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Representantes da Asban
participam de Workshop em São Paulo

Asban disponibiliza auditório para associados

Da esquerda para a 
direita, Sérgio Odilon 
dos Anjos, chefe do 
Departamento de Normas 
do Bacen; Anselmo 
Pereira Araújo Neto, 
Consultor do Bacen e 
especialista em Normas 
de Crédito Consignado; 
e Mário Maia Queiroz, 
Vice-Presidente da Asban 
em evento promovido 
pela Aneps.

......................Página 3

 

Asban entrega Selo de Credenciamento aos Correspondentes .................................................................... Página 3
Encontros marcam divulgação do programa de Educação Financeira ...................................................... Página 4
Banco Central divulga desempenho da economia no Centro-Oeste ........................................................... Página 6

Ainda nesta edição:

Para os associados que precisam de espaço para realiza-
ção de cursos, treinamentos, palestras ou outros eventos a 
Asban disponibiliza, sem custo, seu auditório, localizado na 
Rua 83, Setor Sul. Além do espaço, com capacidade para 
120 pessoas, a Associação disponibiliza, desde que solici-
tado com antecedência, equipamentos como vídeo, projetor 
e telão. 

Para o Presidente do Conselho de Administração, Geci-
mar Freitas Menezes, o espaço, por sua localização, capa-
cidade e material de apoio, pode atender o associado que 
não dispõe de um ambiente adequado para realização de 
eventos internos. 

No dia 18 de fevereiro, o auditório foi cedido para o Itaú 
Empresas, para treinamento de colaboradores (foto).

Mais informações e reservas pelo telefone (62)3218-
5050 ou por email (asban@asban.com.br).
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Economia Pessoal e 
Contas no Azul foram os 
temas abordados pelo eco-
nomista do Banco Cen-
tral, Vital Fagundes, e pelo 
Vice-Presidente de Rela-
cionamento Institucional 
da Asban, Mário Fernando 
Maia Queiroz, em evento 
realizado dia 18 de fevereiro 
na Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás. A palestra 
fez parte do programa Fi-
nanças e Saúde, promovido 
pela Sefaz-GO e direciona-
do aos servidores do órgão. 
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Palavra do Presidente
da Diretoria Executiva

Entendendo a importância de se in-
vestir nas crianças e adolescentes e em 
um futuro melhor para elas e suas fa-
mílias, a Asban dará continuidade, em 
2014, ao projeto “Educação para a Co-
munidade”, tendo como ponto central 
a educação financeira. É sabido que o 
endividamento dos brasileiros é cres-
cente e tem alcançado índices preocu-
pantes. Esse crescimento está atrelado 
a vários fatores, entre os quais a falta 
de planejamento familiar e a facilidade 
dos cartões de crédito. As pessoas se 
vêm estimuladas a gastos não planeja-
dos e a um consumismo nem sempre 
necessário. Por isso entendemos de 
extrema importância a abordagem do 
assunto, principalmente para os pe-
quenos de comunidades mais carentes, 
visando passar-lhes uma nova visão 
de como planejar gastos, poupar, lidar 
com o dinheiro. 

O ciclo de palestras terá início na se-
gunda quinzena de março. Em parceria 
com o Grupo de Educação Financeira da 
Secretaria da Fazenda (Gefe-GO), serão 
ministradas palestras a cada 15 dias, nas 
escolas da rede pública de ensino, para 

as crianças do ensino fundamental (de 7 
a 12 anos). A ideia é trabalhar o assunto 
de forma simples, objetiva e clara, utili-
zando material didático apropriado para 
esse público. O grande desafio nessa 
etapa do programa será atrair a atenção 
dos pequenos e torná-los multiplicadores 
junto às famílias. Acreditamos que esta-
mos preparados e que os parceiros que 
caminharão conosco enriquecerão este 
trabalho e nos auxiliarão nesta tarefa. 

Contar com o apoio dos associa-
dos e parceiros, neste momento, tam-
bém é fundamental. Os associados que 
puderem doar brindes promocionais 
(bonés, camisetas, canetas, etc), para 
distribuição aos participantes das pa-
lestras, devem entrar em contato com 
o supervisor de cursos e treinamentos 
da Asban. Temos certeza que unidos 
poderemos contribuir para formar ci-
dadãos mais conscientes e preparados 
para lidar com o dinheiro. De nossa 
parte não pouparemos esforços para o 
sucesso do projeto. 

