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Asban se reúne com bancos 
Santander e Itaú Unibanco

No dia 22 de maio, o vice- 
presidente executivo da 

Asban, Mário Queiroz, re-
cebeu na sede da Associação 
o superintendente do Banco 
Santander Brasil, Fabrício 
Leonard Leite, que agora faz 
parte da diretoria da entidade. 
Na oportunidade, foi debatida 
o horário de abertura das agên-
cias instaladas no município 
de Aparecida de Goiânia, já 
que a instituição foi pioneira 
na antecipação do atendimen-
to ao público para às 10 horas 

na cidade. Foi discutida tam-
bém a criação de uma Corte 
de Conciliação, sob a gestão 
da Asban, para o acerto com o 
cliente de dívidas de pequeno 
montante, visando desafogar 
o judiciário, acelerar o rece-
bimento e evitar perdas para 
os bancos. O representante do 
Santander manifestou preocu-
pação quanto ao sigilo e a As-
ban ficou de efetivar consulta 
a área pertinente.

A antecipação do horá-
rio de abertura das agências 

instaladas no município de 
Aparecida de Goiânia tam-
bém foi discutida no dia 2 de 
junho, em um almoço de tra-
balho com o superintendente 
do Itaú Unibanco, Jeferson 
Fuhr, com o gerente regio-
nal da instituição bancária, 
Augusto Leandro Brito Pena 
e com os vice-presidentes da 
Asban, Mário Queiroz e José 
Jorge Paniago. 

Já sobre a criação da 
Corte de Conciliação, os 
representantes do Itaú Uni-
banco se manifestaram 

favoráveis ao projeto. “O 
superintendente Jeferson 
Fuhr, inclusive, se dis-
pôs a enviar para a Asban 
um modelo já preconizado 
pelo banco, visando res-
paldar a estruturação dessa 
corte”, contou José Jorge. 
“Este tipo de relacionamen-
to tem que ser constante, 
pois a ideia é sempre bus-
car a melhoria dos serviços 
e produtos das instituições 
financeiras”, afirmou o su-
perintendente do Itaú Uni-
banco ao final do encontro. 

Augusto Pena, Mário Queiroz, José Jorge Paniago e Jeferson Fuhr em reu-
nião sobre parcerias com Itaú Unibanco

Superintendente do Santander, Fabrício Leonard Leite, é recebido pelo vice-
presidente e pelo supervisor da Asban 
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Data Cursos Horários
1º a 03 Análise de Crédito e Risco 19h às 22h30

11 Correspondente Completo 08h às 18h
06 a 10 e 13 CPA - 10 19h às 22h30
11, 18 e 25 CPA - 10 08h às 18h

18 e 25/07 e 1º, 8 e 15/08 CPA - 20 08h às 18h

27 a 31/07 e 03/08 CPA - 300 19h às 22h30
18 e 25 Oratória 08h às 18h

06 a 10 e 13 Oratória 19h às 22h30
04 e 11 Matemática Financeira HP-12C 08h às 18h

20 a 24 e 27 Matemática Financeira HP-12C 19h às 22h30
22 a 24 Venda de Produtos Financeiros 19h às 22h

A G O S T O

Data Cursos Horários
1º

Análise de Crédito e Risco
08h às 18h

04 a 06
Correspondente Completo

19h às 22h30
07 Educação Financeira (Palestra) 19h às 22h30

10 a 14 Consultor 3.0 19h às 22h30
10 a 14 e 17 CPA - 10 19h às 22h30

15, 22 e 29 CPA - 10 08h às 18h
22 e 29 Matemática Financeira HP-12C 08h às 18h

17 a 21 e 24 Oratória 19h às 22h30
22 e 29 Oratória 08h às 18h

26 a 28 Venda de Produtos Financeiros 19h às 22h30
18 a 20 Educação Financeira (Curso) 19h às 22h30
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Qualificação deve ser palavra de ordem a qualquer pro-
fissional que deseja se destacar no mercado de traba-

lho. Aliás, a falta de funcionários qualificados tem sido um en-
trave às empresas. Segundo pesquisa feita com as 500 principais 
lideranças empresariais do país, realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 65% das empresas apontaram a fal-
ta de qualificação profissional como um dos maiores obstáculos 
para o aumento da produtividade industrial.

Sobretudo no sistema bancário, que se reestruturou e con-
solidou com adoção de estratégias competitivas baseadas no 
aumento da eficiência, é imprescindível que a força de trabalho 
tenha qualificação suficiente para dar suporte às ações engen-
dradas pelos gestores das instituições. E foi pensando nessa 
qualificação que criamos a Asban Educacional.

Hoje, a escola de negócios oferece contínua qualificação 
para elevação da capacidade técnica dos profissionais que atu-
am em agências e cooperativas de crédito, em contato com o 
público, no processo de comercialização de produtos de inves-
timento, entre outras áreas das instituições financeiras. Também 
oferecemos, através de convênios, cursos e palestras para servi-

dores de órgãos públicos, empresas privadas e, ainda, abertos a 
toda sociedade. 

