em 
Goiânia no dia 23 de maio para lança-
mento do seu livro Contas no Azul-Co-
mo Cuidar do seu Dinheiro e Realizar 
Sonhos, no qual de forma simples o 

Ao longo de sua história a Asban, 
que completou 31 anos, tem procurado 
acompanhar as tendências do mercado 
e, além de representar seus associados 
junto aos órgãos públicos, imprensa, 
entidades de classe e comunidade em 
geral, tem investido em novas formas 
de atuação, visando o seu fortaleci-
mento e crescimento como entidade 
representativa. Buscando atingir esse 
propósito, importantes projetos foram 
implementados nas áreas de comunica-
ção e educação. 

A reformulação do processo de co-
municação teve início há 5 anos, quan-
do criamos o “Jornal da Asban”. De lá 
para cá, modernizamos o site, dando 
mais leveza e agilidade nos conteúdos 
apresentados; reformulamos a logo-
marca, visando melhorar a identidade 
visual e criamos a Assessoria de Im-
prensa, que hoje faz a intermediação 
no relacionamento da Asban com a 
imprensa, coordenando os pedidos de 
entrevista e buscando abrir espaço para 
divulgação de assuntos de interesse da 
Associação, com resultados bastante 
positivos. 

Nesse período de circulação do 
jornal temos priorizado a veiculação 
das ações desenvolvidas pelos admi-
nistradores e colaboradores da Asban, 
além de abrir espaço para que o as-

sociado possa divulgar notícias, no-
tas ou artigos de seus representantes. 
Entendemos de suma importância essa 
aproximação e lembramos que nossos 
espaços, tanto no jornal quanto no site, 
estão à disposição das instituições as-
sociadas.

Na área de educação, para atingir-
mos o propósito de melhorar nossa 
atuação na oferta de cursos de curta, 
média e longa duração, investimos na 
criação da Asban Educacional e em 
novas parcerias, também com resul-
tados positivos. A grade de cursos foi 
adequada à demanda atual, sob um 
rigoroso acompanhamento do Conse-
lho Consultivo, criado com a finalida-
de de avaliar e preparar os conteúdos 
dos cursos da Associação. Importante 
lembrar, também, que, acompanhando 
tendência nas empresas, abrimos espa-
ço para um trabalho social, centrado 
na realização de palestras educativas 
sobre finanças pessoais para crianças e 
adolescentes da rede pública de ensino.

A modernização de nossos proces-
sos, em todas as áreas, é uma busca 
contínua e só é possível graças ao es-
forço e apoio dos membros da Direto-
ria, Conselhos, colaboradores e parceiros. 

Wagner Rodrigues Júnior
Presidente da Diretoria Executiva
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O Vice-Presidente de Relacionamento 
Institucional da Asban, Mário Fernando 
Maia Queiroz, e o Supervisor Geral, José 
Caetano Sobrinho, estiveram no Paraná, 
onde mantiveram encontro com represen-
tantes do governo para avaliar o Convê-
nio de Cooperação Técnica firmado com 
aquele Estado para a operacionalização 
do crédito consignado dos servidores pú-
blicos. Estiveram presentes no encontro 
o Chefe de Gabinete da Secretaria de Es-
tado e Diretor da Previdência do Paraná, 
João Luiz Marcon; a Assessora de Gestão 
de Relacionamento com as Instituições 

Crédito Consignado
Asban e representantes do Governo do Estado do 

Paraná se encontram para avaliar convênio
Financeiras, Márcia Regina Ganho Sou-
za; a Gerente de RH, Lúcia Mara Ijaille 
e a Gerente de Consignação, Célia An-
toniácomi. Os serviços são prestados via 
convênio de cooperação técnica firmado 
com a Asban e atende, atualmente, cerca 
de 250 mil servidores, dos quais 85 mil 
inativos, que recebem seus proventos 
pelo Banco do Brasil e Caixa Econômi-
ca Federal.  Segundo o Vice-Presidente, 
os representantes do Governo do Paraná 
avaliaram positivamente a parceria firma-
da com a Associação e ressaltaram que a 
empresa operadora do processo, a Zetra-

soft, parceira da Asban no Convênio, tem 
dado todo o respaldo para a solução das 
demandas surgidas, não tendo, portanto, 
nada a reclamar dos serviços prestados.

