
A Comissão de Mediação, Concilia-
ção e Arbitragem (CMCA) e a Es-

cola Superior de Advocacia (ESA-GO), 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção Goiás (OAB-GO), promoveram 
no dia 14 de março mais uma edição do 
debate Café Legal, na loja Fnac do Sho-
pping Flamboyant. 

Com o tema “Conciliação em 
Conflitos Financeiros”, o evento con-
tou com a presença do juiz titular da 
4ª Vara Cível de Goiânia, Aureliano 
Albuquerque, e da advogada, media-
dora judicial e diretora técnica da 1ª 
Câmara de Conciliação e Mediação 
– Centro de Resolução de Conflitos 
Financeiros (1ªCCM-CRCF), Lívia 
Márcia Borges.

Lívia ressaltou que as instituições 
bancárias reconhecem a importância 
do acordo firmado, uma vez que a so-
lução do conflito reflete positivamen-
te no aspecto financeiro e fortalece o 
relacionamento com o cliente. Já o 
juiz Aureliano explicou como o volu-
me de ações que tramitam na justiça 
impede a agilidade na solução espera-
da pelo jurisdicionado. 

“Foi evidenciado que as câmaras 
privadas de conciliação e mediação, 
credenciadas a um Tribunal de Justi-
ça, representam um meio adequado e 
legal para a resolução de conflitos”, 
destacou o presidente da ASBAN, 
Mário Queiroz, que prestigiou o 
evento.
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Prefeitura de Goiânia e
Codese assinam termo de 

cooperação
A ASBAN participou da 

solenidade de assinatu-
ra do Termo de Cooperação 
firmado entre a Prefeitura 
de Goiânia e o Conselho 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Sustentável e Es-
tratégico de Goiânia (Co-
dese), que aconteceu no dia 
10 de março, na Sede da 
Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (FIEG). 

A ASBAN integra o Co-
mitê, formado hoje por mais 
de 40 entidades da sociedade 
civil organizada com o objetivo me-
lhorar a renda e a qualidade de vida 
da população goianiense, através da 
elaboração e monitoramento de pro-

A ASBAN foi recebida no dia 06 
de março pelo titular da Secre-

taria de Estado de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos Metropolitanos 
(Secima), Vilmar Rocha. Na opor-
tunidade, o presidente da Associa-

Presidente da ASBAN cumprimenta prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende. Ao lado, o presidente do Codese, Renato Correia.

Reunião aconteceu no gabinete do secretário, na Secima

Secretário de
Estado recebe a ASBAN

ção, Mário Queiroz, 
detalhou a represen-
tatividade da entidade 
perante o Sistema Fi-
nanceiro e apresentou 
o Programa de Com-
pensação Sustentável 
que a Associação está 
implementando junto 
a segmentos gover-
namentais e privados 
em Goiás e em outros 
estados. 

“O programa é um 
instrumento para a democratização 
de políticas de responsabilidade 
socioambiental”, explicou Mário 
Queiroz. Interessado em conhecer 
o funcionamento do programa, Vil-
mar Rocha marcou nova reunião 
para debater o assunto.

jetos estratégicos em desenvolvimen-
to econômico sustentável, de médio e 
longo prazo, em parceria com a admi-
nistração municipal.
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Palavra do Presidente
Com objetivo de estimular a econo-

mia, o Governo Federal liberou o 
saque de todas as contas inativas do 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), para trabalhadores que 
foram demitidos por justa causa ou 
pediram demissão até 31 de dezem-
bro de 2015. Ao todo, o saldo total de 
contas inativas é de R$ 43,6 bilhões e 
mais de 30,2 milhões de trabalhado-
res serão beneficiados com a medida, 
que deve gerar grande movimentação 
da economia. 

A notícia alegrou os brasileiros, 
sobretudo aqueles que estão muito 
endividados, já que vivemos um perí-
odo de recessão, com alta taxa de de-
semprego e com a inflação absorven-
do boa parte da renda da população. 
Conforme noticiado pelos veículos de 
comunicação, os trabalhadores que 
têm direito ao saque dizem que espe-
ram pelo benefício para quitar dívidas 
e ajudar a pagar as contas mensais. 

Existem, também, aqueles que 
se aproveitam deste momento para 
aplicar golpes. Há denúncias de re-
cebimento de e-mails e mensagens 
de WhatsApp direcionando a sites 
falsos, onde dados do titular da conta 
são hakeados. É importante lembrar 
que Bancos não entram em contato 
com clientes por e-mail e nem pelo 
Whatsapp e que é preciso tomar cui-
dado com facilidades que possam 
aparecer e que significam atalhos do 
caminho oficial. 

