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A Asban esteve na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia no dia 19 

de janeiro para tratar sobre convê-
nio educacional entre as duas ins-
tituições, já que a Associação atua 
na disseminação de princípios de 
finanças pessoais à sociedade goia-
niense por meio de seminários so-
bre educação financeira. A entidade 
já realizou eventos para o Executivo 
estadual e também municipais, ór-
gãos de controle, entidades do Go-
verno Federal no estado de Goiás, 
empresas e organizações privadas.

Segundo o vice-presidente da 
Asban, Mário Queiroz, por meio do 
convênio serão ministradas pales-
tras motivacionais, cursos, treina-
mentos, seminários e consultorias. 
“Temos preocupação com o endi-
vidamento das pessoas, principal-
mente neste período de incertezas 
por que passa a nossa economia”, 
lembrou. Todos os cursos realizados 
pelo convênio serão ministrados 
sem ônus para servidores e Poder 
Legislativo. 

Participaram da reunião o dire-
tor de Recursos Humanos, Aderil-
ton Bezerra,  o chefe de gabinete 
da Presidência, Ciro Meireles, e o 
procurador-chefe da Câmara, Louri-
val de Morais; além de Mário Quei-
roz e o presidente do Conselho de 
Administração da Asban, Gecimar 
Menezes.
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Asban e Assban-DF
debatem parcerias

No dia 8 janeiro, a Asban recebeu 
representantes da Associação de 

Bancos no Distrito Federal (Assban-
DF) para discutir novas modalidades 
de apoio aos associados e à comuni-
dade em geral. Foram debatidas par-
cerias/convênios para utilização do 
processo de Certificação de Corres-
pondentes Bancários; a implantação 
da Câmara de Mediação, Negociação, 
Conciliação e Arbitragem da Asban, 
com base em subsídios do Centro 
de Resolução de Conflitos Financei-
ros da Assban-DF; e a Capacitação e 
Treinamento de Mediadores para atu-
ar na referida Câmara de Mediação, 
Negociação, Conciliação e Arbitra-
gem a ser implantada.

Segundo a presidente da Assban-
DF, Maria do Carmo Porto Oliveira, a 
entidade distrital está de portas aber-
tas para a Asban-GO. “A parceria e a 
comunhão dos trabalhos será bastante 
produtiva em prol dos associados e da 
sociedade em geral”, ressaltou, colo-
cando-se à disposição para efetivar 
convênio visando à certificação dos 
interessados na modalidade de Cor-

respondentes Bancários Completo. 
A presidente apresentou a possibi-

lidade de repasse da franquia sobre a 
implantação dos serviços de Media-
ção, Negociação,Conciliação e Arbi-
tragem, já em pleno funcionamento 
na Assban-DF, através do Centro de 
Resolução de Conflitos Financeiros 
(CRCF) e a Capacitação e Treina-
mento de Mediadores para atuar na 
Câmara de Mediação, Negociação e 
Conciliação. 

O vice-presidente da Asban, Má-
rio Queiroz, salientou que os assuntos 
tratados na reunião serão apreciados 
pelos demais conselheiros da Asso-
ciação com brevidade. “Na primeira 
oportunidade, as parcerias serão fir-
madas”, afirmou. 

Participaram da reunião, também, 
o diretor da Assban-DF, Alex Boni-
fácio; o diretor executivo da M9GC, 
empresa especializada em resolução 
de conflitos, Marcelo Girade Corrêa; 
o vice-presidente da Asban, José Jor-
ge Paniago, a advogada conciliadora, 
Dra. Lívia Borges; e o supervisor da 
entidade, José Caetano Sobrinho.
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Sabemos que 2015 não foi um 
ano fácil, já que o país passa 

por uma crise e toda a socieda-
de sente seus reflexos. Sabemos, 
também, que a perspectiva para 
2016 é de instabilidade econômi-
ca, mas como bem pontuado pelo 
presidente da Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban), Murilo 
Portugal, o setor bancário se so-
bressai neste momento como fator 
de solidez e segurança. 

Na contramão da crise, o siste-
ma financeiro e, em especial, o sis-
tema bancário, condutor da oferta 
de crédito, são alavancas poderosas 
para melhorar a vida das pessoas 
e viabilizar o crescimento das em-
presas. Somos, portanto, parte da 
solução e não do problema. As ins-
tituições financeiras têm, inclusive, 
compreendido o momento difícil e 
adotado medidas de ajustes, como 
as decorrentes do aumento de 15% 
para 20% da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

O momento ainda é difícil, mas 

ressaltamos que o sistema bancá-
rio, tomando como exemplo o es-
tado de Goiás, cumpre o seu papel 
de alocador de recursos na econo-
mia, emprestando (considerando a 
data-base de setembro/2015) R$ 
64 bilhões, contra uma captação 
localmente de R$ 29 bilhões. Ou 
seja, com ou sem crise, o sistema 
bancário alavanca a capacidade de 
investimento local em 121%. 

