
II Congresso 
Goiano de 
Municípios

 “Boas práticas para melhoria na 
gestão”. Este foi o tema central do II 
Congresso Goiano de Municípios, pro-
movido pela Associação Goiana de Mu-
nicípios no período de 18 a 20 de março, 
no Centro de Convenções em Goiânia e 
destinado a prefeitos, vices, vereadores, 
secretários e técnicos municipais que 
atuam em setores jurídicos, tributários, 
administrativos, financeiros, dentre ou-
tros. Na programação, palestra do Grupo 
de Educação Fiscal da Secretaria da Fa-
zenda, conduzida por José Humberto e 
Fabiana Feijó, Gerente do Programa Na-
cional de Educação Fiscal do Ministério 
da Fazenda (foto), que na ocasião citou a 
parceria com a Asban e colocou à dispo-
sição dos presentes o curso de Educação 
Financeira promovido pela Associação. 
José Caetano Sobrinho, Supervisor Ge-
ral (à esquerda na foto), aproveitou o 
momento para divulgar os projetos da 
Asban na área de educação, em especial, 
educação financeira, falando, também, 
sobre o assunto, para os participantes do 
Congresso e para a Rádio AGM Web, 
que alcança diariamente mais de 120 
municípios no Estado de Goiás.
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Assembleia Geral Extraordinária
A Asban convida seus associados 

para a Assembleia Geral Extraordiná-
ria que será realizada dia 23 de abril de 
2014, na sua sede, quando serão aprecia-
dos os seguintes assuntos: Apresentação 

do relatório das contas dos administra-
dores, exercício 2013; remanejamento 
de membros do Conselho Administrati-
vo e Diretoria Executiva; outros assun-
tos de interesse da Associação.

Fique por dentro
Veja o cronograma dos cursos oferecidos pela Asban que acontecerão em 

maio de 2014. Informações e inscrições pelo telefone (62)3218-5050, por email 
(asban@asban.com.br) ou pelo site (www.asban.com.br)

Curso

Oratória  
Agente Correspondente
Agente Correspondente
Matemática Financeira HP-12 C
Agente Correspondente

Data/ Horário

14 a 17.05 (19 às 22 h)
10.05 | Sábado (8 às 18 h)
21 a 23.05 (19 às 22 h)
26 a 30/05 (19 às 22 h)
31.05 | Sábado (8 às 18 h)

Carga 
Horária
18 h
09 h
09 h
20 h
09 h

Período de 
Inscrição
até 09/05/2014
até 06/05/2014
até 16/05/2014
até 21/05/2014
até 27/05/2014

Educação para a Comunidade 
Ciclo de Palestras segue 

nas escolas públicas

Palestra no Colégio Estadual Colemar Natal e Silva, no Setor Aeroporto. Página 3.
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Palavra do 
Presidente do Conselhode Administração

A Asban vem estreitando o relacio-
namento com os parlamentares goia-
nos, visando acompanhar, debater e até 
mesmo apresentar sugestões em proje-
tos que afetam as instituições financei-
ras. Além de acompanhar as matérias 
que tramitam na Assembleia e Câ-
maras de Vereadores, continuamente 
pela internet, nossos representantes 
visitaram a maioria dos gabinetes de 
Deputados e Vereadores de Goiânia, 
colocando-se à disposição para sub-
sidiar os projetos e apresentando os 
cursos ministrados pela Associação, 
com ênfase nos de educação financei-
ra e MBAs. Com esta abertura, alguns 
parlamentares também procuraram a 
Entidade e essa aproximação tem sido 
muito salutar, pois tem permitido um 
diálogo aberto e bastante produtivo.

Exemplo disso, foi o forte trabalho 
desenvolvido junto aos deputados da 
base do Governo do Estado para modi-
ficar o teor do Projeto de Lei 136/2014, 
que dava privilégios a uma só institui-
ção financeira na concessão do crédi-
to consignado em até 96 parcelas. O 
projeto foi vetado integralmente pelo 
Governador. Está sendo debatido, tam-
bém, projeto que torna obrigatória a ins-
talação de guarda-volumes nas agências 
bancárias. A Asban, em encontro com o 
autor do projeto, fez alguns questiona-
mentos e colocou pontos que considera 
vulneráveis no aspecto de segurança. 