Com o início do período para sa-
que, que segue calendário de acordo 
com o aniversário do trabalhador, e 
o aumento da circulação de dinhei-
ro, é preciso tomar cuidado, também, 
com o conhecido “saidinha de ban-
co”. O golpe, um dos mais comuns 
contra clientes bancários, consiste 
na abordagem e roubo, fora do am-
biente da agência, de pessoas que 
tenham sacado dinheiro em espécie 

e pode acontecer também com clien-
tes a caminho do banco para realizar 
depósitos.

Portanto, orientamos que os tra-
balhadores sigam orientações de se-
gurança, como utilizar preferencial-
mente as transações eletrônicas, que 
podem ser feitas via internet banking 
ou mesmo por telefone, oferecendo 
mais segurança, comodidade e efici-
ência; jamais clicar em links que rece-
ber por e-mail e WhatsApp; verificar 
sempre a segurança de sites; e não co-
mentar com estranhos sobre o saque 
que realizou ou realizará. 

Todo cuidado é pouco quando se 
tem nas mãos uma quantia extra para 
ajudar a colocar a casa em ordem ou 
mesmo para realizar algum desejo, 
antes adiado devido à crise econômi-
ca vivida por todo país.

Mário Fernando Maia Queiroz
Presidente Executivo da Asban

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Gecimar Freitas Menezes
(Projecta Consultoria Ltda.)
Henrique Tibúrcio Peña
(Goiás Fomento)
César Cabús 
(Banco Bradesco S/A)
Cleomar Dutra Ferreira
(Caixa Econômica Federal)
Daniel Guedes Pereira
(BRB Financeira S/A - Banco de 
Brasília S/A)
Fabrício Leonard Santana Leite
(Banco Santander do Brasil S/A)
José Jorge Pedreiro Paniago

(Rede Brasileira de Correspondentes 
e Businnes Ltda.)
Pablo da Silva Ricoldy 
(Banco do Brasil S/A)
Mara Márcia Gervásio da Costa 
Ferreira (Banco Itaú Unibanco S/A)
Marciano Testa
(Agiplan Créditos, Consórcios e 
Seguros S/A)
Mario Fernando Maia Queiroz
(Seta Assessoria Ltda)
Marise Fernandes De Araújo
(Caixa Econômica Federal)
Pedro Ivo Santana Gomes
(Bancoob S/A)
Wagner Rodrigues Junior
(Banco Itaú Unibanco S/A)
DIRETORIA EXECUTIVA
Mário Fernando Maia Queiroz

(Seta Assessoria Ltda)
Wagner Rodrigues Junior
(Banco Itaú Unibanco S/A)
José Jorge Pedreiro Paniago
(Rede Brasileira de Correspondentes 
e Business Ltda.)
Cleomar Dutra Ferreira 
(Caixa Econômica Federal)
Daniel Guedes Pereira 
(BRB Financeira S/A - Banco de 
Brasília S/A)
CONSELHO FISCAL
Álvaro Augusto Cruz Fonseca dos 
Reis (GoiásFomento)
Donizeth Eurípedes Ferreira
(Donicred - AR & AM Intermediações 
e Agenciamento de Contratos Ltda.)
Neivan Carlos de Lima
(China Construction Bank do Brasil - 

ex-Bicbanco)
Jorge Luiz Merjane
(Merjane Consultoria Ltda)
REPRESENTANTE REGIONAL | TO
Silvia Leandra Pelloso (CEF)
SUPERVISOR
José Caetano Sobrinho

Rua 83, Nº 407 | Setor Sul | Goiânia/GO
TELEFONE: (62) 3218-5050
E-MAIL: asban@asban.com.br 
SITE: www.asban.com.br

Jornalista Responsável
Denise Ribeiro / JP-2584

Stylo Gráfica
Arte | Impressão | Acabamento
TELEFONE: (62) 3202-2510 

ASBAN tem audiência com novo secretário de 
Administração de Goiânia

Entre outros assuntos, José Caetano, Rodrigo Melo 
e Mário Queiroz discutiram o repasse de prestações 
referentes ao crédito consignado

O presidente executivo da ASBAN, 
Mário Queiroz, e o superinten-

dente da entidade, José Caetano So-
brinho, foram recebidos pelo secre-
tário de Administração da Prefeitura 
de Goiânia, Rodrigo Melo. Durante 
a audiência, que aconteceu no dia 31 
de janeiro, foram discutidos vários 
temas de interesse dos associados da 
ASBAN e, em especial, a questão dos 
repasses de prestações descontadas 
em folha de pagamento de servidores 
públicos do município.

