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Asban realiza Campanha Saque Seguro
A Associação de Ban-

cos (Asban) lançou 
no dia 12 de dezembro a 
Campanha Saque Seguro, 
em parceria com a Polícia 
Militar, Associação Co-
mercial, Industrial e de 
Serviços de Goiás (Acieg) 
e Conselho Comunitário 
de Segurança (Conseg). 
Mais de 30 mil panfletos 
e cartilhas estão sendo 
distribuídos em agências 
bancárias e unidades do 
Vapt Vupt da capital e dos 
outros 19 municípios da 
região metropolitana. 
Leia mais......... página 3

Asban recebe deputada 
Adriana Accorsi 

AAsban recebeu em sua sede, no dia 
11 de dezembro, a deputada estadual 

eleita por Goiás, Adriana Accorsi. Durante 
o encontro, a Asban se colocou à disposição 
da parlamentar para trabalhar em prol, prin-
cipalmente, da segurança pública, principal 
causa de Adriana, que é delegada de polícia 
e figurou como uma das mais competentes 
de Goiás. Na oportunidade, a Asban home-
nageou o pai da deputada, o ex-prefeito de 
Goiânia Darci Accorsi, que faleceu no dia 
20 de novembro, aos 69 anos.
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Em novembro de 2009 lançávamos a primeira edição do Jornal 
da Asban, criado para apresentar as ações da Associação à co-

munidade, órgãos de governo, entidades e, sobretudo, prestar contas 
às instituições financeiras e seus servidores. Desde então, são 53 edi-
ções enviadas a cerca de dois mil destinatários expondo, com trans-
parência, nossa luta em defesa dos interesses de nossos associados.

Neste canal de comunicação, apresentamos encontros com 
parceiros, políticos, representantes de entidades, entre outros, 
onde discutimos, analisamos e traçamos metas e estratégias de 
interesse institucional a favor dos associados. Destaco o trabalho 
realizado junto a deputados, vereadores e secretários de Esta-
do, quando nos posicionamos, como entidade representativa dos 
bancos, em relação a projetos de lei inconstitucionais ou que 
prejudicariam a atividade econômica. 

Aqui divulgamos também parcerias importantes como a que 
a Asban tem com as polícias Civil, Militar e Federal em prol da 
segurança pública. Entre os frutos dessas parcerias está a criação 
do Comitê de Segurança Bancária, que visa combater os crimes 
contra os usuários das agências bancárias. Aliás, o trabalho con-
tra crimes relacionados à atividade financeira tem permeado boa 
parte de nossas edições, já que a luta é não só de interesse de 
nossos associados e seus clientes, mas, sobretudo, importante 
para a comunidade.  

No Jornal da Asban noticiamos ainda nossa participação em 
fóruns, conselhos e comitês com intuito de debater e unir forças 
com outras entidades, a exemplo do Fórum Permanente de com-
bate à Corrupção (Focco), que reúne 12 instituições, entre órgãos 
federais, estaduais e municipais para fiscalização de recursos pú-
blicos, e o Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida 
(Coep), onde somamos esforços na articulação e implementação 
de ações voltadas para o combate à fome e à miséria.

Intensificamos a oferta e, consequentemente, a divulgação 
de cursos e palestras, não só para associados e seus servidores, 
mas também para órgãos públicos, empresas privadas e comu-

nidade através da Asban Educacional.  Este braço da Associa-
ção reforça   nosso compromisso com a cidadania por meio, por 
exemplo, de palestras ministradas a crianças, jovens e adultos de 
escolas públicas da região metropolitana de Goiânia sobre a im-
portância do planejamento financeiro. A Asban tem contribuído 
para a formação de cidadãos conscientes para lidar com dinheiro 
e tornando-os multiplicadores junto às suas famílias e grupos de 
convivência. 

Todas as iniciativas da Asban têm o intuito de fortalecer o com-
promisso com associados, parceiros e sociedade. É por isso que co-
memoramos com alegria os 5 anos de existência deste veículo de 
comunicação e, em 2015, faremos ainda mais. Boas festas!
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A Associação de Bancos 
(Asban) lançou no dia 

12 de dezembro, na Praça 
do Bandeirante, a Campanha 
Saque Seguro, em parceria 
com a Polícia Militar, As-
sociação Comercial, Indus-
trial e de Serviços de Goiás 
(Acieg) e Conselho Comuni-
tário de Segurança (Conseg). 
Mais de 30 mil panfletos e 
cartilhas estão sendo distri-
buídos em agências bancá-
rias e unidades do Vapt Vupt 
da capital e dos outros 19 
municípios da região metro-
politana, com dicas e orien-
tações para conscientizar a 
população sobre os cuidados 
a serem tomados para evitar, 
principalmente, o golpe “sai-
dinha de banco”.