Wagner Rodrigues Júnior
Presidente da Diretoria Executiva

Asban fala sobre Educação Financeira 
para servidores da Sefaz-GO
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Representantes da Asban
participam de Workshop em São Paulo

O Vice-Presidente de Relaciona-
mento Institucional, Mário Fernando 
Maia Queiroz, e o Vice-Presidente, 
José Jorge Pedreiro Paniago, parti-
ciparam no dia 13 de fevereiro do 
Workshop “Novas Regulamentações 
do Banco Central”, realizado pela 
Associação Nacional das Empresas 
Promotoras de Crédito e Correspon-
dentes no País (Aneps) em São Pau-
lo. Foram discutidos temas relevantes 
para o segmento, como: Atendimento 
ao Público – Funções e Atividades; 
Pagamento de Remuneração (Dife-
rimento), Portabilidade de Crédito e 
Programa de Certificação Aneps. 

O workshop teve como palestrantes 
o chefe de Unidade do Departamento 
de Regulação do Sistema Financeiro 
do Banco Central do Brasil (Denor), 
Sérgio Odilon dos Anjos; o geren-
te executivo de Produtos da Câmara 
Interbancária de Pagamentos (CIP), 
Kleber dos Santos; e o presidente da 
Associação Brasileira de Bancos, Ma-
noel Felix Cintra Neto. Além dos re-
presentantes da Asban, participaram 
do evento representantes da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban), 
Procon e Ministério Público de São 
Paulo. Estivam presentes, também, 
pelo Banco Central, o Consultor do 
Denor, Anselmo Pereira Araújo Nego 
e o Chefe do Departamento de Aten-
dimento Institucional, Fernando Lima 
Pereira Dutra. Na ocasião, segundo 
Mário Fernando, foram colocados os 
problemas que poderão surgir por for-
ça da nova regulamentação, entre os 
quais, o fechamento da maior parte dos 
correspondentes atualmente em ativi-
dade. “O tabelamento da remuneração 
aos correspondentes e a impossibilida-
de de liberação de novos recursos aos 
tomadores no exercício da portabilida-
de inviabilizará a atividade”, disse.

O que diz as Resoluções
do Banco Central

A Resolução 4.292, de 20 de de-
zembro de 2013, define novos crité-
rios para a portabilidade de opera-
ções de crédito, fixando que o valor e 
o prazo da operação a ser transferida 
para outra instituição não poderão 
ser, na instituição receptora, superio-
res ao saldo devedor e ao prazo re-

Asban entrega Selo de
Credenciamento aos Correspondentes

Um café da manhã, no dia 24 
de fevereiro, marcou a entrega 
oficial do Selo de Credencia-
mento 2014 aos correspondentes 
associados à Asban. A entrega foi 
feita pelo Vice-Presidente de Re-

lacionamento Institucional, Mário 
Fernando Maia Queiroz (à direita 
na foto). O Selo representa a re-
gularidade do credenciado junto à 
Associação e o aval às atividades 
e atuação do associado.

manescente na data da transferência 
dos recursos. Já a Resolução 4.294 
altera a forma de pagamento de re-
muneração aos agentes (pastinhas), 
estipulando que na contratação o pa-
gamento máximo será de 6% (seis 
por cento) do valor da operação e de 
3% (três por cento) do crédito objeto 
de portabilidade, relativo aos esfor-
ços desempenhados na captação do 

cliente. O restante será pago ao longo 
da operação, pro rata temporis, rela-
tivo a outros serviços prestados após 
a originação. Estipula, ainda, que em 
caso de liquidação antecipada, com 
recursos próprios do devedor ou com 
recursos transferidos por outra insti-
tuição, será cessado o pagamento da 
remuneração devida ao longo do pra-
zo do contrato.
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Aconteceu no dia 19 de fevereiro, 
no Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), a primeira reunião do 
ano de 2014 dos parceiros do Coep-
-GO. A Asban foi representada pelo 
Supervisor de Cursos e Treinamen-
tos, Fernando César Ferreira Franco. 

Na ocasião, entre outros assuntos, o 
Secretário Executivo do Comitê em  
Goiás, Donizete de Deus Alves, que 
presidiu a reunião, fez uma retrospec-
tiva das ações do ano de 2013, infor-
mou sobre o vencedor em Goiás do 
Prêmio Betinho Atitude Cidadã e con-
clamou os parceiros para a preparação 

Parceiros do Coep-GO se reúnem para
discutir ações para o ano de 2014

Encontros marcam divulgação do
programa de Educação Financeira

Estiveram na Asban, no dia 03 de 
fevereiro, o Coordenador do Grupo 
Estadual de Educação Fiscal (Gefe/
GO-Sefaz/GO), José Humberto Cor-
rêa de Miranda e o Gerente do Pro-
grama de Educação Fiscal da Escola 
de Administração Fazendária – Esaf 
(Ministério da Fazenda), Ronaldo 
Iunes, tendo sido recepcionados pelo 
Supervisor Geral, José Caetano So-
brinho e pelo Supervisor de Cursos 
e Treinamentos, Fernando Franco. 
O objetivo da visita foi discutir a 
inserção do projeto de Educação Fi-
nanceira da Associação ao programa 
de Educação Fiscal conduzido pelo 
Gefe/GO. 

