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Ainda nesta edição:

A Asban e a Faculdade de Serra da 
Mesa (Fasem), que fica na cidade de 
Uruaçu-GO, assinaram no dia 23 de 
julho o Termo de Convênio de Coope-
ração Técnica – Científica e Educacio-
nal. O convênio tem como objetivo a 
elaboração, desenvolvimento e execu-

ção de projetos e ações educacionais, 
como realização de cursos, pesquisas, 
workshops, palestras, eventos, seminá-
rios, congressos e, também, promover 
chancela dos Cursos de MBA em Ges-
tão de Pessoas e Finanças Pessoais. 
Leia mais na página 3

O Procon Goiás inaugurou sua nova 
sede no dia 26 de agosto, agora situada à 
Rua 8 quase esquina com a Rua 3, no Setor 
Central de Goiânia. A Asban foi represen-
tada na solenidade pelo supervisor geral, 
José Caetano Sobrinho. Na oportunidade, o 
órgão de defesa do consumidor apresentou 
novidades disponibilizadas aos cidadãos. 

O atendimento pelo telefone 151 foi 
ampliado e o consumidor pode optar 
também pelo atendimento presencial nas 
agências do Vapt Vupt ou na sede do ór-
gão. O serviço de solicitação de cálculos, 
que antes era realizado apenas na sede do 
órgão, agora também está disponível nas 
agências do Vapt Vupt. 

Ainda foi lançado o Procon Virtual, 
uma nova plataforma para atendimento 
das demandas, para facilitar o contato entre 
consumidores e fornecedores, por meio do 
site  www.webprocon.com.br/goias. Outra 
novidade é o bloqueio de recebimentos de 
ligações de telemarketing, onde o consumi-
dor pode escolher se quer ou não receber 
ligações telefônicas que ofereçam produtos 
ou serviços. Para solicitar o serviço, basta o 
consumidor fazer o cadastro no Procon Vir-
tual e solicitar o bloqueio do recebimento 
de ligações dos números que desejar.

Procon Goiás 
em nova sede

Asban e Faculdade Serra da Mesa 
assinam convênio
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Palavra do Presidente do 
Conselho de Administração

Chegamos a mais um processo elei-
toral. No próximo dia 5 de outubro esco-
lheremos aqueles que definirão os rumos 
de nosso estado e de nosso país pelos pró-
ximos quatro anos. O voto, nosso maior 
poder de decisão, deve ser carregado de 
consciência política e, na forma ideal, feito 
após uma análise minuciosa das propos-
tas do candidato, de suas viabilidades de 
aplicação, após conhecimento do histórico 
pessoal e político dos candidatos. É a partir 
dele, do voto, que podemos mudar o ce-
nário político brasileiro, tão desacreditado 
hoje, principalmente pelos jovens. 

Jovens que foram às ruas em junho de 
2013 e movimentaram o país com seus car-
tazes e gritos não só por serviços públicos 
de qualidade, mas também por uma polí-
tica livre de corrupção, protagonizando as 
maiores manifestações políticas desde os 
protestos pelo impeachment do então Pre-
sidente da República Fernando Collor de 
Mello, em 1992. 

Porém, um ano depois e com a falta de 
respostas positivas por parte de nossos go-
vernantes e legisladores, apenas um quarto 
dos jovens brasileiros com 16 e 17 anos 
exerceram seu direito e tiraram o título de 
eleitor para votar nestas eleições, segundo 
dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
com informações do IBGE. Essa participa-
ção, aliás, vem registrando quedas sucessi-
vas desde 2006, quando os menores de 18 
anos, votantes facultativos, representaram 
39% da faixa etária total. Em 2010, foram 
32% e, neste ano, apenas 25%. 

Esses números mostram não só a in-
diferença da juventude brasileira em re-
lação às urnas, mas toda uma população 
desacreditada no poder do voto como meio 
de transformação política e social do país. 
Porém, é preciso acreditar. Acreditar que é 

possível, sim, eleger bons políticos, com-
prometidos com o povo e com o futuro de 
nossos jovens e do Brasil. Acreditar que a 
corrupção não é inerente à política brasi-
leira e que no dia 5 de outubro, ao nos diri-
girmos às nossas seções eleitorais, estare-
mos realizando o ápice de uma sociedade 
democrática, republicana, quando todos os 
brasileiros se igualam, sem distinção de 
gênero, classe social ou etnia. 