Em 2016, manteremos  o foco 
no trabalho de ajustes e aperfeiçoa- 
mentos entre o nosso setor e seus 
clientes, em um esforço diuturno 
em prol de melhorias constantes 
à toda a sociedade. Colocamo- 
nos à disposição para atender as 
necessidades específicas de cada 
instituição, dos seus clientes e, em 
suma, de toda a comunidade, favo-
recendo o progresso, fomentando 
e solidificando institucionalmente 
os nossos representados.

Wagner Rodrigues Júnior
Presidente da Diretoria Executiva da Asban

A Asban foi contatada pela ex-supe-
rintendente do Banco Itaú, Fan Li Li, 
para apresentar a empresa onde é sócia-
diretora, a Fena - Desenvolvimento de 
Pessoas / Coaching. A Fena visa ajudar 
as pessoas a desenvolverem competên-
cias e habilidades para alcançar a felici-
dade e sucesso através de ferramentas 
estruturadas e objetivas.

A empresa possui profissionais com 
experiências executiva e profissional 
comprovadas em organizações de gran-
de porte nacionais e multinacionais, 
coaches formados e certificados pelo 
Integrated Coaching Institute (ICI) e 
estudiosos do comportamento humano, 
profissional e de liderança. 

Os principais focos de atuação da 
Fena são: programas de coaching exe-
cutivo, de carreira, de equipe e de vida; 
workshops de liderança, gestão de 
equipe comercial de alta performance 
e Team Building; avaliações de perfil 
comportamental e treinamento com 
objetivo de transformar atendentes de 
telemarketing em consultores de negó-
cios eficientes. 

A empresa pode ser contatada atra-
vés do telefone (11) 3842-0364 ou pelo 
e-mail fanlili@fena.com.br.

O vice-presidente da Asban, 
Mário Queiroz, visitou no dia 
03 de fevereiro o conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, Fernando Augusto Mello 
Guimarães, para tratar a parceria 
da Asban com o Governo do Es-
tado.
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E m breve, a Asban estará com ins-
crições abertas para os cursos de 

pós-graduação Lato Sensu. Os cursos 
são MBAs Executivos em Sustentabi-
lidade Financeira e Mercados;  em Fi-
nanças Corporativas e Controladoria; 
em Gestão de Pessoas e em Gestão 
de Projetos. Os cursos da Asban es-
tão voltados especificamente para os 
gestores das instituições financeiras. 

Todos os cursos terão carga ho-
rária de 400 horas/aula nos termos 
constantes na legislação educacional, 
previstas na Resolução MEC/CNE/
CNS nº 01/2007, em parceria com o 
Instituto Empresarial de Pós-Gradua-
ção e Contabilidade (IEPC) e chance-
lados pela Faculdade Alfredo Nasser. 
As aulas serão ministradas na sede da 
Associação aos sábados com duração 
de um ano e meio.

O objetivo da parceria, através 
do programa de pós-graduação, é ca-
pacitar os profissionais de nível su-
perior para atuar em áreas específi-
cas, estimulando o desenvolvimento 
científico e profissional e oportuni-
zar alternativas em cursos de pós- 
graduação.

“Vimos na ASBAN uma grande 
oportunidade de negócio, em face da 
sua importância no contexto merca-
dológico e estrutura logística”, ex-
plica o coordenador do IEPC, Aldair 
Vilela Machado.

O vice-presidente da ASBAN, 
Mário Queiroz, afirma estar bastante 
confiante, já que o propósito da par-
ceria é oferecer cursos de qualidade 
com bons professores e qualificar os 
agentes financeiros para atuar com 
excelência no mercado financeiro.

No dia 20 de janeiro, o vice-
presidente da Asban, Má-

rio Queiroz, e o supervisor da 
Associação, José Caetano So-
brinho, estiveram na sede do 
Banco Safra, em São Paulo-SP. 
Os representantes da Asban fo-
ram recebidos pelo superinten-
dente do Crédito Consignado 
da instituição financeira, Jayme 
Aguiar Júnior. 

