
Curso de Formação

Diretora Regional 
visita sede da Asban

Maria Luzia do Couto Aguiar, Dire-
tora Regional da Asban no Tocantins, em 
passagem por Goiânia, visitou a Associa-
ção, quando foi recebida pelo Supervisor 
Geral, José Caetano, e de Cursos e Trei-
namentos, Fernando Franco. Com for-
mação em Serviço Social e quatro MBAs 
(Gestão de Empresas, Gestão de Pesso-
as, Gestão Pública e Gestão Ambiental), 
Maria Luzia é funcionária de carreira da 
Caixa Econômica Federal e ocupa hoje 
o cargo de Superintendente Regional da 
Instituição no Estado e responde pela Di-
retoria Regional da Asban no Tocantins.
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CURSOS DATA
CARGA 

HORARIA

PERIODO DE 

INSCRIÇÃO

ORATÓRIA 01-  02 de Julho 18 horas 25/06/2014

CPA - 10 03-04-05 de Julho 27 horas 01/07/2014

MATEMÁTICA FINANCEIRA HP – 12C 07-08-09-10-11 de Julho 20 horas 02/07/2014

CPA - 10 12-19-26 de Julho 27 horas 09/07/2014

ORATÓRIA  21 a 26 de julho 18 horas 16/07/2014

AGENTE DE CORRESPONDENTE 

COMPLETO
19 de Julho 09 horas 16/07/2014

CPA - 20 05/12/19/26 de julho 36 horas 02/07/2014

ANALISE DE CRÉDITO E RISCO 29-30-31 de Julho 09 horas 24/07/2014
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O Supervisor de Cursos e Treinamen-
tos da Asban, Fernando César Franco, 
participou do evento “Formação sobre 
Finanças Públicas e Educação Fiscal para 
Prefeituras – Etapa Goiás”, realizado pela 
Escola de Administração Fazendária-
-ESAF/MF e o Grupo de Educação Fiscal 
de Goiás (Gefe-GO). O evento aconteceu 
no Conselho Regional de Contabilidade de 
Goiás e teve como objetivo atualizar, aper-
feiçoar e gerar conhecimentos relativos aos 
instrumentos de gestão pública e propiciar 
maior capacitação dos gestores dos municí-
pios do Estado de Goiás. Foram abordados 
temas como a importância da educação fis-
cal, contribuições previdenciárias, elaboração 
de projetos na gestão pública, transferências 
constitucionais legais e voluntárias, transpa-
rência e acesso às informações, entre outros.
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Palavra do Presidente 
do Conselho de Administração

Recentemente o Banco Central do 
Brasil disponibilizou em seu site uma 
série de vídeos sobre portabilidade de 
crédito, visando esclarecer e orien-
tar os cidadãos. O assunto é bastante 
oportuno, visto que o cliente bancário, 
muitas vezes por desconhecimento, 
não consegue negociar e realizar tran-
sações de transferência de crédito e 
quase sempre prevalece a informação 
de que os bancos dificultam o processo 
e não fornecem os dados necessários. 
A Resolução 4.292, de 20 de dezem-
bro de 2013, definiu critérios para essas 
transações, especificando procedimen-
tos para as partes envolvidas no proces-
so e garantindo ao devedor o direito à 
transferência, caso entenda ser a melhor 
alternativa para a sua vida financeira.

 Sendo o crédito consignado 
um dos produtos de maior aceitação 
entre bancos e clientes, pelas caracte-
rísticas de facilidade de acesso, prazo, 
garantia e taxa de juros, a regulamen-
tação de procedimentos é benéfica 
tanto para os bancos quanto para o 
devedor e contribui para uma relação 
mais eficiente entre as partes. Aspectos 
previstos na Resolução, como a obri-
gatoriedade de sistema eletrônico na 
portabilidade, a proibição de repasse 
ao devedor de custos na transferência 
do crédito, além da definição do con-
ceito de portabilidade e de prazos para 
cada etapa, tornam o processo mais efi-
ciente, mais ágil e mais transparente. 