De acordo com o secretário, a pre-

tensão da nova administração 
municipal é obedecer rigorosa-
mente aos prazos para repasses, 
previstos nos contratos com as 
consignatárias, a partir da com-
petência do mês de janeiro de 
2017. “Tão logo sejam concluí-
dos os levantamentos e estudos 
que vêm sendo realizados com 
relação aos atrasos em meses an-
teriores, e após discussões com 
todos os envolvidos em consignações 
em folhas de pagamento, serão di-
vulgadas instruções sobre os proce-

dimentos a serem adotados visando 
à completa solução dessas pendên-
cias”, garantiu Rodrigo Melo.
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A ASBAN, com o objetivo 
de levar soluções de alto padrão 
de qualidade a seus associados, 
desenvolveu uma parceria com a 
ATTO Consulting – Inteligência 
em Gestão, uma empresa que tra-
balha com projetos para a estru-
turação e o desenvolvimento da 
gestão organizacional, elevando 
os resultados por meio de méto-
dos e programas específicos de 
acordo com a necessidade de cada 
empresa cliente. 

De acordo com Avelar, uma 
empresa que avança em gestão 
tem maiores chances de sair de 
momentos complicados ou de 
continuar crescendo num cená-
rio de alto risco. “Isso significa 
melhor controle da operação no 
dia-a-dia, maior qualidade e efi-
ciência dos processos e maior 
resultado e lucratividade do negó-
cio”, explica o diretor executivo, 
Augusto Avelar, especialista em 
gestão. 

A ATTO Consulting possui 
quatro programas: Redução de 
Custos, Despesas e Perdas; Au-
mento de Resultados (Lucrativi-
dade e Rentabilidade), Melhoria 
da Qualidade e Eficiência; e Pro-
grama de Evolução Tecnológica. 
Mais detalhes sobre produtos, 
soluções e treinamentos forneci-
dos pela ATTO Consulting, assim 
como os contatos para agenda-
mento de uma visita técnica, po-
dem ser obtidos através do site 
www.attoconsultingig.com

Consultoria 
especializada 
em gestão está 
à disposição 

dos associados 
da ASBAN

www.asban.com.br
visite nosso site :

No dia 31 de janeiro, represen-
tantes da ASBAN e de diversas 

entidades empresariais estiveram 
em reunião na Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública e Admi-
nistração Penitenciária de Goiás 
(SSPAP-GO), conduzida pelo Cel. 
Edson Queiroz, superintendente 
executivo da pasta. 

Na oportunidade, foram discutidas 
linhas de ação que promovam a me-
lhoria na segurança pública no Estado 
de Goiás, entre elas a ressocialização 
de detentos. “Uma das formas de pro-
porcionar um retorno saudável do re-

educando ao convívio da sociedade é 
por meio de estudos e trabalho”, afir-
mou o Cel. Queiroz.

Além de representantes da AS-
BAN, participaram do encontro tam-
bém membros da Associação Comer-
cial Industrial e de Serviços do Estado 
de Goiás (Acieg), da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 
do Sindicato do Comércio Varejista 
(Sindilojas), da Federação das Asso-
ciações Comerciais Industriais do Es-
tado de Goiás (Facieg) e da Fundação 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Fundater).

No dia 1º de fevereiro, represen-
tantes da ASBAN se reuniram com 
o deputado estadual Diego Sorgatto, 
para discutir do Projeto de Lei 396, de 
15 de dezembro de 2016, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de que bancos 
e cooperativas de crédito, localizadas 
em Goiás, mantenham vigilância ar-
mada em suas instalações, 24 horas 
por dia, incluindo fins de semana e 
feriados.

“Além de informar-lhe sobre a 
flagrante inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei, transmitimos infor-
mações quanto à atuação do sistema 
bancário no estado, especialmente de-

monstrando a sua contribuição para a 
dinamização da economia local”, res-
saltou o presidente da ASBAN, Mário 
Queiroz. Todo o acervo de dados, or-
ganizado e mantido pela Associação, 
sobre o desempenho de cada um dos 
municípios goianos foi colocado à 
disposição do deputado. 

