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Ainda nesta edição:

Asban Educacional 
já tem Conselho Consultivo

Noite de AutógrafosFique por dentro

Primeira reunião dos membros do Conselho Consultivo da ASBAN EDUCACIONAL. Mais detalhes na                     Página 3

Você é nosso convidado para a noite 
de autógrafos do livro “Contas no Azul: 
Como cuidar do seu dinheiro e realizar 
sonhos”, de autoria de Vital Fagundes, 
Matemático, Estatístico, Analista do 
Banco Central do Brasil, Escritor e Pro-
fessor de Finanças Pessoais. 

O evento acontecerá na sede da As-
ban, Rua 83 nº 407, Setor Sul, às 19 
horas do dia 20 de novembro de 2013. 
Esperamos você.

                           Diretoria da Asban

Curso Data 
Inscrição

Data do 
Curso

Carga 
Horária Investimento

Preparatório 
Certificação 

Correspondente 
Bancário

Até 20 de 
novembro

23 de 
novembro 9 h/a R$ 150,00

Até 20 de 
novembro

25, 26 e 27 
de novembro 9 h/a R$ 150,00
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Palavra do Presidente 
da Diretoria Executiva

As festas de fim de ano estão che-
gando e com elas o desejo de comprar, 
de presentear. O momento não parece 
oportuno para se pensar em dívidas, 
em comprometimento da renda, mas é 
preciso parar, colocar no papel recei-
tas e despesas e estabelecer limites. 
Para quem já se encontra endividado 
é hora de colocar um freio e planejar, 
com muito critério, os gastos de final 
de ano. Para quem se encontra com as 
finanças controladas é hora de manter 
o equilíbrio e não avançar, não se dei-
xar levar pelas facilidades do crédito e 
iniciar um caminho de difícil controle.

Planejar e fazer escolhas cons-
cientes são fundamentais para se 
atingir o equilíbrio financeiro e a 
educação financeira, que vem ga-
nhando espaço no Brasil através de 
palestras e cursos para crianças, jo-
vens e adultos, é uma ferramenta 
importante nesse processo. Com ela 
aprendemos a adotar posturas e ati-
tudes adequadas no planejamento e 
uso dos recursos financeiros pesso-
ais; a redimensionar nossas finanças; 
planejar o futuro; enfrentar situações 
imprevistas; comparar produtos fi-
nanceiros e, acima de tudo, a reali-
zar sonhos. Foi pensando nisso que a 
Asban abraçou essa ideia e criou um 
grupo multidisciplinar, encarregado 
de elaborar e viabilizar projetos para 
o Programa de Educação Financeira 
para a Comunidade, lançado pela As-
sociação no decorrer deste ano. 

Queremos e podemos contribuir 
para mudar a vida de muitas pessoas 
e incluir as crianças e jovens nesse 
processo é a melhor forma de come-
çar. A primeira iniciativa é um ciclo de 
palestras voltadas às escolas públicas 
para mostrar a importância de temas 
como poupança, orçamento domés-
tico e planejamento financeiro. A 
palestra “Por que o brasileiro poupa 
tão pouco”, ministrada em setem-
bro pelo analista do Banco Central e 
professor de Finanças Pessoais Vital 
Fagundes enfatizou a importância 
do hábito de poupar. Em novembro, 
20, patrocinaremos o lançamen-
to em Goiânia do livro “Contas no 
Azul: como cuidar do seu dinheiro e 
realizar sonhos”, de autoria do pro-
fessor Vital, objetivando divulgar e 
estimular a cultura do planejamento 
financeiro. Em 2014 estaremos ofer-
tando o primeiro MBA em Finanças 
Pessoais em Goiás. Todas essas ini-
ciativas contribuirão para a forma-
ção de multiplicadores e fará com 
que a educação financeira alcance 
um público cada vez maior. 

O momento é de festa, não resta 
dúvida. Mas deve ser, também, de pre-
caução, de controle do endividamento 
pessoal, de eliminar gastos desneces-
sários e priorizar uma vida mais tran-
quila hoje e no futuro. 

Wagner Rodrigues Júnior
Presidente da Diretoria Executiva

Será aberto a partir de 05 de novem-
bro, no site Vida & Dinheiro, o cadas-
tro dos projetos de educação financeira 
existentes no Brasil. O projeto tem como 
missão levantar informações mais apro-
fundadas sobre os projetos ou iniciativas 
de desenvolvimento de tecnologias edu-
cacionais e sociais de Educação Finan-
ceira, bem como as ferramentas educa-
cionais gratuitas e disponibilizadas por 
diferentes instituições (setores públicos, 
privados e da sociedade civil) à socieda-
de brasileira. 