Em defesa de seus associados, a 
Associação questionou, tanto institu-
cionalmente quanto juridicamente, as 

mudanças que a Prefeitura de Goiânia 
promoveu no processo de concessão 
do crédito consignado aos seus servi-
dores, em especial, no que diz respeito 
a sua operacionalização.

Estamos atentos, também, às pro-
postas que tramitam no interior do Es-
tado, visando evitar aprovação de temas 
polêmicos, que afetam as instituições 
financeiras ou contrariem a legislação 
federal que regula o setor. Em Anápo-
lis, por exemplo, tramitou e foi apro-
vado, projeto que obriga os bancos a 
colocarem apenas notas de 10 reais nos 
caixas eletrônicos de deficientes. Com 
a segunda família de real, cujas cédulas 
foram desenvolvidas para aumentar a 
segurança e facilitar o reconhecimento 
pelo deficiente visual, entendemos in-
justificável tal dispositivo, razão pela 
qual a Asban entrou com pedido de re-
vogação desse artigo da Lei.

Entendemos de suma importân-
cia a atuação de nossos parlamentares 
na defesa dos interesses da população, 
mas precisamos estar atentos para não 
sermos surpreendidos com obrigações, 
muitas vezes inviáveis, que possam su-
gerir à população indiferença dos ban-
cos com o bem-estar e segurança de seus 
clientes. Nosso propósito, nesta aproxi-
mação, é buscar soluções viáveis para os 
problemas que afetam o cliente bancário 
e que são alvo de projetos no poder le-
gislativo do estado e municípios.

Gecimar Freitas Menezes
Presidente do Conselho de Administração
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Teve início em 12 de março e segue 
até junho as palestras sobre Educação 
Fiscal e Educação Financeira conduzidas 
pelo Grupo de Educação Fiscal da Secre-
taria da Fazenda (Gefe-GO) e Asban, nas 
escolas estaduais de Goiânia. Nesta etapa 
do programa estão sendo contemplados 
alunos do ensino fundamental, médio e 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) dos 
turnos matutino, vespertino e noturno. 
Com material didático leve, linguagem 
simples e objetiva a palestra tem por obje-
tivo central mostrar às crianças e jovens a 
importância do planejamento financeiro, 
da poupança e, principalmente, de contro-
le das receitas e despesas no dia a dia. 

Segundo Fernando Franco, Super-
visor Geral de Cursos e Treinamentos, 
que ministra as palestras nas escolas, o 
material didático foi elaborado com a 
supervisão do coordenador pedagógico 
do Conselho Consultivo da Asban Edu-
cacional, para atender de forma plena o 
público alvo do projeto. Com ilustrações 
leves, são abordados temas como escam-
bo, formas de comércio, origem do di-
nheiro, poupança, realização de sonhos, 
perigos do consumismo, consumo cons-

Educação para a Comunidade
Ciclo de Palestras nas escolas estaduais

Asban fala sobre Educação Financeira em Quirinópolis
Quirinópolis sediou, no dia 28, en-

contro de secretários de educação, co-
ordenadores pedagógicos, professores 
da rede pública de ensino do município 
e outras autoridades ligadas à educação, 
quando, entre outros assuntos, foram 
apresentados os programas de Educação 
Fiscal, coordenado pelo Grupo de Edu-
cação Fiscal (Gefe-GO) e Educação Fi-
nanceira, coordenado pela Associação de 
Bancos nos Estados de Goiás, Tocantins 
e Maranhão (Asban).  A abertura foi feita 
pelo Subsecretário Regional de Educa-
ção de Quirinópolis, que, em nome do 
Prefeito Odair de Resende, agradeceu a 
presença de todos e falou da importância 
dos temas que seriam apresentados.