Relator
Já no dia 17 de março, represen-

tantes da ASBAN entregaram ao re-
lator do projeto, deputado Carlos 
Antônio, dados sobre a matéria com 
objetivo de subsidiar o parlamentar 
sobre o pleito

Entidades e SSPAP-GO 
discutem ações para melhoria da 

segurança pública

Representantes de entidade e superintendente da SSPAP-GO debatem melhorias para segurança pública

Representantes da Asban se reúnem com deputado 
estadual Diego Sorgato

ASBAN debate projeto de lei com 
deputado estadual

Parecer da ASBAN foi entregue ao relator do 
projeto, deputado estadual Carlos Antônio



4 

A S B A N  |  A S S O C I A Ç Ã O  D E  B A N C O S

NOSSOS ASSOCIADOS

www.santander.com.br www.portal.brb.com.br www.abcbrasil.com.br

www.bicbanco.com.br www.itau.com.brwww.fomento.goias.gov.br www.bb.com.br

www.bancobonsucesso.com.brwww.bancoindustrial.com.br

www.bancobva.com.br

www.alfanet.com.br

Realiza

www.unicred.com.brwww.bancoagiplan.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.comprev.com.br www.paranabanco.b.brwww.bancovotorantim.com.br

www.donicred.com.br

www.setaassessoria.com.br

ASSESSORIA

www.redebancaria.com.br

RBCB REDE BRASILEIRA 
DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

www.bancocacique.com.br

Cred Rápido

Solar Consultoria ASPP

Merjane Consultoria Projecta Consultoria

PROJECTA
CONSULTORIA

China Constrution Bank www.bancopan.com.br

Notas

A ASBAN recebeu em 
sua sede, no dia 15 de fe-
vereiro, o vereador por 
Goiânia, Kleybe Morais. 
O presidente da Associa-
ção apresentou as ativida-
des da Associação, além 
de dados e estudos sobre a 
cidade de Goiânia e região metropo-
litana. Na oportunidade, foram dis-
cutidos projetos de lei de iniciativa 

Legislativo

A ASBAN recebeu, no dia 19 
de janeiro, o novo superintendente 
regional do Banco do Brasil S.A., 
Pablo Ricoldy, acompanhado do 
assessor da Regional, Vinícius 

Novo diretor 
O novo diretor da 

Região Centro-Oeste 
1 do Banco Bradesco 
S.A., César Cabús, 
visitou a ASBAN no 
dia 27 de dezembro 
de 2016. Em nome da 
Associação, o presidente executivo, 
Mário Queiroz, e o supervisor da 
entidade, José Caetano, deram boas-
-vindas ao novo diretor com votos 
de sucesso. César Cabús ocupará 

Parecer
Representantes da ASBAN en-

tregaram, no dia 20 de março, pare-
cer sobre o Projeto de Lei  076/2017 
ao vereador Carlin Café, autor da 
matéria que dispõe sobre a obriga-
toriedade de vigilância armada nos 
caixas eletrônicos de agências públi-
cas e privadas e cooperativas de cré-
dito estabelecidas em Goiânia. Na 
foto, os vereadores Gustavo Cruvi-
nel, Carlin Café, presidente da AS-
BAN, Mário Queiroz, e o supervisor 
da entidade, José Caetano Sobrinho.

34 anos
No dia 04 de abril, a ASBAN 

comemora 34 anos de existência, 
todos eles representando as insti-
tuições bancárias, seus correspon-
dentes e demais prestadores de 
serviços do setor financeiro. Agra-
decemos a todos aqueles que con-
tribuíram e contribuem com a As-
ban ao longo de todos esses anos. 
Estamos e continuaremos traba-
lhando intensamente para fortale-
cer cada vez mais nosso segmento.

a vice-presidência do Conselho de 
Administração da ASBAN em subs-
tituição a Osmar Sanches, que agora 
integra a Diretoria do Banco Bra-
desco em Curitiba-PR.

Cordeiro. O novo su-
perintendente fará 
parte do Conselho de 
Administração da As-
ban no lugar de José 
Maria de Araújo, que 
se aposentou. Os re-
presentantes do Ban-
co do Brasil foram 

recepcionados pelo presidente Má-
rio Queiroz, pelo supervisor José 
Caetano e pela diretora técnica da 
1ª Câmara de Conciliação e Media-
ção, Lívia Borges.

Novo superintendente

de Kleybe Morais que são de inte-
resse do segmento bancário.