Outro importante passo para os 
operadores do crédito consignado foi 
a regulamentação da remuneração dos 
correspondentes e a exigibilidade de 
certificação profissional para os agen-
tes, qualificando o setor e minimizan-
do, para os clientes, as possibilidades 

de fraudes. 
Tal regulamentação já preocupava a 

Asban, que, em 2010, enviou ofício ao 
Banco Central, no qual relatava as so-
luções implantadas, com sucesso, pela 
Associação, via convênio de coopera-
ção técnica com o Governo do Estado 
para operacionalização do crédito con-
signado, e sugeria estudos que contem-
plassem a regulamentação da atuação 
dos “pastinhas”. A liquidação antecipada 
também foi foco de outro ofício enviado 
ao Banco Central pela Asban, em 2014, 
sugerindo revisão dos procedimentos até 
então adotados, que impunham ônus às 
instituições financeiras. 

Em 2012, a Febraban promoveu 
seminário, no qual foram formatadas e 
apresentadas propostas de melhoria na 
oferta e contratação de crédito consig-
nado, com foco na regulamentação da 
remuneração dos correspondentes, na 
liquidação antecipada e na portabilida-
de do crédito. Para discussão do assun-
to, a Federação contou, na ocasião, com 
o apoio e participação das instituições 
financeiras e de órgãos de defesa do 
consumidor, que, atentos aos proces-
sos, às dificuldades e necessidades dos 
clientes se reuniram para, em torno de 
um único objetivo, propor ajustes nos 
procedimentos para melhorar a relação 
banco/cliente na operacionalização do 
crédito consignado e, em especial, na 
efetivação da portabilidade.

Acreditamos que a melhor forma de 
se resolver os conflitos na relação ban-
co/cliente é participando dos processos 
e debates, buscando as soluções que 
melhor atendam os interesses de todos.

Gecimar Freitas Menezes
Presidente do Conselho de Administração
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Com abordagens que passaram por te-
mas como sonhar e realizar; como traba-
lhar as finanças pessoais; consequências 
do endividamento; poupança, orçamento 
familiar e pessoal Vital Fagundes, con-
sultor financeiro, professor e analista do 
Banco Central falou aos associados da 
Afabeg – Associação dos Aposentados e 
Pensionistas do Banco BEG no dia 23 de 
maio. A palestra contou com o apoio da 
Asban e teve avaliação positiva, com grau 

Palestra sobre Educação Financeira é levada 
aos aposentados e pensionistas do Banco BEG

de excelente em todos os itens avaliados, 
de 82% dos associados presentes. 

Reginaldo Machado, Diretor da Afa-
beg, que fez a abertura do evento, reconhe-
ceu a importância do assunto e o grau de 
satisfação dos afabeguianos com a pales-
tra. “Foi muito importante a parceria com 
a Asban para a realização da palestra e uma 
excelente oportunidade para nossos asso-
ciados. Esperamos poder realizar outros 
encontros e ampliar essa parceria”, disse.

O Supervisor de Cursos e Treinamen-
tos da Asban, Fernando Franco, destacou 
o empenho dos dirigentes, na pessoa dos 
Presidentes Gecimar Menezes (Conse-
lho de Administração) e Wagner Rodri-
gues Júnior (Diretoria Executiva), que 
não mediram esforços para contemplar 
os associados da Afabeg com aquela 
palestra e a importância da abordagem 
do tema, que vem sendo trabalhado pela 
Entidade também nas escolas públicas.

