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A Asban participou, no  
dia 12 de março, do 

1º Seminário de Segurança 
Pública e Privada, na Câ-
mara Municipal de Goiâ-
nia. No terceiro painel do 
evento, com o tema: A de-
manda por produtos e servi-
ços bancários no Estado de 
Goiás e distribuição de nu-
merário, o vice-presidente 
executivo da entidade, Má-
rio Queiroz, apresentou es-
tudos econômicos sobre as 
operações de crédito feitas 
em Goiás e uma correlação 
ao volume de dinheiro que 
precisa realmente circular 
no estado. 

“A Asban tem mos-
trado números, dados da 
atividade econômica re-
gionalizados de forma a 
colaborar com um plane-

jamento de prevenção e 
combate a roubos a ban-
cos e a transporte de valo-
res”, explicou o vice-pre-
sidente da Associação, 

durante evento que reuniu 
representantes públicos 
e privados que atuam na 
área de segurança pública 
em Goiás. 

O vice-presidente exe-
cutivo da Asban, 

Mário Queiroz, participou 
de audiência pública na 
Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego), realizada no 
dia 23 de março, onde foi 
debatida a necessidade de 
criação de novos cartórios 
na Grande Goiânia e em 
todo o estado de Goiás.

Nesse sentido, o vice- 
presidente da Associação 
entregou ao presidente do 
Tribunal de Justiça de Goiás, 
desembargador Leobino Va-
lente Chaves, um ofício su-
gerindo que sejam realizados 
estudos sobre o tema e que 
encaminhe à Alego, projeto 
de lei definindo critérios para 
abertura de novas unidades.

Asban participa 
de audiência pública 
e sugere ao TJ-GO 

estudo sobre criação 
de novos cartórios

Em seminário, Asban debate sobre roubos 
a bancos e a transporte de valores

Vice-presidente 
da Asban, 
Mário Queiroz, 
apresenta 
terceiro painel 
do evento 
na Câmara 
Municipal 
de Goiânia

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

DATA

4 a 8 e 11 de maio

06, 16 e 23 de maio

09, 16, 23 e 30 maio e 13 de junho

06, 16 e 23 de maio

16 e 23 de maio
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C elebramos no dia 8 de março o Dia Internacional da 
Mulher. No próximo dia 10 de maio, comemoramos 

o Dia das Mães. As duas datas nos levam a refletir sobre 
o papel das mulheres no mundo do trabalho, na família e 
na sociedade. É inegável que a mulher vem conquistando 
seu espaço com participação ativa no mercado de trabalho, 
sobretudo nas últimas duas décadas. Porém, ainda se faz ne-
cessário um maior enfrentamento para  que, de fato, haja 
igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens 
e mulheres.

Elas, segundo o Censo da Diversidade 2014, do setor 
bancário, realizado pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), já são quase metade da força de trabalho no 
setor: 48,3%. Na região Sudeste do Brasil, a situação se in-
verte.  51,9% dos bancários são mulheres e 48,1%, homens. 

Mesmo desempenhando suas atividades bancárias, sem 
deixar o papel de mãe ou esposa, por exemplo, as mulhe-
res ainda passaram a apresentar melhor qualificação edu-
cacional, comparativamente aos homens. Em 2008, 71,2% 
das bancárias tinham curso superior completo e acima. 
Em 2014, as mulheres com essa qualificação representam 

82,5% da força de trabalho feminina, bancária. Para os fun-
cionários do sexo masculino esse aumento foi de 64,4% 
para 76,9%.

Entretanto, mesmo com maior nível educacional e exer-
cendo suas funções dignamente, o levantamento apontou 
que houve apenas uma ligeira redução na diferença entre 
a remuneração média entre homens e mulheres, quando 
comparado ao último Censo realizado em 2008. A diferença 
passou de 76,4% para 77,9%. 

Contudo, são muitos os avanços para a redução da 
desigualdade, especialmente, no setor bancário. Come-
moramos as conquistas e desejamos mais. Desejamos a 
ampliação de direitos, mais autonomia, paridade de gêne-
ro. Desejamos que as mulheres conquistem cada vez mais 
espaços e que continuem desempenhando com maestria 
seus diversos papeis. É também com o respeito aos di-
reitos da mulher que construiremos uma sociedade justa, 
igualitária e democrática. 

Gecimar Freitas Menezes 
Presidente do Conselho de Administração da Asban

Palavra do Presidente do 
Conselho de Administração
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Mãe: o amor mais 
bonito que existe. 

Parabéns pelo seu dia!
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No dia 16 de abril, por 
meio de seu vice-pre-

sidente executivo Mário 
Queiroz, a Asban partici-
pou de um café da manhã 
promovido pela Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil – Seção Goiás (OAB- 
GO), em uma mobiliza-
ção contra a corrupção e 
pela mudança no proces-
so eleitoral.

Na oportunidade, Quei-
roz ministrou palestra e 
chamou a atenção para 
que, durante a mobiliza-

No dia 11 de março, 
a Asban representou 

seus associados em reunião 
com a superintendente do 
Procon Goiás, Darlene 
Araújo. Durante o encon-
tro, foram tratadas deman-
das de consumidores no 
órgão e encaminhamentos 
para solução e melhorias 
a serem implementadas. A 
Asban e as instituições fi-
nanceiras estão buscando, 

Representantes da As-
ban estiveram reu-

nidos com o deputado 
estadual e presidente da 
Assembleia Legislativa de 

Goiás (Alego), Hélio de 
Sousa, no dia 27 de mar-
ço. Na oportunidade, o 
vice-presidente executivo 
da Asban, Mário Queiroz, 

externou a preocupação 
da Asban em relação aos 
projetos de leis que os par-
lamentares colocam em 
tramitação e que, quando 
aprovados, trazem dificul-
dades para as instituições 
financeiras. Queiroz colo-
cou a estrutura da Asban à 
disposição dos deputados 
para debater e dar sub-
sídios aos projetos antes 
que eles sejam levados à 
apreciação, principalmente 
aqueles referentes às áreas 
bancária e financeira. 