O Coordenador do Gefe-Go, José 
Humberto, ministrou palestra sobre Edu-
cação Fiscal e ressaltou a importância de 
se levar o assunto para as salas de aula, de 
forma que as crianças e adolescentes apren-
dam, desde cedo, como se dá a arrecadação 
de impostos e o retorno, em forma de in-
vestimentos, para a vida das pessoas. 

Fernando Franco, Supervisor de 
Cursos e Treinamentos, que represen-

tou a Asban no evento, falou sobre Edu-
cação Financeira e o projeto de incluir 
a matéria na grade curricular do ensi-
no público em Goiás, com o objetivo 
de trabalhar as crianças e adolescen-
tes para lidar com o dinheiro e serem 
mais participativos no planejamento 
financeiro das famílias. “Tivemos a 
oportunidade de mostrar aos educado-
res e pessoas ligadas à educação que, 
dado o crescimento dos índices de en-
dividamento das famílias brasileiras, o 
assunto precisa e deve ser iniciado nas 
escolas, para que os pequenos possam 

ajudar suas famílias no planejamento 
financeiro”, disse o Supervisor.

Participaram do encontro, que acon-
teceu na Câmara Municipal de Quiri-
nópolis, o Subsecretário Regional de 
Educação de Quirinópolis, José Jorge 
Cavalcante Filho, professores e coor-
denadores da rede pública de ensino do 
município; os Secretários de Educação 
dos municípios de Cachoeira Alta, Pa-
ranaiguara, São Simão e Gouvelândia;  
e o 2º Ten PM-Goiás, João Bosco da 
Silva, Chefe Administrativo do Colégio 
Militar de Quirinópolis. 

ciente, papel dos bancos, entre outros. 
“O propósito”, diz Fernando, “é formar 
cidadãos conscientes para lidar com o di-
nheiro e torná-los multiplicadores junto 
às famílias e grupos de convivência”.

Na opinião do Supervisor de Cursos 
os pequenos, alunos do ensino funda-
mental, são mais receptivos, mais par-
ticipativos, por não ter vergonha de se 

expor, de fazer perguntas e encantam-se 
mais facilmente. “Os jovens, principal-
mente adolescentes, são mais retraídos 
e demonstram receio na hora de partici-
par”, diz Fernando. 

No mês de abril as palestras acon-
tecerão nos Colégios Deputado José de 
Assis, do Setor Sudoeste, João José Cou-
tinho, Luís Perillo e Novo Horizonte.

Alunos do Colégio Est. Antônio de Oliveira da Silva, Parq. Amazônia, na palestra sobre Educação Financeira
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Convênio com Unifam amplia 
atuação da Asban Educacional

BC disponibilizará lotes complementares das 
Moedas Comemorativas Brasileiras Oficiais da 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 ™

A Asban firmou convênio de coo-
peração técnica-científica e educacio-
nal com a Unifan – Faculdade Alfredo 
Nasser, visando a elaboração, desen-
volvimento, execução e certificação 
de programas, projetos e ações educa-
cionais. Pelo convênio, a Associação 
oferecerá aos acadêmicos da Faculda-
de, entre outros, cursos, workshops, 
palestras e seminários, na sede da 
Unifan e com mensalidades diferen-
ciadas. A Asban se encarregará da 

A partir do dia 28 de março, o BC 
colocará à venda, em suas representa-
ções, lotes complementares das nove 
moedas comemorativas brasileiras ofi-
ciais da Copa do Mundo da FIFA Brasil 
2014™, bem como a cartela contendo 
o conjunto das seis moedas de cuproní-
quel. Lançadas em 29 de janeiro, as mo-
edas de ouro se esgotaram em dois dias 
e as demais contam com estoques resi-
duais em algumas representações do BC.

A nova tiragem contempla 1.800 
moedas de ouro, 6 mil de cada mo-

eda de prata e 2.600 de cada moeda 
de cuproníquel em cartelas indivi-
duais, além de 8 mil cartelas-con-
junto de cuproníquel. Com essa 
tiragem, somada às quantidades 
destinadas para o mercado interna-
cional, o BC atinge a tiragem máxi-
ma autorizada pelo Conselho Mo-
netário Nacional para o programa 
de moedas da Copa do Mundo da 
FIFA Brasil 2014™.