E estamos indo além. Agora a Asban também presta con-
sultoria para que as instituições financeiras possam atender a 
Resolução 4.327, de 25 de abril de 2014, que dispõe sobre as 
diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na 
implementação da Política de Responsabilidade Socioambien-
tal por todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 

A Asban continua trabalhando como entidade representativa 
das instituições financeiras, estreitando relacionamento com ór-
gãos públicos, entidades representativas, imprensa, legisladores, 
entre outros. Entretanto, nosso objetivo é intensificar o que te-
mos de mais valioso: a relação com nossos associados. Estamos 
à disposição para atender as necessidades específicas de cada 
instituição, fortalecendo cada vez mais nosso segmento e cum-
prindo nosso objetivo social, que é favorecer o progresso, fo-
mentar e solidificar institucionalmente os nossos representados. 

 Wagner Rodrigues Júnior 
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AAsban ofereceu um al-
moço na sede da entida-

de a membros do Comando 
do Policiamento da Capital, 
liderado pelo Coronel Divino 
Alves. Na oportunidade, foram 
discutidos diversos assuntos 
sobre segurança pública e so-
bre o trabalho realizado pela 
Polícia Militar (PM) no com-
bate à criminalidade, principal-
mente nos setores onde prolife-
ram ocorrências relativamente 
à utilização dos serviços ban-
cários e do comércio em geral. 

“Apresentamos sugestões 
visando contribuir com a atu-
ação do CPC no combate a 
criminosos que atuam, princi-
palmente, lesando instituições 
bancárias e seus clientes”, 
explicou o vice-presidente da 
Asban, José Jorge Paniago. 
Foram discutidos também no-
vos modos de colaboração da 
Asban e da Acieg, parceiras 
da PM de longa data. 

A Associação foi represen-
tada no encontro pelos vice-
presidentes executivos, Mário 

Queiroz e José Jorge Paniago. 
Participou da reunião também 
o representante da Associação 
Comercial Industrial e de Servi-

ços do Estado de Goiás (Acieg) 
e membro do Conselho Comu-
nitário de Segurança Central 
(Conseg), Mirhan Merzian. 

Asban recebe o Comando do Policiamento da Capital
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Representantes da Asban 
têm se reunido com ór-

gãos do Governo de Goiás 
em busca de solução para di-
ficuldades no acesso de algu-
mas funcionalidades do Sis-
tema Gestor de Consignação 
(SGConsig), sobretudo ao 
consultar a base de consigna-
ções. Segundo bancos asso-
ciados, não é possível consul-
tar margens quando o cliente 
solicita portabilidade; nem 
acesso e consulta ao contra-
to do cliente para verificação 
de margem; nem consulta da 
data da liquidação e, também, 
não é possível verificar qual 
parcela possui duplicidade de 
pagamento, entre outros. 

No dia 26 de maio, os 
supervisores José Caetano e 
Fernando Franco estiveram 

com a superintendente da 
Central de Administração de 
Pessoal, Liliam Milhomens, 
e com o gerente de Consig-
nação, Arlington Teixeira, 
ambos da Secretaria de Esta-
do de Gestão e Planejamento 
(Segplan). A superintendente 
determinou que as reclama-
ções fossem verificadas com 
urgência junto à Superinten-
dência Central de Tecnologia 
da Informação.

Sem solução para os pro-
blemas, a Asban se reuniu no 
dia 17 de junho com o secretá-
rio de Estado da Controladoria 
Geral de Goiás (Ouvidoria), 
Adauto Barbosa Júnior, so-
licitando que o órgão fizesse 
uma intervenção junto ao se-
tor de Gestão de Informática 
do Governo do Estado. O con-

trolador se comprometeu a to-
mar providências para que os 
problemas sejam regulariza-
dos o quanto antes e agendou 
uma reunião entre a Asban e 
a Superintendência da Central 
de Tecnologia da Informação, 
área responsável pelo pro-
cessamento das operações de 
crédito consignado para o ser-
vidor estadual, com o intuito 
de buscar uma parceria trans-
parente, célere e acessível.

O vice-presidente execu-
tivo da Asban, Mário Quei-
roz, e o supervisor da Asban, 
José Caetano Sobrinho, esti-
veram com o Superintenden-
te da Central de Tecnologia 
da Informação da Segplan, 
Bruno Perillo, e com a asses-
sora de TI do órgão, Patrícia 
Paiva, no dia 19 de junho. 

Bruno Perillo disse que os 
problemas seriam sanados o 
mais rápido possível, inclu-
sive, enfatizando que estão 
em fase de desenvolvimen-
to as ferramentas cabíveis 
para a melhoria do processo 
de consignação. O superin-
tendente se colocou à dis-
posição da Asban para que 
seja construída uma parceria 
transparente na condução 
das demandas requeridas pe-
los bancos e financeiras.