O mapeamento permitirá análi-
se mais aprofundada das iniciativas 
de educação financeira existentes no 
Brasil; levantamento de atributos para 
o selo ENEF de reconhecimento das 
iniciativas qualificadas de Educação 
Financeira, além de possibilitar que 
organizações que atuam com esse seg-
mento se conheçam e possam trocar 
experiências.

Fonte: http://www.vidaedinheiro.gov.br

Mapeamento Nacional das Iniciativas 
de Educação Financeira
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Com o propósito de atender a 
população carente de Aparecida de 
Goiânia, mobilizadores da empresa 
Eletrobrás Furnas, juntamente com 
os parceiros do COEP- Comitê de 
Entidades no Combate à Fome e pela 
Vida, realizarão em novembro a VIII 
Aldeia da Cidadania. O evento será 
realizado no dia 23, das 9 às 17h, no 
CEMEI Monteiro Lobato, Jardim Ti-
radentes, região com um quadro de 
desigualdade e exclusão social, com 
grande parte da população em situa-
ção de fome, analfabetismo, desem-
prego e falta de condições mínimas 
de cidadania. Segundo informações 
dos coordenadores do projeto o Jar-
dim Tiradentes e os demais bairros 
da região abrigam aproximadamente 
70 mil pessoas.

Entre as ações propostas para o 
evento, destacam-se trabalho sócio-

-educativo por meio de palestras na 
área de saúde, educação e informa-
ções básicas sobre princípios de ci-
dadania; oportunizar a concessão de 
documentos pessoais; trabalhar com 
as crianças e adolescentes através 
de jogos pedagógicos, brincadeiras 
e oficinas artísticas, práticas de ati-
vidades recreativas, educativas, lú-
dicas e informativas; possibilitar à 
população acesso a serviços odonto-
lógicos básicos e preventivos; assis-
tência jurídica gratuita; assistência 
previdenciária (INSS) e informar e 
qualificar os catadores e catadoras 
sobre a lei dos resíduos sólidos.

A Asban, que há anos participa 
das ações promovidas pelo COEP 
em prol da cidadania e do combate 
à fome e pobreza, contribuirá com o 
projeto patrocinando lanche para 3 
mil pessoas.

Em reunião realizada no dia 10 de 
outubro, foi constituído o Conselho 
Consultivo da ASBAN EDUCACIO-
NAL, com o objetivo de desenvolver 
projetos educacionais para a Associa-
ção, indicando as propostas viáveis e 
os meios para sua implantação. Parti-
ciparão do Conselho o Supervisor de 
Cursos e Treinamentos da Asban, Fer-
nando César Ferreira Franco; o pro-
fessor Claudisom Martins, que atuará 
como Coordenador Pedagógico, e Ju-
liana de Paula Cunha, Sueli de Paula 
Cunha, Aleandro S. da Silva, Márcio 
Tadeu Brito Firmino, Ataualpa Velo-

so Roriz, Luciano Rezende Machado, 
Paulo Ventura Silva Bernardes e Már-
cia Maria de Melo, todos profissionais 
com experiência na estruturação e de-
senvolvimento de projetos educacio-
nais. Os membros do Conselho deve-
rão se reunir a cada 40 dias para avaliar 
e aprovar as propostas de cursos e trei-
namentos. 

Segundo Fernando Franco, ao Con-
selho caberá o papel de analisar as 
propostas de cursos e verificar sua exi-
guidade e ao Coordenador Pedagógico 
a supervisão dos materiais de apoio a 
serem utilizados. “A criação do Conse-

lho dará tranquilidade à Diretoria, vez 
que todos os cursos a serem oferecidos 
passarão por uma criteriosa avaliação de 
conteúdo, de carga horária e de investi-
mento”, disse. 

Propostas
Para iniciar os trabalhos e viabilizar 

o lançamento ainda este ano do projeto 
ASBAN EDUCACIONAL, o Coorde-
nador Pedagógico apresentou aos pre-
sentes as propostas dos cursos que de-
verão ser oferecidos no início de 2014, 
para avaliação, elaboração de grade 
curricular, definição de investimentos e 
indicação dos facilitadores/professores. 
Foi colocado na ocasião que a proposta 
inicial é de se oferecer cursos de curta 
duração, entre 10 e 40 horas/aula; dois 
MBA, na área de negócios e finanças, 
em parceria com a UniEvangélica, que 
certificará o curso; e preparatórios para 
concursos públicos, com foco no Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Simultaneamente aos estudos dessa 
primeira etapa será definido um plano 
de marketing, visando a divulgação da 
ASBAN EDUCACIONAL e abertura de 
inscrições para os primeiros cursos. 