A partir de 2 de abril, as moe-
das também poderão ser adquiridas 

no site do Banco do Brasil. Poderá 
haver limitação do número de moe-
das a serem adquiridas por pessoa. 
Nas representações do BC, o paga-
mento deve ser feito exclusivamente 
em dinheiro. A liquidação financeira 
das compras pela Internet poderá ser 
efetuada por encaminhamento por 
boleto bancário ou, se o comprador 
for correntista do BB, por meio de 
débito em conta. 

Fonte: www.bcb.gov.br

formatação da grade; contratação e 
avaliação dos facilitadores; divulga-
ção das ações educacionais em seu 
site e outros modelos de mídia eletrô-
nica e impressa; elaboração, desen-
volvimento, execução e certificação 
de atividades educacionais e acompa-
nhamento do desempenho dos discen-
tes e docentes vinculados às ativida-
des educacionais.

O início da parceria foi marcado 
pelas palestras “Construindo sua Car-

reira de Sucesso”, ministrada pelo di-
retor geral da Faculdade Alfredo Nas-
ser, Professor Alcides Ribeiro Filho, 
e  “Planejamento Financeiro Pessoal e 
Familiar Contas no Azul”, ministrada 
pelo escritor e especialista em educa-
ção financeira Vital Fagundes, dia 19 
de março, no auditório da Faculdade, 
para um público de aproximadamen-
te 500 pessoas. Na oportunidade Fa-
gundes, parceiro da Asban no desen-
volvimento dos projetos de educação 
financeira, falou para os acadêmicos 
sobre consumo consciente, planeja-
mento financeiro, uso do crédito, ad-
ministração de dívidas, poupança e 
investimentos, prevenção e proteção 
do dinheiro.

Fernando Franco, Supervisor de 
Cursos e Treinamentos, considera a 
parceria um divisor de águas para o 
projeto educacional da Asban, não só 
pelo interesse demonstrado pelos ad-
ministradores da Faculdade, mas prin-
cipalmente pela oportunidade de ofere-
cer cursos complementares à formação 
dos acadêmicos. “Nossa proposta é 
oferecer cursos que possam somar na 
preparação do graduando para o mer-
cado de trabalho, contribuindo para 
que ele enfrente essa etapa com mais 
segurança”, disse Franco. 

Informações: 
Telefone:
Site: www.asbaneducacional.com.br
Email: asban@asban.com.br
Facebook: facebook.com/asbaneducacional
Twitter: twitter.com/asbaneducacional
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ASSESSORIA

RBCB REDE BRASILEIRA 
DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

PÓS-GRADUAÇÃO
100% PRESENCIAL

• Um encontro por mês (final de semana)
• Professores qualificados
• Material didático e aulas presenciais
• Ambiente virtual de apoio
• Parceria com grandes empresas e prefeituras

(62) 3218 50 50

MBA EM:
GESTÃO DE 
NEGÓCIOS E FINANÇAS

MBA EM:
GESTÃO DE PESSOAS 
E FINANÇAS PESSOAIS

NOSSOS ASSOCIADOS
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Aconteceu Asban discute 
projeto com Deputado

BACEN altera Resolução que trata 
da liquidação antecipada das 

operações de crédito

 O Deputado Elias Júnior, autor do 
Projeto de Lei nº 844/14, recebeu em 
seu gabinete, dia 19 de março, o Vice-
-Presidente de Relacionamento Institu-
cional da Asban, Mário Fernando Maia 
Queiroz, e o Supervisor Geral, José 
Caetano Sobrinho. O objetivo da visi-

Entendendo que os critérios estabe-
lecidos pela Resolução 3.516, de 6 de 
dezembro de 2007, para amortização 
ou liquidação antecipada de operações 
de crédito e de arrendamento mercantil 
impunha um ônus excessivo às institui-
ções financeiras, em função do desconto 
a ser concedido, a Asban enviou, em 18 
de março, sugestões ao Banco Central 
do Brasil para revisão destes critérios.