Até o fechamento desta 
edição, os problemas ainda 
não haviam sido resolvidos. 
A Asban continuará o diálo-
go com os órgãos em questão 
em busca de soluções para 
esta e para outras demandas 
que prejudiquem as ativida-
des de seus associados.

Por erros no SGConsig, Asban dialoga 
com órgãos do Governo de Goiás

No dia 9 de junho, os su-
pervisores da Asban, José 

Caetano e Fernando Franco, 
estiveram em Belo Horizon-
te visitando a Associação dos 
Bancos no Estado de Minas 
Gerais (ABEMG), o Sindicato 
dos Bancos de Minas Gerais, 
Distrito Federal, Goiás e To-

cantins e a Empresa Zetrasoft.
 O objetivo da visita à As-

sociação e ao Sindicato foi 
manter conversações visando 
à criação do Sindicato dos 
Bancos no Estado de Goiás. 
O assessor jurídico do Sin-
dicato, Edmar Pieri Campos, 
ressaltou que, enquanto o sin-

dicato de Goiás não for cria-
do, a entidade que hoje repre-
senta o estado estará à inteira 
disposição para respaldar a 
defesa dos interesses dos ban-
cos aqui instalados.  

Na visita à empresa Ze-
trasoft, parceira da Asban há 
mais de 10 anos e uma das 
maiores do ramo de processa-

mento de consignado, foram 
debatidos alguns assuntos, 
como a efetivação de novos 
convênios com entes públicos 
e privados. Na organização, 
os representantes da Associa-
ção foram recebidos pelo pre-
sidente da empresa, Renato 
Araújo, e pela assistente exe-
cutiva, Lilian Potenza. 

Em BH, Asban discute criação  de Sindicato dos 
Bancos em Goiás e visita empresa Zetrasoft

Representantes da Asban com administradores da ABEMG e do Sindicato 
dos Bancos de MG/DF/GO/TO, Edmar Pieri Campos e Alacir Ribeiro.

Representantes da ASBAN com o presidente da Zetrasoft, Renato Araújo.
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Sindicato dos Contabilistas 
apresenta sugestão a bancos

AAsban recebeu os di-
retores do Sindicato 

dos Contabilistas no Estado 
de Goiás, Otávio Martins 
Oliveira Júnior e Ronan Pe-
reira Pinto, no dia 16 de ju-
nho. Na reunião, que acon-
teceu na sede da Asban, os 
representantes do Sindicato 
informaram que a entidade 
tem recebido reclamações de 

contabilistas sindicalizados 
que estão sendo forçados pe-
los empresários, a pedido de 
alguns bancos, a assinarem 
declarações de faturamentos 
superiores às receitas fiscais 
emitidas pelas empresas, com 
o intuito de obter créditos ou 
empréstimos junto às institui-
ções financeiras, o que não é 
permitido por lei. 

Os representantes dos con-
tabilistas sugeriram que os 
bancos solicitem aos empre-
sários o faturamento fiscal das 
empresas, como: extrato do 
Simples Nacional, no caso de 
empresas optantes do regime, e 
declarações prestadas para Re-
ceita Federal, como EFD Con-
tribuições (PIS/Cofins), IRPJ, 
dentre outras modalidades de 
informações de faturamentos.

A Associação de Bancos 
se prontificou em transmi-
tir a problemática às supe-
rintendências dos bancos 
associados e instalados em 
Goiás, para encontrarem a 
melhor alternativa a fim de 
evitar a conduta informada. 
O vice-presidente da As-
ban agradeceu a confiança 
e se colocou à disposição 
do Sindicato. “Desejamos 
que a parceria seja cada vez 
mais constante, forte e du-
radoura, buscando sempre a 
melhoria no relacionamento 
e na solução dos assuntos 
pertinentes ao trabalho de 
ambos os segmentos”, afir-
mou Mário Queiroz.

Transparência

Encontro nacional

Erramos - Diferente do publicado na 
última edição deste jornal, na nota Visita 
BRB, André Luiz não é superintendente 
e sim presidente da BRB Financeira. 

Notas
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Cred Rápido Solar Consultoria

NOSSOS ASSOCIADOS

ASPP

Representantes da Asban em reunião com os membros do Sindicato dos 
Contabilistas, Ronan Pinto (direita, acima) e Otávio Júnior (direita, abaixo)

O presidente do Conselho de Adminis-
tração da Asban, Gecimar Menezes, 
apresentou, no dia 28 de abril, a direto-
res e associados, a prestação de contas 
referente ao ano de 2014.

No dia 26 de junho, o supervisor da As-
ban, José Caetano Sobrinho, representou 
a Associação no encontro promovido 
pela Confederação Nacional das Insti-
tuições Financeiras (CNF), em Brasília. 
Durante o evento, foram debatidos im-
portantes assuntos pertinentes à ativida-
de econômica dos associados da Asban. 