Temos agora o poder de promover, 
efetivamente, uma reforma política, come-
çando pela opção por votos conscientes e 
com seriedade. É importante, também, que 
estejamos atentos não só aos candidatos 
que receberão nossa chancela, mas tam-
bém à ideologia de seus partidos, pois es-
tas ideias permearão o trabalho dos eleitos 
nas Assembleias Legislativas de cada esta-
do, na Câmara Federal, no Senado Federal, 
nos Governos Estaduais e na Presidência 
da República. 

É exercendo de maneira ímpar o poder 
do voto e escolhendo bons candidatos que 
podemos mudar o futuro de nossos estados 
e de nosso país. Almejamos uma sociedade 
mais justa e mais igualitária, com serviços 
públicos de qualidade prestados a toda 
população nas áreas de saúde, educação, 
mobilidade urbana e assistência social, 
por exemplo, e, principalmente, quando 
números de segurança pública batem re-
cordes negativos em estados como Goiás. 
Desejamos políticas públicas que comba-
tam, efetivamente, as drogas, a violência 
contra crianças, adolescentes e mulheres e, 
sobretudo, o medo que vem tomando conta 
de toda nossa sociedade. Tudo isso pode 
ser mudado. Comecemos a luta no dia 5 
de outubro. 

Gecimar Menezes
Presidente do Conselho de Administração
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Tecnologia permite economia de 
até R$ 300 Milhões para Bancos

Asban e Faculdade Serra da Mesa 
assinam convênio

Sabedora do relacionamento e das 
importantes parcerias que a Asban 
mantém no Estado do Paraná, a em-
presa M2SYs Tecnologia e Serviços 
contatou a Associação solicitando 
que fosse apresentado, aos nossos as-
sociados, soluções já consagradas no 
mercado nacional na área financeira, 
para tratamento e gerenciamento de 
documentos descentralizados através 
de imagens, com grande impacto eco-
nômico nesses processos.

Uma dessas tecnologias é a so-
lução Imaxes Multilayer Financial 
Service, sistema de captura des-
centralizado e de gerenciamento de 
documentos através de imagens por 

A Asban e a Faculdade de Serra da 
Mesa (Fasem), que fica na cidade de 
Uruaçu-GO, assinaram no dia 23 de 
julho o Termo de Convênio de Coope-
ração Técnica – Científica e Educacio-
nal. O convênio tem como objetivo a 
elaboração, desenvolvimento e execu-
ção de projetos e ações educacionais, 
como realização de cursos, pesquisas, 
workshops, palestras, eventos, semi-
nários, congressos e, também, pro-
mover chancela dos Cursos de MBA 
em Gestão de Pessoas e Finanças 
Pessoais. As atividades iniciam neste 
semestre e serão sistematizadas pelo 
coordenador pedagógico da Asban 
Educacional, Claudisom de Oliveira. 

De acordo com o supervisor de 
Cursos e Treinamentos da Asban, Fer-
nando Franco, o interesse da entidade 
é colaborar de forma institucional para 
que a população de Uruaçu, dos muni-
cípios vizinhos e de toda a região Nor-
te do Estado de Goiás possa ter acesso 
a cursos de extensão, motivacionais e 
de capacitação, por exemplo, contri-
buindo com a qualificação de acadê-
micos, executivos, empreendedores 
formais ou informais que têm interes-
se em se preparar e aprimorar para o 
mercado de trabalho.

multicamadas, que permite o proces-
samento de todos os documentos fi-
nanceiros e de apoio a negócios uti-
lizados por uma agência bancária. A 
tecnologia tem permitido aos bancos 
uma economia estimada em mais de 
300 milhões com serviços de trans-
porte e logística de documentos.

A solução classifica e indexa as 
imagens durante o procedimento de 
captura através de scanners e outros 
dispositivos, reclassifica-as caso al-
guma não esteja vinculada ao tipo de 
documento correto, e valida as ima-
gens de cheques e outros documentos 
de pagamento e recebimento durante a 
digitalização (Security Check). A solu-

O diretor-geral da Fasem, Rodrigo 
Gabriel Moisés, ressaltou que a parce-
ria com a Asban é muito bem-vinda, 
tendo em vista que não só Uruaçu, 
mas também toda a região vizinha, 
que abriga 14 municípios e mais de 
400 mil habitantes, serão beneficiadas 
com os cursos de extensão promovi-
dos pela Associação através do convê-
nio com a Fasem. Segundo o diretor, a 
região carece de oportunidades já que 

ção pode, ainda, ser empregada de for-
ma integrada aos ATMs, dispositivos 
móveis, internet banking, e estabele-
cimentos comerciais que atuam como 
correspondentes não bancários. O sis-
tema é aderente à tecnologia já exis-
tente nos bancos e dispensa grandes 
alterações na infraestrutura, conforme 
afirmou Gisele Carvalho, diretora exe-
cutiva da empresa.