Com eventos em todo o país, acon-
teceu de 05 a 09 de maio, a Semana Na-
cional de Educação Financeira, coorde-
nada pelo Comitê Nacional da Educação 
Financeira (Conef), com o objetivo de 
divulgar as políticas públicas voltadas 
para a promoção da educação financeira 
e previdenciária da população. O encer-
ramento aconteceu em Brasília, no dia 
09, com a realização do Seminário de 

Semana Nacional de Educação Financeira
Asban participa de Seminário em Brasília

Educação Fiscal e Financeira, voltado 
para profissionais de educação e pessoas 
e entidades interessadas no tema. A As-
ban Educacional participou do evento, 
representada pelo Supervisor de Cur-
sos e Treinamentos, Fernando Franco, 
e pelo membro do Conselho Consultivo 
Ataualpa Veloso Roriz.

A abertura do seminário foi feita pelo 
diretor-geral da ESAF – Escola de Ad-
ministração Fazendária, que na oportu-
nidade ressaltou a importância do evento 
e da educação fiscal e financeira na vida 
das pessoas, principalmente dos novos 
consumidores. 

Convidado a fazer uso da palavra, o 
Supervisor da Asban Educacional (foto) 
fez um breve relato das atividades de-
senvolvidas pela Associação nessa área, 
da parceria com o Grupo de Educação 
Fiscal da Secretaria da Fazenda de Goiás 
(Gefe-GO) e do trabalho que vem sen-
do realizado com as crianças e jovens 

das escolas públicas. “A mensagem que 
levamos, em especial para o público jo-
vem, é objetiva e busca trabalhar a ideia 
de consumo consciente e de valorização 
da renda”, disse ele ao público presente.

O Conef

O Comitê Nacional de Educação Fi-
nanceira (Conef) foi criado para definir 
planos, programas, ações e coordenar a 
execução da Estratégia Nacional de Edu-
cação Financeira (Enef) e é composto 
pelo Banco Central do Brasil (BC), Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM), 
Superintendência de Seguros Privados 
(Susep), Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc),  
pelos Ministérios da Educação (MEC), 
da Justiça (MJ), da Previdência Social 
(MPS) e da Fazenda (MF), além de qua-
tro representantes da sociedade civil, re-
novados a cada três anos. 

(1) Fernando Franco (Asban) fala do projeto 

de Educação Financeira

(2) Vital Fagundes durante palestra para os 

afabeguianos

(3) Vital Fagundes e Ormelina A. Barcelos

(4) Da esquerda para a direita, Benedito 

Alves, Diretor Financeiro Afabeg; Antônio 

Eustáquio, Presidente Afabeg; Vital Fagun-

des; Reginaldo Machado, Diretor Adminis-

trativo e Promoção Social Afabeg e Fernan-

do Franco, Asban.

1

3

2

4
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Divulgado Boletim Regional com dados e 
indicadores econômicos de cada região do país

O Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central – Brasil (IBC-Br) 
recuou 0,6% no trimestre fi naliza-
do em fevereiro, comparativamente 
ao encerrado em novembro, quando 
crescera 0,3%, considerando-se dados 
dessazonalizados. O indicador reper-
cutiu a moderação do crescimento da 
atividade no Sul e Centro-Oeste e o 
recuo da atividade no Sudeste, região 
com maior participação no índice na-
cional. Cabe notar, por outro lado, que 
atividade no Norte e Nordeste, impul-
sionada, principalmente, pelo desem-
penho da indústria, acelerou no início 
deste ano. Prospectivamente, o con-
sumo tende a permanecer sustentado 
pela expansão da renda e do crédito, 
enquanto os investimentos tendem a 
responder ao programa de concessão 
de serviços públicos e de permissão 
para exploração de petróleo, dentre 
outros fatores. No que se refere ao 
comércio internacional, o cenário de 
maior crescimento global, combinado 
com a depreciação do real, milita no 
sentido de torná-lo mais favorável ao 
crescimento da economia brasileira.