Para o Vice-Presidente o encontro 
foi bastante produtivo, pois além do 
feedback em relação ao convênio exis-
tente criou-se a oportunidade de discutir 
novas parcerias. “Aproveitamos o mo-
mento para analisar a possibilidade de 
levarmos nossos cursos, principalmente, 
o de Educação Financeira, aos servidores 
públicos do Paraná, ideia bem aceita pe-
los presentes”, disse.  

A Febraban, com base na Circu-
lar nº 3.703, de 09 de abril de 2014, 
do Banco Central do Brasil, publicou 
comunicado sugerindo horários de 
funcionamento dos Bancos nos dias 
de jogos da Seleção Brasileira de Fu-

Copa do Mundo

Jogos confirmados

Fique por dentro
Cronograma de cursos para o mês de junho/14 

Horário de funcionamento dos bancos
tebol, visando resguardar a segurança 
das agências bancárias e do transpor-
te de valores. A sugestão é para que 
as agências, tanto no interior quanto 
nas capitais e regiões metropolitanas, 
funcionem das 8h30 às 12h30, desde 

que não haja Decreto Municipal com 
decretação de feriado. Os bancos de-
verão, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, afixar em suas 
dependências aviso sobre o horário de 
atendimento nos dias de jogos.

Fase Data Dia Horário

Classificatória
12/06 5ª feira 17h00
17/06 3ª Feira 16h00
23/06 2ª Feira 17h00

CURSOS DATA CARGA HORARIA PERIODO DE INSCRIÇÃO
ORATÓRIA 02 a 03 de junho 18 horas até 25/05/2014

ANALISE DE CRÉDITO E RISCO 23 a 24 de junho 09 horas até 18/06/2014
AGENTE DE 

CORRESPONDENTE COMPLETO 07/06/2014 09 horas até 03/06/2014

CPA - 10 07-14-21 de junho 27 horas até 03/06/2014
MATEMÁTICA FINANCEIRA HP – 12C 09 a 13 de junho 20 horas até 03/06/2014

GRAFOSCOPIA 09 a 12 de junho 24 horas ate 03/06/2014
CPA - 20 07/14/21/28 de junho 36 horas até 03/06/2014

ANALISE DE CRÉDITO E RISCO 02 a 03 de junho 09 horas até 28/05/2014
VENDAS DE PRODUTOS 

FINANCEIROS 16 a 20 de junho 20 horas Até 12/06/2014

AGENTE DE 
CORRESPONDENTE COMPLETO 28/06/2014 09 horas até 25/06/2014
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DADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

RESUMO

Apresentamos, com base em dados divulgados na Estatística Bancária do Banco Central do Brasil, 
a análise dos dados das operações de crédito, da provisão para créditos de liquidação duvidosa, dos 
depósitos e dos fi nanciamentos agropecuários dos Estados de Goiás, Tocantins e Maranhão. A análise 
abrange o período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 e é uma importante ferramenta para gerentes e 

profi ssionais bancários. 
As operações de crédito, em Goiás, apresentaram aumento de 23,8% no período analisa-

do. Dentre suas modalidades, os Empréstimos e Títulos Descontados tiveram participação 
de mais de 30% no período e os fi nanciamentos tiveram crescimento de 37,6%.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa, que em janeiro de 2013 representava 
2,43% do saldo das operações de crédito, em janeiro de 2014, correspondia a 2,14% daquele 
montante.

O saldo dos depósitos em Goiás cresceu 13,4%, passan-
do de R$ 25.197.482.981,00, em janeiro de 2013, para R$ 

28.581.592.978,00 em janeiro de 2014, com destaque para o depósito de poupança que 
registrou crescimento de 25,8%.

Os fi nanciamentos agropecuários aumentaram 24,8% no período analisado, destacando-
-se em crescimento os fi nanciamentos rurais para a agricultura (custeio/investimento), 38%, 
e os fi nanciamentos rurais para a pecuária (comercialização),30%.