Durante a visita, foi discuti-
da a mudança de processadora 
do sistema de consignação do 
Governo do Estado de Goiás 
e, também, o retorno do Banco 
Safra ao quadro de associados 
da Asban, já que a instituição 
possui duas agências no estado. 
“Isso fortalecerá ainda mais a 
Associação, para que possamos 
efetivar o cumprimento das 
nossas prerrogativas estatutá-
rias em defesa dos interesses 
dos nossos filiados”, declarou o 
vice-presidente. 

Asban visita 
sede do Banco 

Safra

Mário Queiroz, José Caetano e Jayme 
Júnior na sede do Banco Safra

www.asban.com.br
visite nosso site :

Asban se reúne com Bancos na 
ABBC em São Paulo

Pós-Graduação na Asban

A Asban participou de reunião na 
Associação Brasileira de Ban-

cos Comerciais (ABBC) no dia 20 
de janeiro, em São Paulo-SP. Na oca-
sião, representantes das duas associa-
ções e de seus associados discutiram 
o Contrato de Comodato efetivado 
entre o Governo de Goiás e a empre-
sa Expressocard Administradora de 
Cartões(Neoconsig), para gestão e 
processamento de operações de crédi-
to consignado contratadas com servi-
dores estaduais. 

De acordo com os contratos en-
caminhados às consignatárias, a em-
presa Expressocard pretende cobrar 
um percentual sobre o valor mensal 
da fatura, além do valor destinado ao 
Estado de Goiás, atualmente calcula-
do por contrato averbado em folhas 
de pagamento. Cada instituição está 
avaliando as perspectivas das opera-
ções da espécie e tomado decisões 
e medidas que se coadunam com os 
seus interesses.

Reunião na sede da ABBC com representantes da Asban e de seus associados
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www.bancobonsucesso.com.brwww.bancoindustrial.com.br www.bancobva.com.br

www.alfanet.com.br

Realiza

www.unicred.com.brwww.agiplan.com.br

www.daycoval.com.br

www.bcsul.com.br

www.intermedium.com.br

www.bradesco.com.br www.bancoob.com.br www.caixa.gov.br

www.bancopaulista.com.br

www.comprev.com.br www.paranabanco.b.br

www.portocred.com.br

www.bancovotorantim.com.brwww.donicred.com.br www.setaassessoria.com.br

ASSESSORIA

www.redebancaria.com.br

RBCB REDE BRASILEIRA 
DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

www.panamericano.com.br

www.bancocacique.com.br

Cred Rápido Solar Consultoria

NOSSOS ASSOCIADOS

ASPP

Asban e Prefeitura de Goiânia
dão continuidade a grupo de trabalho

Educação financeira é
tema de palestra em multinacional

Representantes da Asban e da Pre-
feitura de Goiânia se reuniram 

no dia 27 de janeiro para dar conti-

nuidade às ações do grupo de trabalho 
criado para acompanhar os pagamen-
tos atrasados e os acertos no sistema 

No dia 28 de janeiro, o vice-presi-
dente da Asban, Mário Queiroz, 

e o diretor financeiro do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJ-GO), Euzébio 
Ribeiro da Costa Júnior, ministraram 
palestra sobre Educação Financeira 
para os colaboradores da multinacio-
nal Alpina Briggs, especializada no 
atendimento de vazamento de óleo e 
produtos perigosos.  

 Os funcionários conheceram 
regras para minimizar compras por 
impulso, dicas sobre relação com o 
dinheiro, orçamento pessoal e fami-

Vice-presidente da Asban ministra palestra sobre 
Educação Financeira

Rafael Mereiles, José Caetano e Mário Queiroz tratam dos pagamentos atrasados e dos acertos no 
sistema de consignação da gestão municipal

Diretor Financeiro do TJ-GO também participou 
da Sipat da Alpina Briggs

liar, consumo planejado e consciente 
e uso de crédito e administração de 
dívida, entre outras. A palestra acon-

teceu durante a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(Sipat).

de consignação da gestão municipal. 
O encontro aconteceu na sede da 

Asban e contou com a presença do 
vice-presidente da associação, Má-
rio Queiroz, do supervisor da enti-
dade, José Caetano Sobrinho, e do 
diretor da Folha de Pagamento da 
Secretaria Municipal de Adminis-
tração (Semad), Rafael Meirelles. 

Na oportunidade, Meirelles ressal-
tou que a determinação do prefeito de 
Goiânia, Paulo Garcia, e dos secretá-
rios municipais de Administração e 
de Finanças é para que o cronograma 
combinado seja cumprido integral-
mente.