O ritmo da atividade econômica 
no Norte evoluiu mais intensamente 
no início de 2014, comparativamente 
ao fi nal de 2013, com o Índice de Ati-
vidade Econômica Regional da Re-
gião Norte (IBCR-N) variando 0,8% 
no trimestre encerrado em fevereiro, 
relativamente ao anterior (0,2% no 
trimestre encerrado em novembro), 
na série com dados dessazonalizados. 
Destacou-se, no período, o desempe-
nho da indústria de transformação, 
em especial, a do pólo industrial de 
Manaus. A expectativa de maior de-
manda por produtos eletrônicos nos 
próximos meses, combinada com a 
retomada da indústria extrativa para-
ense e a realização de eventos espor-

Informações: 
Telefone:
Site: www.asbaneducacional.com.br
Email: asban@asban.com.br
Facebook: facebook.com/asbaneducacional
Twitter: twitter.com/asbaneducacional
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tivos, gera perspectivas favoráveis 
à manutenção do ritmo da atividade 
econômica regional.

A economia nordestina mostrou 
maior dinamismo que a nacional em 
2013, como refl etem as elevadas ta-
xas de crescimento estimadas para os 
maiores estados da região (Pernam-
buco, crescimento do Produto Interno 
Bruto –PIB de 3,5%, Ceará, 3,4%, e 
Bahia, 3%, calculados por entidades 
locais de pesquisa). Dados recentes 
apontaram continuidade do cresci-
mento econômico regional no início 
deste ano, por exemplo, o IBCR-NE 
que aumentou 1,0% no trimestre ter-
minado em fevereiro, em relação 
àquele fi ndo em novembro. Nesse 
sentido também apontam as estima-
tivas favoráveis para o crescimento 
da produção agrícola do Nordeste em 
2014, após dois anos de estiagem, 
com desdobramentos sobre o setor in-
dustrial. Esse desempenho tende a ser 
benefi ciado, ainda, pelo crescimento 
da demanda doméstica local, apoiada 
na expansão do emprego, da renda do 
trabalho e em programas de transfe-
rência de renda.

No Centro-Oeste a atividade eco-
nômica desacelerou no trimestre en-
cerrado em fevereiro, em parte, como 
refl exo da redução da produção indus-
trial e da moderação do ritmo de ex-
pansão do comércio. Nesse cenário, o 
IBCR-CO avançou 0,5% em relação 
ao trimestre terminado em novembro, 
quando crescera 1,1%, na mesma base 
de comparação. A despeito dessa mo-
deração, as perspectivas para a econo-
mia da região seguem favoráveis, haja 
vista as expectativas de manutenção 
da renda agrícola em patamar eleva-
do, com a recuperação dos preços de 
milho, soja e algodão amenizando o 
impacto de ligeiro recuo da safra de 

grãos no ano.
O ritmo da atividade econômica no 

Sudeste arrefeceu no início deste ano, 
em contexto de menor crescimento do 
comércio varejista e de retração da 
produção industrial. O IBCR-SE re-
cuou 0,4% no trimestre encerrado em 
fevereiro, em relação ao fi nalizado 
em novembro (0,6%, no mesmo tipo 
de comparação), de acordo com dados 
dessazonalizados.

Ressalte-se que o menor dinamis-
mo da atividade industrial refl etiu, es-
pecialmente, o processo de ajuste de 
estoques e a moderação da atividade 
fabril no segmento de automóveis. 
Prospectivamente, as elevadas taxas 
de ocupação no mercado de trabalho, 
a expansão da renda, investimentos 
em infraestrutura, bem como o ritmo 
mais intenso da atividade global ten-
dem a favorecer a economia da região 
nos próximos meses.

No Sul, o crescimento da ativida-
de econômica no trimestre encerrado 
em fevereiro repercutiu, sobretudo, a 
trajetória favorável das exportações e 
do comércio varejista, com esse últi-
mo sendo sustentado pela expansão 
do crédito e do mercado de trabalho. 
O IBCR-S variou 0,4% no período, 
em relação ao trimestre encerrado em 
novembro (quando havia aumentado 
1,3%, na mesma base de compara-
ção), considerados dados dessazona-
lizados. Em 2014, a acomodação da 
produção agropecuária e da atividade 
fabril tendem a se refl etir em ritmo 
de expansão moderado da atividade, 
comparativamente ao de 2013, quan-
do houve forte recuperação da safra 
agrícola com refl exos positivos sobre 
renda e o emprego.