 No período analisado, as operações de crédito no Tocantins 
apresentaram aumento de 25,9%. Destacaram-se em crescimento os fi nanciamentos imobi-
liários (49,1%) e os fi nanciamentos agropecuários (34,8%). 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa, que em janeiro de 2013 correspondia a 
2,03% do saldo das operações de crédito, chegou a janeiro de 2014 a 1,78% daquele mon-
tante.

O saldo dos depósitos em Tocantins saiu de R$ 
3.176.150.190,00 em janeiro de 2013, chegando a R$ 

3.662.274.145,00 em janeiro de 2014, representando aumento de 15,3%. Dentre suas moda-
lidades, o depósito de poupança destacou-se com 20,9% de crescimento.

Os fi nanciamentos agropecuários aumentaram 34,8% no período analisado. Destacaram-
-se, em crescimento, os fi nanciamentos rurais para a pecuária (comercialização), e os fi nan-
ciamentos rurais agroindustriais.

As operações de crédito, no Maranhão, apresentaram au-
mento de 34,1% no período, com destaque para os fi nanciamentos e fi nanciamentos imobi-
liários, que apresentaram crescimento de 47,7% e 37,8%, respectivamente.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa, que em janeiro de 2013 correspondia a 
3,15% do saldo das operações de crédito, chegou a janeiro de 2014 a 2,66% daquele mon-
tante.

O saldo dos depósitos do Maranhão saiu de R$ 
9.635.396.572,00 em janeiro de 2013, chegando a R$ 

10.596.291.364,00 em janeiro de 2014, representando aumento de 10%. Dentre suas moda-
lidades, o depósito de poupança destacou-se com 18,5% de crescimento.

Os fi nanciamentos agropecuários aumentaram 35,4% no período analisado. Dentre suas 
modalidades, destacaram-se em crescimento os fi nanciamentos rurais para a agricultura (co-
mercializados) e os fi nanciamentos agroindustriais.

Mário Fernando Maia Queiroz*

Informações: 
Telefone:
Site: www.asbaneducacional.com.br
Email: asban@asban.com.br
Facebook: facebook.com/asbaneducacional
Twitter: twitter.com/asbaneducacional
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ASSESSORIA

RBCB REDE BRASILEIRA 
DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

PÓS-GRADUAÇÃO
100% PRESENCIAL

• Um encontro por mês (final de semana)
• Professores qualificados
• Material didático e aulas presenciais
• Ambiente virtual de apoio
• Parceria com grandes empresas e prefeituras

(62) 3218 50 50

MBA EM:
GESTÃO DE 
NEGÓCIOS E FINANÇAS

MBA EM:
GESTÃO DE PESSOAS 
E FINANÇAS PESSOAIS

NOSSOS ASSOCIADOS

CRÉDITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 - Em R$

GOIÁS TOCANTINS MARANHÃO

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO

jan/13 41.818.378.397 6.134.732.786 11.073.324.426

jan/14 51.773.254.284 7.726.494.809 14.849.019.392

COMPORTAMENTO jan/13-jan/14 23,8 % 25,9 % 34,1 %

PROVISÃO PARA CL.
jan/13 1.015.903.786 124.613.850 348.777.237

jan/14 1.105.923.375 137.708.073 395.080.876

COMPORTAMENTO jan/13-jan/14 8,9 % 10,5 % 13,3 %

PROVISÃO PARA CL. jan/14 2,14% 1,78% 2,66%

* Mário Fernando Maia Queiroz é Vice-Presidente da ASBAN
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AconteceuEleitos membros 
da Diretoria e Conselho

Assembleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, realizada no dia 23 de 
abril, elegeu os membros da Diretoria 
Executiva e Conselho de Administra-
ção para os cargos que se encontravam 
vagos em função da transferência de 
seus titulares para outros estados. Dei-
xaram seus cargos Alcino Pereira da 
Silva Filho, Banco do Brasil; Delvair 
Fidêncio de Lima, Bradesco; Jean Car-
lo dos Santos, GoiasFomento, todos 
membros do Conselho de Administra-
ção, e Maélcio Maurício Soares, Ban-
co do Brasil/Maranhão, que ocupava a 

Diretoria Regional no Maranhão. Para 
substituí-los foram indicados e eleitos, 
para o Conselho de Administração, 
Célio José Vieira; Osmar Sanches Bis-
cuola; Álvaro Augusto Cruz Fonseca 
dos Reis e João Batista de Sá Ayres, 
para a Diretoria Regional/Maranhão. Os 
eleitos cumprirão, conforme previsto no 
Estatuto Social, o restante do mandato 
referente ao triênio 2013-2016.