 A campanha acontece 
dentro da Operação Boas 
Festas, da Polícia Militar, 
que visa prevenir, seguran-
ça e monitoramento junto 
ao comércio e agências 
bancárias, proporcionando 
mais proteção à população 
neste final de ano, quando 
aumenta significativamente 
a movimentação em esta-
belecimentos comerciais e, 
consequentemente, a circu-
lação de dinheiro. 

A Asban lembra que o 
trabalho acontece duran-
te todo ano, mas é com a 

realização da campanha 
Saque Seguro que a par-
ceria da Asban com os ór-
gãos de segurança e com 
os conselhos comunitá-
rios torna-se mais forte. 
Através da imprensa, que 
compareceu em grande 
número ao evento de lan-
çamento da campanha, a 
população foi orientada 
a, sempre que possível, 
utilizar os meios eletrôni-
cos disponibilizados pe-
los bancos, como cartões 

de débito e de crédito e 
transferências online. 

O comandante do Po-
liciamento da Capital, 
Coronel Divino Alves, 
disse que a Polícia Mi-
litar tem intensificado 
o trabalho, em parceria 
com a Asban, no sentido 
de conscientizar os clien-
tes dos bancos, já que 
a prevenção é a melhor 
arma contra os golpes. 
“Por mais que intensifi-
quemos o policiamento 

nas imediações das agên-
cias, o crime ‘saidinha 
de banco’ pode acontecer 
a quilômetros de distân-
cia”, alertou o Coronel co-
locando a PM à disposição 
da população e dos bancá-
rios. “Caso percebam uma 
situação de anormalidade 
dentro ou fora da agência, 
entrem em contato de ime-
diato com a Polícia Militar 
através do 190, pois uma 
viatura será disponibiliza-
da”, finalizou. 

Asban realiza Campanha Saque Seguro

Na primeira foto, reunião que definiu as estratégias da Campanha Saque Seguro. Nas outras imagens, ação de lança-
mento da campanha na Praça do Bandeirante, com participação de representantes da Asban, Acieg e Polícia Militar. 

Com o início de um 
novo ano, é comum 

clientes errarem ao pre-
encher a data do cheque, 
grafando 2014 ao invés 
de 2015. Para evitar que 
cheques sejam devolvi-
dos, já que só podem ser 
aceitos até seis meses 
após sua emissão, a As-
ban orienta aos clientes 

de instituições bancárias 
que antecipem o preen-
chimento do ano em al-
gumas folhas de cheque, 
até que estejam habitua-
dos com a nova data. 

Aos bancos, a Federa-
ção Nacional dos Bancos 
(Febraban) recomenda 
que, de 1º a 31 de janeiro 
de 2015,  os cheques data-

dos com ano errado sejam 
examinados, verificando 
a seqüência numérica, 
comparando com a dos 
cheques já apresentados 
e pela data de entrega do 
talão ou de folhas avulsas 
de cheques, evitando-se 
que sejam indevidamente 
devolvidos pelo motivo 
de prescrição. 

Dica para preenchimento de cheques 
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A Asban recebeu, no dia 10 
de dezembro, o deputa-

do estadual Marlúcio Pereira, 
autor da proposição nº 1368, 
aprovada pela Assembleia Le-
gislativa de Goiás, que solici-
ta a alteração dos horários de 
funcionamento e atendimento 
dos bancos nos municípios que 
compõem a região metropo-
litana de Goiânia, fazendo-os 
seguir o expediente bancário 
da capital.  Segundo o depu-
tado, as cidades de Aparecida 
de Goiânia, Senador Canedo e 
Trindade, entre outras, têm em 
seu cotidiano o mesmo ritmo 
de atividades e movimentação 
comercial de um grande cen-
tro e que a medida beneficiará 
toda a comunidade local.

A Asban, por meio de 
seu vice-presidente exe-

cutivo, Mário Queiroz, se 
colocou à disposição do par-
lamentar para levar o pedido 
de alteração do horário ban-
cário à Federação Brasileira 

de Bancos (Febraban). A Fe-
braban fará a análise, contato 
com os bancos situados nos 
municípios sobre a viabilida-
de ou não e, concluídas essas 

ações, comunicará ao Banco 
Central, visando à formaliza-
ção da alteração no horário de 
atendimento, caso seja aceita 
pelas instituições financeiras.