Fonte: Boletim Regional do Banco 
Central do Brasil - Abril 2014

A página da Asban na internet disponibiliza 
para você notícias, cursos oferecidos 

pela Associação e muito mais. Acesse.

www.asban.com.br
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Há 30 anos a ASBAN GO/TO/MA prepara seus associados e interessados com 
cursos de capacitação  para  profissionais do segmento financeiro, na busca 
contínua pela qualidade do mercado nos Estados onde atua. Confira nossos 
cursos, escolha aquele que melhor atenda às suas necessidades e 
garanta seu crescimento pessoal e profissional! 
 

NÃO PERCA A OPORTUNIDADE DE SE QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE! 

Certificação Profissional ANBIMA Série – 10 (CPA-10) 

OBJETIVO 
Contínua elevação da capacidade 
técnica dos profissionais que atuam 
em agências e cooperativas de 
crédito, em contato com o público.. 
Esta iniciativa, amparada na 
Resolução 3.158 do Conselho 
Monetário Nacional, instituiu um 
processo de aferição do 
conhecimento dos principais 
aspectos relacionados à 
distribuição desses produtos de 
investimento. 

METODOLOGIA   
Envolvimento ativo dos 
participantes com discussão do 
conteúdo, exercícios e simulados, 
em aulas presenciais. 

CONTEÚDO 
 Sistema Financeiro Nacional 
 Ética e Regulamentação 
 Noções de Economia e Finanças 
 Princípios de Investimento 
 Fundos de Investimento 
 Demais Produtos de Investimento. 

Acesse o site da 
ASBAN, confira o 

calendário de cursos e 
faça sua inscrição.  

 
Valor promocional 

R$ 300,00 

INSCRIÇÃO e 
INVESTIMENTO 

* Para informações sobre os facilitadores, as formas de pagamento e local do curso acesse o site ou entre em contato.  

CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
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A criação da Asban Educacional ENEF lança 
plataforma 

eletrônica de acesso 
a livros de educação 

financeira

A qualificação profissional é hoje 
uma necessidade na vida de qualquer 
cidadão que está ou deseja entrar no 
mercado de trabalho. Notícias de que 
vagas existem, mas faltam profissio-
nais qualificados são divulgadas conti-
nuamente nos meios de comunicação. 
E para atender as exigências desse 
mercado é preciso pensar a educação 
de forma diferente e oferecer ao cida-
dão alternativas que contribuam para 
sua formação e para o enfrentamento 
de um mercado de trabalho cada vez 
mais exigente. Pensando nesse mer-
cado a Asban, em novembro de 2013, 
aprovou a criação da Asban Educacio-
nal, visando adequar a sua atuação na 
oferta de cursos e treinamentos a esse 
novo momento da economia nacional.

O passo seguinte foi elaborar o Re-
gimento do novo órgão institucional e 
criar o Conselho Consultivo, aprovados 
e registrados em dezembro de 2013. 
Tendo a Asban como mantenedora, 
definiu-se que a Asban Educacional 
ficaria encarregada de analisar, plane-
jar e implementar as ações necessárias 
para realização de cursos, treinamentos, 
palestras, seminários, workshops, in-
dicando o público alvo, a forma de di-
vulgação, a equipe envolvida em cada 
projeto e eventuais parcerias. 