Ação Social

Asban Educacional 
já tem Conselho Consultivo

Asban e parceiros do COEP juntos na promoção da cidadania
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Asban participa de encontro para debater 
incentivos aos Microempresários do Município

Selic pode voltar a dois dígitos ainda em 
2013, aponta pesquisa da FEBRABAN

Pesquisa FEBRABAN de Proje-
ções e Expectativas de Mercado, di-
vulgada dia 24 de outubro, apresenta 
novas projeções para a taxa Selic, que 
pode fechar 2013 em 10% ao ano, ante 
os 9,75% a.a apontados na pesquisa 
anterior - a taxa atual está em 9,5% 
a.a.. A pesquisa foi realizada de 18 a 
22 de outubro, com 28 analistas de 
instituições financeiras. Na opinião 
de 77% dos entrevistados, haverá uma 
elevação de 0,50 p.p. na Selic na pró-
xima reunião do Copom e, para 85% 
deles, a taxa encerrará 2013 em 10% 
a.a.. Para 2014, 73% dos analistas pre-
veem a Selic em patamar igual ou su-
perior a 10,25% a.a..

O crescimento de crédito previs-
to na pesquisa recuou para 14,7% em 
2013 e 14,6% em 2014, ante projeções 
anteriores de 15% e 14,9%, respectiva-
mente. Já a previsão para o crédito dire-
cionado subiu de 18% para 18,9%, em 
2013, e de 17,6% para 18,2%, em 2014. 
No crédito com recursos livres, a esti-
mativa de crescimento caiu para 11,9% 
em 2013 e 12,1% em 2014, ante varia-
ções de 12,9% e 13%, respectivamente, 
registradas na pesquisa anterior. 

A inadimplência nas operações 
com recursos livres seguirá em 5% 
até o fim de 2013. Essa previsão está 
abaixo dos 5,8% de 2012 e é inferior 
à taxa de agosto, que estava em 5,1%. 

Para 2014, os analistas esperam a ma-
nutenção da taxa de inadimplência no 
patamar de 5%, inalterada conforme a 
última pesquisa de setembro.

A expectativa de crescimento foi 
revisada e passou de 2,4% para 2,5% 
em 2013 e foi mantida em 2,3% para 
2014, sugerindo que a expansão vis-
lumbrada para o próximo ano é menor. 
A pesquisa também revela que as pre-
visões para a inflação oficial, medida 
pelo índice IPCA-IGBE, seguem está-
veis, variando de 5,8% na estimativa 
anterior para 5,9% em 2013 e perma-
necendo em 5,9% em 2014.

Fonte: www.febraban.org.br

José Geraldo Freire, Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Serviços; José Caetano 
Sobrinho, Supervisor Geral da Asban e Joaquim Cezar, Diretor de Empreendedorismo da Semic.

A  Asban, representada pelo Supervi-
sor Geral, José Caetano Sobrinho, esteve 
presente na II Conferência Municipal 
das Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte, promovida pela Prefeitura 
de Goiânia, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Indústria, Comércio e Servi-
ços (Semic). Constaram da programação 
palestras e debates sobre propostas para 
simplificar e desburocratizar a vida dos 
empreendedores e a inserção das empre-
sas no mundo digital. O evento acon-
teceu no dia 16 de outubro, na sede do 
Sebrae e reuniu representantes de enti-
dades empresariais e órgãos municipais, 
estaduais e federais. 

O titular da Semic, José Geraldo 
Freire, destacou a importância das par-
cerias e ações realizadas pela secretaria 
para oferecer respaldo aos empresários 
goianienses.