Deputado solicita alteração do horário de 
expediente bancário na Grande Goiânia

Da esquerda 
para a direita: 
Deputado 
Marlúcio 
Pereira; vice-
-presidente da 
Asban, Mário 
Queiroz; as-
sessor André e 
José Caetano, 
supervisor 
da Asban 

Asban reivindica prazo de 96 meses para 
consignação a todas as instituições financeiras

No dia 3 de dezem-
bro, a Asban, acom-

panhada do deputado 
estadual Cláudio Mei-
relles, se reuniu com o 

Mario Queiroz e o su-
pervisor geral José 
Caetano Sobrinho ar-
gumentaram sobre a 
i ncons t i t uc iona l idade 

da Lei 18.674/2014, 
que aumenta o prazo 
do empréstimo consig-
nado de 60 para 96 me-
ses somente para quem 
contratar junto à Cai-
xa Econômica Federal 
(CEF). Foi entregue ao 
secretário documento 
reivindicando a exten-
são do prazo para todos 
os bancos e financeiras.

O deputado estadu-
al Cláudio Meirelles 
externou seu ponto de 
vista, ratificando o pe-
dido da Asban visando 
uma solução consensu-
al para o caso.  O se-
cretário Leonardo Vi-
lela se comprometeu a 
estudar o documento 
entregue pela Associa-
ção de Bancos. 

secretário de Gestão e 
Planejamento do Esta-
do de Goiás, Leonardo 
Vilela. Na oportunida-
de, o vice-presidente 

Deputado Cláudio Meirelles, secretário Leonardo Vilela, vice-presidente Mário Queiroz e supervisor geral 
José Caetano discutem prazo para consignação
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A Asban informa que as 
agências bancárias te-

rão horário especial de aten-
dimento em função das fes-
tividades de final de ano. No 
dia 24 de dezembro, as insti-
tuições localizadas nas regi-
ões com horário igual ao de 
Brasília-DF, que inclui Goi-
ás, estarão abertas ao público 
das 9h às 11h. Nas agências 
de Tocantins e Maranhão, 
que possuem diferença de 
uma hora em relação ao ho-
rário de Brasília em decor-
rência do horário de Verão , 

o funcionamento será das 8h 
às 10h. 

Já nos dias 25 de de-
zembro, quando é cele-
brado o Natal, e 1º de ja-
neiro de 2015, feriado da 
Confraternização Univer-
sal, as agências não terão 
expediente. No dia 30 de 
dezembro o funcionamen-
to é normal e no dia 31 
não haverá atendimento 
ao público por parte dos 
bancos, admitindo-se, no 
entanto, operações entre 
as instituições. 

Horário de 
funcionamento 

dos bancos 
no final do ano

Em 2015, a Asban estará celebrando 
contratos de prestação de serviços 
com executivos bancários, ativos 
ou aposentados, com experiência e 
habilidade de trainer e mestre, para 
aplicação de cursos, palestras e outros 
eventos educacionais. O processo será 
feito em consonância com edital da 
Asban Educacional, que será divulgado 
nas instituições bancárias de Goiás e, 
posteriormente, em outros estados do país. 
A Associação convida estes profissionais 
para, também, fazerem parte do Conselho 
Consultivo da Asban Educacional.

Convite

Curtas
Doação – Lar de idosos

A Asban fez doação à 
Instituição Assisten-

cial Solar Colombino, uma 
casa-abrigo destinada a re-
ceber e cuidar de idosos, 
situada em Goiânia-GO. 

O supervisor geral da As-
ban, José Caetano Sobri-
nho, entregou o cheque à 
assistente social e repre-
sentante da instituição, 
Maria Tereza. 

Doação – Combate à fome 

A través do Comitê de 
Entidade no Combate 

à Fome e pela Vida, a Asban 
doou cestas básicas para fa-
mília carentes que vivem em 

bairros periféricos de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia. A As-
sociação é parceira do Coep e 
tem contribuído para erradicar 
a fome nessas cidades. 

Educação Financeira 

Nos dias 29 e 30 de outu-
bro, a Asban ministrou 

palestras sobre Educação Fi-
nanceira aos colaboradores do 
Laboratório Padrão, no Centro 
de Treinamento da Asban. Fo-

ram abordados temas como o 
consumismo exagerado das fa-
mílias, planejamento familiar e 
apresentação da planilha finan-
ceira, com repercussão positiva 
e ótima participação do público.
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DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

NOSSOS ASSOCIADOS

Novos desafios, novos negócios, 
novas oportunidades.

Que em 2015 celebremos as vitó-
rias e acreditemos que somos ca-
pazes de criar as possibilidades 
do impossível acontecer.

E que o espírito natalino encha 
os nossos corações o ano inteiro. 

Feliz Natal e um 2015 cheio de paz, 
harmonia, saúde e prosperidade!

Asban