O quadro abaixo mostra a composi-
ção da Diretoria Executiva e Conselho 
de Administração, após a eleição dos 
membros para os cargos em vacância.

Com as presenças da Procu-
radora do Trabalho, Janilda Gui-
marães, e de representantes do 
Sindicato dos Bancários e da As-
ban, aconteceu no dia 09 de abril 
audiência para tratar de evento a 
ser promovido pelas Entidades 
visando trabalhar a discussão dos 
maléficos efeitos do assédio mo-
ral interpessoal e organizacional 
na vida das pessoas (trabalhadores 
e familiares), na vida das empre-
sas e na sociedade.  A Procurado-
ra informou que a iniciativa visa 
promover políticas públicas sobre 
o tema e que o segmento bancário 
será o primeiro setor a ser traba-
lhado. Na foto, da esquerda para 
a direita, José Caetano (Asban); 
Sérgio Luiz (Presidente Sindicato 
dos Bancários); Janilda Guimarães 
(Procuradora MT); Ivanilson Ba-
tista e José Fernandes (Sindicato 
dos Bancários).

Assédio Moral

O Supervisor de Cursos e Trei-
namentos da Asban, Fernando 
Franco, participou no dia 15 de 
abril de reunião com represen-
tantes da Secretaria da Educação 
do Estado de Goiás, do Grupo de 
Educação Fiscal Estadual de Goi-
ás (Gefe-GO) e Ministério Público 
Estadual, oportunidade em que foi 
discutido o apoio daquela pasta 
na liberação de pessoas para dar 
suporte no programa Educação 
Fiscal e Financeira nas escolas 
do interior do estado.  Na foto, da 
esquerda para direita, Fernando 
Franco (Asban); Lucirene Santana 
(Gefe-GO); Fernando Santos; Ana 
Paula (Secretaria da Educação); 
Cassius Rodrigues (MP-GO); José 
Humberto (Gefe-GO) e Viviane 
Melo (Secretaria da Educação).

Educação Financeira

Conselho de Administração/2013-2016
Presidente Gecimar Freitas Menezes Itaú-Unibanco

Vice-Presidente Pedro Ivo Santana Gomes Bancoob

Conselheiro Álvaro Augusto Cruz Fonseca 
dos Reis GoiasFomento

Conselheira Marise Fernandes Araújo CEF

Conselheiro Célio José Vieira Banco do Brasil

Conselheiro Mário Fernando Maia Queiroz Seta

Conselheiro Osmar Sanches Biscuola Bradesco

Conselheira Ana Carolina P. R. Carvalho HSBC

Conselheiro Wagner Rodrigues Júnior Itaú-Unibanco

Conselheiro Marciano Testa Agiplan

Conselheiro José Jorge P. Paniago RBCB

Conselheiro Daniel Guedes Pereira BRB

Conselheiro Jorge Luiz Merjane Santander

Diretoria Executiva/2013-2016

Presidente Wagner Rodrigues Júnior Itaú-Unibanco

Vice-Presidente José Jorge P. Paniago RBCB

Vice-Presidente de Relaciona-
mento Institucional Mário Fernando Maia Queiroz Seta

Diretor-Secretário Cleomar Dutra Ferreira CEF

Diretor-Tesoureiro Daniel Guedes Pereira BRB

Conselho Fiscal Titular

Conselheiro Dário Lopes HSBC

Conselheiro Neivan Carlos de Lima BIC

Conselheiro Donizeth Eurípedes Ferreira Donicred/AR&AM

Conselho Fiscal Suplente Eduardo de Brito Rabelo Cred Rápido

Diretoria Regional/Tocantins Maria Luzia do Couto Aguiar CEF

Diretoria Regional/Maranhão João Batista de Sá Ayres Banco do Brasil