Foi falado, ainda, sobre 
a efetivação de uma forte 
parceria entre a Asban Edu-
cacional e a Escola do Le-
gislativo. Os representantes 
da associação desejaram 
sucesso a Hélio de Sousa 
em mais um mandato como 
presidente do poder legis-
lativo estadual, que agrade-
ceu os votos de confiança e 
disse que as portas daquela 
casa estão abertas para a 
Asban. Um novo encontro 
será agendado entre a Mesa 
Diretora e a associação.

em parceria com o Procon, 
melhorar cada vez mais os 
serviços aos seus clientes 
e usuários. 

Na ocasião, a supe-
rintendente do Procon se 
reuniu também com re-
presentantes de algumas 
agências bancárias para 
debater os assuntos e for-
malizar uma parceria para 
sanar as deficiências recla-
madas pela população. 

ção contra a corrupção, 
seja dada ênfase em re-
cursos para a educação, 
como contribuição e 
apoio ao amplo processo 

de mudança pretendido 
pela sociedade.

O evento fez parte de 
um trabalho realizado 
pela OAB-GO para cole-

tar o máximo possível de 
assinaturas favoráveis à 
aprovação de dois impor-
tantes projetos de lei de 
iniciativa popular: o pri-
meiro busca estabelecer 
procedimentos e punições 
mais severas àqueles que 
praticarem crimes rela-
cionados à corrupção, e o 
segundo defende o fim do 
financiamento empresarial 
de candidatos e partidos 
políticos, além da crimi-
nalização do caixa dois de 
campanhas eleitorais.

Asban ministra palestra na OAB-GO 
sobre combate à corrupção

Asban e instituições financeiras se 
reúnem com Procon Goiás

Asban visita presidente da Alego

Vice-presiden-
te executivo 
da Asban 
durante 
palestra sobre 
combate à 
corrupção 
na sede da 
OAB-GO

Superintenden-
te do Procon 
Goiás, Darlene 
Araújo, e o 
supervisor da 
Asban, José 
Caetano, deba-
tem melho-
rias no setor 
bancário

Representantes 
da Asban, 
Mário e 
Caetano
 com o 
presidente 
da Alego, 
Hélio de Sousa
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Notas

N os meses de março e 
abril, o Banco Santander 

utilizou o Centro de Treina-
mento da Asban para promo-

ver palestras a seus funcioná-
rios. A Associação reforça que 
o espaço está à disposição de 
seus associados. 

Treinamento

E m 19 de março, o supe- 
rintendente da BRB Fi- 

nanceira, André Luiz, esteve na 
sede da Asban. Durante a visita, 

foram debatidos o fortalecimen- 
to da parceria entre a Associa- 
ção e a instuição financeira e 
novas estratégias para vendas.

Visita - BRB

A Asban recebeu no iní-
cio do mês de março a 

visita do superintendente do 
Varejo do Banco do Brasil em 
Goiás, Célio José Vieira. Cé-

lio, que é diretor conselheiro 
da Associação, conheceu a 
sede da Asban e verificou os 
módulos de cursos oferecidos 
aos bancários e à sociedade. 

Visita - BB

R epresentantes da Asban 
visitaram, no dia 10 de 

março, o novo Superinten- 
dente Regional de Goiás do 
HSBC, Alexandre Sobral. 

Em nome da Asban, levaram 
ao superintendente votos de 
boas vindas e de sucesso à 
frente da instituição financei- 
ra em Goiás.  

Visita - HSBC

NOSSOS ASSOCIADOS

www.safranet.com.br www.santander.com.brwww.fomento.goias.gov.br

www.bancoindustrial.com.br

www.bb.com.brwww.daycoval.com.brwww.bradesco.com.br www.bicbanco.com.br www.itau.com.br www.bancoob.com.br www.portal.brb.com.br

www.abcbrasil.com.br www.bancobonsucesso.com.br www.bancobva.com.br www.bcsul.com.brwww.caixa.gov.br www.bancocacique.com.br www.intermedium.com.br

www.alfanet.com.brwww.unicred.com.br www.bancomaxima.com.brwww.agiplan.com.br www.panamericano.com.br www.bancopaulista.com.br www.comprev.com.br www.paranabanco.b.br www.portocred.com.br www.bancovotorantim.com.br

Realizawww.donicred.com.br www.setaassessoria.com.br

ASSESSORIA

www.redebancaria.com.br

RBCB REDE BRASILEIRA 
DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

Cred Rápido Solar Consultoria
ASPP

A Asban informa que 
dois projetos de lei 

que tramitavam na Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego) e que foram alvos 
de contestação por parte da 
Associação foram arquiva-
dos. São eles:

- Que obrigava as agên-
cias bancárias a instalarem 
guarda-volumes externo, 
para o cliente/usuário que 
fosse travado pela porta- 
giratória;

- Que obrigava as insti-
tuições financeiras a man-

terem, no mínimo, dois 
vigilantes/seguranças no 
saguão dos caixas ele-
trônicos, após o encer-
ramento do expediente 
pelas agências, inclusive 
aos sábados, domingos e 
feriados.

A Asban salienta que 
tem acompanhado de perto 
os projetos de lei que trami-
tam em câmaras municipais 
e assembleias legislativas 
nos estados de sua jurisdi-
ção para defender os inte-
resses de seus associados. 

Projetos de leis em desfavor das instituições 
financeiras são arquivados