Sediada no Estado do Paraná, com fi-
liais em São Paulo e Brasília, a M2SYs 
coloca-se à disposição para fazer de-
monstração do Sistema aos Bancos e Fi-
nanceiras em qualquer localidade do país, 
bastando, para isso, contatar (041) 3271 
4420 ou gisele.carvalho@m2sys.com.br.

Goiânia fica a 278 km de distância, e 
os valores de translado sempre one-
ram substancialmente a realização de 
cursos fora do município. 

A região de Uruaçu, onde está lo-
calizada a Fasem, se encontra eco-
nomicamente em franca expansão 
em diversas áreas produtivas, como 
pecuária, mineração e agricultura, 
impulsionadas principalmente pela 
conclusão da Ferrovia Norte-Sul. 

Rodrigo Gabriel, da Fasem; Fernando Franco e Claudisom de Oliveira, da Asban  
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Asban presta consultoria à 
Câmara Municipal de Rubiataba

A Asban esteve no dia 14 de julho 
na cidade de Rubiataba, que fica a 222 
quilômetros de Goiânia, a convite da 
Câmara Municipal da cidade. Repre-
sentada por seu supervisor de Cursos e 
Treinamento, Fernando César Franco, e 
pelo membro do Conselho Consultivo 
da Asban Educacional, Ataualpa Roriz, 
a Associação prestou orientações opera-
cionais e administrativas sobre o Fundo 
Previdenciário dos Servidores Públicos 
do Município. 

O presidente da Câmara, vereador An-
tônio Venerando, disse que sua preocupa-
ção é promover ajustes no Fundo, tendo 

em vista que, para o processo previdenciá-
rio adotado pelo INSS, há um teto máximo 
para a aposentadoria, enquanto o realizado 
pelo fundo municipal não prevê esse limi-
te. “Minha preocupação é com relação à 
discrepância entre os salários pagos pela 
prefeitura aos colaboradores efetivos, em 
seus respectivos órgãos, e com a capaci-
dade de liquidez do Fundo quando esses 
servidores vierem a se aposentar”, infor-
mou o presidente.

O gestor do Fundo de Previdência do 
Município, Édio de Oliveira, disse que con-
fia nos esforços efetivados entre as partes, 
com a finalidade de perpetuar a solidez do 
Fundo, defendeu as sugestões apresentadas 
pela Asban e afirmou que irá levá-las ao co-
nhecimento da cúpula do poder Executivo. 
“Nosso intuito é que todas as pendências 
e ajustes financeiros sejam regularizados e, 
até mesmo, o próprio repasse patronal seja 
cumprido na íntegra de acordo com o limite 
determinado pelo Ministério da Previdên-
cia”, garantiu o gestor, acompanhado do 
diretor financeiro do Fundo de Previdência, 
Rui Quinteiro Barbosa. 

O supervisor da Asban agradeceu a con-
fiança depositada na Associação e em seus 
representantes e informou que a entidade 
está hoje preparada para atender os interes-
ses institucionais do Município de Rubiata-
ba, destacando a realização de cursos de ca-
pacitação para áreas técnicas; levantamento 
geoeconômico do município, identificando 
quais os setores do município necessitam 
de melhorias; cursos comportamentais que 
poderão contribuir de forma significativa 
com a produtividade dos servidores; curso 
de educação financeira;  e assessoramento 
na elaboração de concurso público, entre 
outros. “O objetivo desta parceria é promo-
ver aos gestores do município um grande 
ganho político social”, ressaltou. 

Durante o encontro, o presidente da 
Câmara contou que soube dos serviços e 
consultorias prestados pela Asban através 
deste jornal, que é enviado mensalmen-
te à casa legislativa da cidade, situada na 
região do Vale do São Patrício e que tem, 
segundo estimativa do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em 
2010, 23.156 habitantes.

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