Centrando sua atuação na educação 
e qualificação profissional, a Asban 
Educacional já conta com uma equipe 
especializada e altamente qualificada 
em diversas áreas, cadastradas via Edi-
tal, e com parceiros públicos e priva-

dos. Algumas etapas para divulgação 
e realização dos primeiros cursos já 
foram aprovadas e incluem, entre ou-
tras, a distribuição de folders, a con-
fecção de material didático, a inclusão 
de ferramentas de divulgação no site, 
postagem de portfólios. A educação fi-
nanceira e os cursos preparatórios para 
certificação profissional são o carro-
-chefe das atividades da Asban nesse 
novo momento. É importante ressaltar 
que de julho de 2013 a abril de 2014 a 
Associação capacitou para o exame de 
certificação mais de 300 profissionais 
da área financeira e 800 profissionais 
liberais que atuam com correspondente. 
A proposta, para a educação financeira, 
é trabalhar o assunto de três formas: 
palestras para alunos da rede pública 
e para acadêmicos das universidades 
parceiras; cursos de curta duração para 
associados e comunidade e MBA, para 
qualificação de profissionais que já es-
tão no mercado ou que estão iniciando a 
vida profissional. 

Indicado para assumir a Presidên-
cia do Conselho Consultivo da Asban 
Educacional, assumo a função com 
muita responsabilidade e ciente de que 
os objetivos propostos só serão atin-
gidos se houver o comprometimento 
de toda a equipe envolvida no projeto. 
Tenho certeza que temos competência 
para realizar os projetos e espaço no 
mercado para atuar. Conclamo, portan-
to, os membros do Conselho Consul-
tivo da Asban Educacional, da Dire-
toria e Conselho de Administração da 
Asban, colaboradores e parceiros para, 
num trabalho conjunto, consolidar e 
esse novo órgão e, em especial, nossa 
participação no mercado educacional. 

* Cleomar Dutra Ferreira é Supe-
rintendente Regional da CEF, membro 
do Conselho de Administração da As-
ban e Presidente do Conselho Consul-
tivo da Asban Educacional.

Foi lançada, durante a abertura da Se-
mana Nacional de Educação Financeira, 
a Plataforma Aberta de acesso aos livros 
do Programa de Educação Financeira 
nas Escolas, que poderá ser acessada por 
professores, escolas e sociedade civil li-
gada à educação. A Plataforma é um dos 
projetos coordenados pela Associação 
de Educação Financeira do Brasil (AEF-
-Brasil) - entidade responsável por exe-
cutar as ações da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira (ENEF) - e conta 
com apoio do Itaú Unibanco, da Funda-
ção Itaú Social e dos Institutos Uniban-
co e Credit Suisse Hedging-Griffo. “A 
Plataforma é muito simples de ser usada. 
Tem uma linguagem objetiva e é de fácil 
acesso. Ela possibilitará disseminar con-
ceitos de educação financeira para uma 
ampla base de pessoas”, afirma Leonar-
do Pereira, presidente do Comitê Na-
cional de Educação Financeira - Conef. 

De acordo com Silvia Morais, supe-
rintendente da AEF-Brasil, um universo 
de pessoas ligadas à área da educação 
terá acesso a livros e situações didáticas 
que permitem desenvolver a capacidade 
do aluno de analisar criticamente o seu 
contexto financeiro e do mundo para 
que tome decisões de forma consciente. 

Não há restrição de acesso à Platafor-
ma Aberta e aos livros do Programa de 
Educação Financeira nas Escolas. Todos 
os professores das mais de 27 mil esco-
las públicas e privadas do ensino médio 
do Brasil poderão entrar no site www.
edufinanceiranaescola.org.br, preencher 
o cadastro e fazer o download do conteú-
do. Além disso, educadores da sociedade 
civil organizada também podem dispor 
das informações para subsidiar inicia-
tivas na área de educação financeira.

Sobre a AEF-Brasil 
A AEF-BRASIL é uma associação 

sem fins lucrativos, criada por quatro en-
tidades do mercado financeiro, a Anbima 
– Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais, a 
BM&FBOVESPA, a Confederação Na-
cional de Seguros Privados – CNSEG e a 
FEBRABAN – Federação Brasileira de 
Bancos, com objetivo de auxiliar o go-
verno na implantação da Estratégia Na-
cional de Educação Financeira - ENEF

 
Fonte: http://www.febraban.org.br/

Cleomar Dutra Ferreira*