No ofício a Entidade diz reconhecer 
que a definição de critérios trouxe a de-
sejável uniformidade reivindicada pela 
sociedade e equilíbrio para as institui-
ções na gestão de suas aplicações e cap-
tações de recursos, mas argumenta que 
a aplicação linear da norma implica em 
ajustes das receitas já apropriadas, com 
conseqüências gerenciais, contábeis 

e tributárias, apresentando exemplos 
práticos dos cálculos de acordo com a 
Resolução. Ao final, a Associação soli-
cita o reexame da matéria, sugerindo a 
adoção de critério limitando os descon-
tos concedidos ao montante das rendas 
a apropriar das operações na data da 
liquidação. Os estudos que embasaram 
as sugestões apresentadas pela Asban 
foram articulados pelo Vice-Presidente 
de Relacionamento Institucional, Má-
rio Fernando Maia Queiroz.

Em 27 de março, o BACEN publi-
cou a Resolução 4.320, alterando os cri-
térios de cálculo do valor presente dos 
pagamentos para fins de amortização 
ou liquidação antecipada das operações 
de crédito e de arrendamento mercantil, 
com vigência a partir de 05 de maio. 

ta foi discutir a proposta do Deputado, 
que em seu projeto torna obrigatória 
a implantação de guarda-volumes nas 
agências bancárias portadoras de portas 
giratórias com detector de metais em 
Goiás, compostos de compartimentos, 
tipo escaninho, dotados de chaves, para 
segurança dos pertences dos clientes. 
Os representantes da Associação fo-
ram colocar alguns pontos para debate, 
como a operacionalização do serviço 
proposto - a quem caberá, por exemplo, 
a responsabilidade pelo manuseio das 
chaves e controle dos escaninhos -, a 
segurança e outros aspectos. Segundo o 
Vice-Presidente, o Deputado entendeu 
a preocupação da Entidade e agendará 
novo encontro para dar continuidade à 
discussão do assunto.

A Secretária Municipal de Políti-
cas para a Promoção de Igualdade Ra-
cial, Ana Rita Marcelo de Castro, es-
teve na Asban, dia 14 de março, para 
solicitar apoio para o projeto “II Cir-
culo de Igualdade Racial de Goiânia”, 
cuja programação prevê a realização 
da semana da arte negra, mostra do ci-
nema negro, apresentações culturais, 
seminários de igualdade racial e ou-
tras atividades ligadas ao tema.

Encontro

Divulgar os cursos e treinamen-
tos da Asban foi o objetivo da visita 
que os Supervisores José Caetano e 
Fernando Franco fizeram ao Presi-
dente do CRECI-GO, Oscar Hugo 
Monteiro Guimarães. A parceria para 
realização de alguns cursos, como 
Oratória, HP12C e a preparação para 
a certificação dos corretores de imó-
veis, também foi discutida, ficando a 
Associação encarregada de formatar 
proposta de convênio. O encontro 
aconteceu no dia 11 de março.

CRECI-GO

Goiás: Produto Interno Bruto

Está disponível no site da Asban 
(www.asban.com.br/artigostecnicos) a 
análise dos dados do Produto Interno 
Bruto do Estado de Goiás – 2011 e dos 
cinco maiores municípios em relação ao 
PIB a preços correntes. O estudo é pro-
movido pela Associação e disponibiliza-
do na internet para subsidiar os gerentes 
de agências no planejamento de suas ati-
vidades diárias.

CPA-20
Funcionários da Caixa Econômica 

Federal e do Banco do Brasil participa-
ram de 22 de fevereiro a 22 de março 
do curso preparatório para Certifica-
ção Profissional – CPA-20, ministrado 
pela Asban. As 36 horas-aula do curso 
foram distribuídas em 05 encontros 
semanais, aos sábados, facilitando a 
participação dos profissionais. A grade 
curricular foi elaborada pelo facilitador 
Ataualpa Roriz, centrada no conteúdo 
exigido para as provas de certificação.