Em Goiânia, segundo dados da Se-
cretaria de Planejamento (Seplan/GO), 
existe mais de 49.000 micro e pequenas 
empresas formais e semi-informais, e 
100% das micro e pequenas empresas 
são de capital nacional. 
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CORRESPONDENTES

• ASPBA PRES SERVIÇOS • CREDSOL • GF PROMOTORA

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

• ASB CREDITO • ASPP

www.bicbanco.com.br/ www.itau.com.br www.mercantildobrasil.com.br www.rural.com.br www.safranet.com.br www.santander.com.br

www.portal.brb.com.br www.caixa.gov.br www.abcbrasil.com.br www.bancoarbi.com.br

www.fomento.goias.gov.br www.bancobmg.com.br www.bradesco.com.br www.daycoval.com.br www.bb.com.br www.hsbc.com.br

www.bancobonsucesso.com.br

www.bancoindustrial.com.br

www.bancosemear.com.br

www.portocred.com.br

www.bancobva.com.br

www.alfanet.com.br

www.unicred.com.br

www.ficsa.com.br

www.bancopaulista.com.brwww.panamericano.com.br

www.paranabanco.b.br

www.bancocacique.com.br

www.agiplan.com.br

www.comprev.com.br www.sabemi.com.br

www.bcsul.com.br

www.bancomaxima.com.br

www.intermedium.com.br

www.schahin.com.br www.bancobracce.com.br

www.bancovotorantim.com.br

NOSSOS ASSOCIADOS

www.bradescofinanciamentos.com.br

www.bancoob.com.br

www.redebancaria.com.brwww.setaassessoria.com.brwww.donicred.com.br
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A RBCB- Rede Brasileira de Cor-
respondentes e Business, empresa asso-
ciada à Asban, tem sua atuação focada 
no crédito consignado, estruturação de 
operações de créditos, financiamentos 
e investimentos e refinanciamento imo-
biliário. Seu público alvo, além de pes-

A Asban - Associação de Bancos 
tem acompanhado através do seu corpo 
diretivo, na pessoa do Vice-Presidente 
de Relacionamento Institucional, Mário 
Fernando Maia Queiroz, a regulamen-
tação do Decreto municipal n. 4.303, 
de 12 de setembro de 2013, que dispõe 
sobre a averbação de consignações em 
folha de pagamento no âmbito da Ad-
ministração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal. O Decreto define, 
entre outras coisas, as empresas que se-
rão admitidas para atuar como consig-
natárias na concessão de empréstimo 
consignado.

O Vice-Presidente de Relaciona-
mento Institucional da Asban, Mário 
Fernando Maia Queiroz, representou 
a Associação na posse de José Tavei-
ra Rocha (foto) na Secretaria de Es-
tado da Fazenda. O novo secretário 
exerceu, de 2009 a 2011, o cargo de 
Presidente da Diretoria Executiva da 
Asban.

Um dos propósitos da Asban é re-
presentar as instituições financeiras nas 
demandas da imprensa. Em outubro, em 
função da greve dos bancários, a Asso-
ciação foi convidada por diversos veí-
culos de comunicação a se posicionar 
sobre o assunto. Além disso, foi também 
convidada para falar sobre Educação Fi-
nanceira e cadastro positivo. Em todas 
as ocasiões a Asban foi representada 
pelo Vice-Presidente de Relacionamen-
to Institucional, Mário Fernando Maia 
Queiroz.

RBCB fortalece sua 
participação no mercado 

com Refinanciamento 
Imobiliário

Prefeitura de Goiânia publica Decreto para 
regulamentar consignações em folha de pagamento

Aconteceu
Posse

Entrevistas

soas físicas, inclui empresas de middle 
market, corporate e large corporate. 

Sob o comando de José Jorge Pedrei-
ro Paniago, Economista, pós-graduado 
em Finanças e também com MBA em 
Administração Financeira, a empresa, 
fundada em 2004, vem ganhando espa-
ço no mercado e se consolidando na sua 
área de atuação. Como parceira exclu-
siva da Domus Companhia Hipotecária 
desde 2011, a RBCB ampliou sua atua-
ção no mercado financeiro e incluiu em 
seu portfólio o refinanciamento imobi-
liário, modalidade de crédito destinada 
a pessoas físicas. Segundo José Jorge, 
o produto é bastante atrativo. “O Refi-
nanciamento Imobiliário é uma linha 
de crédito de longo prazo, com taxa de 
juros mais baixa. O interessado usa seu 
imóvel como garantia para obter em-
préstimo de R$ 30 a 500 mil. A Domus, 
com quem mantemos parceria para tra-
balhar esse segmento, atua no mercado 
há mais de 40 anos e é especialista em 
crédito imobiliário” diz.  

Na foto, à direi-
ta, representantes da 
Asban, José Caetano 
Sobrinho, Supervi-
sor Geral; Einstein 
Paniago, advogado 
e Iasminy Moreira 
de Oliveira, Auxi-
liar Jurídica, duran-
te encontro com o 
Procurador Geral do 
Município de Goiâ-
nia, Carlos de Freitas 
Borges Filho.