Outro encontro que marcou a di-
vulgação do projeto de educação fi-
nanceira aconteceu no dia 13 de fe-
vereiro, na Faculdade Alfredo Nasser 

(Unifan). Além dos representantes da 
Asban, Fernando Franco, e Claudi-
son Martins de Oliveira, Coordenador 
Pedagógico, a reunião contou com a 
participação dos senhores Gesinopolis 
Ramos do Carmo, da Controladoria 
interna da Unifan; Rodrigo Della Cor-
te, representando 
o Coordenador 
Geral da Unifan, 
Einstein Almeida 
Ferreira Paniago; 
José Humberto 
Corrêa de Miran-
da, Coordenador 
regional em Goi-
ás do Grupo de Educação Fiscal Esta-
dual Goiás (Gefe/GO) e Cíntia Eliane 
Fávero Cerri, da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil em Goiânia (OAB/GO. 
Na ocasião, a Asban propôs à Unifan 
a realização, em parceria, do curso de 
educação financeira para os acadê-
micos da Instituição, visando formar 
multiplicadores.

Educação para a Comunidade
O programa “Educação para a Co-

munidade”, que visa levar palestras 
sobre educação financeira para os 

alunos da rede pública de ensino de 
Goiânia, já tem calendário definido 
para o primeiro semestre de 2014. A 
primeira etapa do programa contem-
plará os colégios Antônio Oliveira 
da Silva, Parque Amazônia; Bandei-
rante, Setor Bueno; Colemar Natal e 

Silva, Setor Aeropor-
to; Deputado José de 
Assis, Jardim Améri-
ca; João José Couti-
nho, Conjunto Vera 
Cruz 1; Luis Perillo; 
Bairro Goyá; Olavo 
Bilac, Setor Aerovi-
ário; Professor José 

Carlos de Almeida, Centro; Santa 
Bernadete, Nova Vila; Senador Ono-
fre Quinan, Parque Atheneu; Viscon-
de de Mauá, Pedro Ludovico; Major 
Alberto Nóbrega, Norte Ferroviário; 
Instituto de Educação de Goiás, Vila 
Nova, além dos Colégios do Setor 
Sudoeste e do Setor Novo Horizonte. 

O ciclo de palestras terá início 
no dia 12 de março e se encerrará no 
dia 25 de junho, tendo como público 
alvo alunos do ensino fundamental, 
médio e do EJA (Educação de Jovens 
e Adultos).

da Corrida pela Vida e contra o Crack, 
que será realizada no dia 23 de março, 
em Aparecida de Goiânia. A Associa-
ção, que tem apoiado o evento desde 
a sua primeira edição, em 2011, doará 
15 mil copos de água, que serão dis-
tribuídos aos participantes da corrida.

Prêmio Betinho
Atitude Cidadã

 O Prêmio Betinho – Atitude Cidadã 
foi lançado pelo COEP em 2008 com o 
objetivo de valorizar e dar visibilidade 
a iniciativas sociais desenvolvidas em 
todo o país e reconhecer o trabalho de 
pessoas que, em seu dia-a-dia se dedi-
cam à promoção da cidadania. 

Com 224 votos, Matusalém Gar-
cia, fundador da Seleta, cooperativa 
de materiais recicláveis, foi o vence-
dor no estado de Goiás. Nascido em 
Governador Valadares (MG), ele é 
presidente da Associação de Bairro do 
Jardim Goiás e em 2001, participou da 
fundação da cooperativa, que surgiu a 
partir da necessidade de gerar emprego 
e renda aos moradores do setor.
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CORRESPONDENTES

Realiza

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

• ASB CREDITO • ASPP

www.bicbanco.com.br/ www.itau.com.br www.mercantildobrasil.com.br www.rural.com.br www.safranet.com.br www.santander.com.br

www.portal.brb.com.br www.caixa.gov.br www.abcbrasil.com.br www.bancoarbi.com.br

www.fomento.goias.gov.br www.bancobmg.com.br www.bradesco.com.br www.daycoval.com.br www.bb.com.br www.hsbc.com.br

www.bancobonsucesso.com.br

www.bancoindustrial.com.br

www.bancosemear.com.br

www.portocred.com.br

www.bancobva.com.br

www.alfanet.com.br

www.unicred.com.br

www.ficsa.com.br

www.bancopaulista.com.brwww.panamericano.com.br

www.paranabanco.b.br

www.bancocacique.com.br

www.agiplan.com.br

www.comprev.com.br www.sabemi.com.br

www.bcsul.com.br

www.bancomaxima.com.br

www.intermedium.com.br

www.schahin.com.br www.bancobracce.com.br

www.bancovotorantim.com.br

NOSSOS ASSOCIADOS

www.bradescofinanciamentos.com.br

www.bancoob.com.br

www.redebancaria.com.br

RBCB REDE BRASILEIRA 
DE CORRESPONDENTES 
E BUSINESS 

www.setaassessoria.com.br

ASSESSORIA

www.donicred.com.br

Solar Consultoria GF Promotora
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Acieg Jovem
Foi empossada no dia 18 de fe-

vereiro a nova Diretoria da Acieg 
Jovem, tendo como Presidente o 
empresário Leopoldo Veiga Jar-
dim. O evento aconteceu no salão 
Imperial, no Setor Jaó, e contou 
com a presença do vice-prefeito 
de Goiânia, Agenor Mariano, do 
secretário estadual de indústria e 
comércio, Rafael Louza, que re-
presentou o governador Marco-
ni Perillo, da superintendente da 
Caixa Econômica Federal, Mari-
se Fernandes Araújo, deputados, 
vereadores e outras autoridades. 
José Caetano Sobrinho, Supervi-
sor Geral da Asban, representou o 
Presidente da Diretoria Executiva, 
Wagner Rodrigues Júnior, na ce-
rimônia.

Crédito Consignado 
Prefeitura de Goiânia 

Os vereadores Anselmo Perei-
ra da Silva Sobrinho e Elias Vaz 
foram recebidos, no dia 21 de fe-
vereiro, pelo Vice-Presidente de 
Relacionamento Institucional e 
pelo Supervisor Geral da Asban. 
No encontro, entre outros assun-
tos, os parlamentares e os repre-
sentantes da Associação discuti-
ram o crédito consignado para os 
servidores da Prefeitura de Goi-
ânia, que estava suspenso desde 
2013 e foi retomado em janeiro 
deste ano.

Asban na mídia
A Associação continua traba-

lhando para representar e fortale-
cer a imagem de seus associados 
perante a opinião pública e so-
ciedade em geral. Em fevereiro, 
além de entrevista à TV Anhan-
guera, abordando os valores das 
tarifas bancárias, foi distribuído 
release à imprensa para divulga-
ção do horário de funcionamento 
dos bancos no feriado de carnaval, 
repercutido por vários veículos de 
comunicação.

AconteceuBanco Central divulga desempenho 
da economia no Centro-Oeste

A atividade econômica da região 
Centro-Oeste, segundo boletim di-
vulgado pelo Banco Central do Bra-
sil, manteve o ritmo de crescimento 
moderado no trimestre encerrado em 
novembro/2013. O destaque ficou por 
conta do desempenho da agricultura e 
comércio

Os dados para o referido trimestre 
revelam crescimento nas vendas vare-
jistas no Centro-Oeste que cresceram, 
na margem, 1,9%, segundo dados des-
sazonalizados da PMC do IBGE. Em 
Goiás a expansão foi de 1,6%. A re-
ceita nominal do setor de serviços do 
Centro-Oeste elevou-se 14,7% no pe-
ríodo, comparativamente ao mesmo 
trimestre do ano anterior, segundo a 
PMS, do IBGE. 

A produção industrial no estado de 
Goiás cresceu 4,1% no trimestre en-
cerrado em novembro, em relação ao 
finalizado em agosto, quando havia au-
mentado 0,8%, nesse tipo de compara-
ção, segundo dados dessazonalizados 
da PIM-PF do IBGE. A produção da 
indústria goiana cresceu 4,9% no in-
tervalo de doze meses encerrado em 
novembro, em relação a igual período 
do ano anterior.

As operações de crédito superiores 
a R$1 mil realizadas na região totali-
zaram R$252,8 bilhões em novembro, 
elevações de 4,1% no trimestre e de 
21,3% em doze meses. Os emprésti-
mos contratados no segmento de pes-
soas físicas, impulsionados pelas mo-
dalidades financiamentos imobiliários, 
rurais e crédito consignado, atingiram 
R$143,4 bilhões (aumentos de 4,6% 
no trimestre e 19,4% em doze meses). 
O saldo dos empréstimos no segmen-
to de pessoas jurídicas, impulsionado 
pelas contratações do setor público, da 
construção e do comércio varejista, so-
mou R$109,4 bilhões, com crescimen-
tos respectivos de 3,4% e 23,8% nas 
bases de comparação mencionadas.

A inadimplência dessas operações 
de crédito atingiu 2,6% em novembro 
(2,7% em agosto e 3,5% em novem-
bro de 2012). A evolução trimestral 
decorreu de reduções respectivas de 
0,14 p.p. e 0,02 p.p. nos segmentos de 
pessoas físicas e de pessoas jurídicas, 
nos quais a taxa situou-se, na ordem, 
em 3,3% e 1,8%.

A safra de grãos do Centro-Oeste 
atingiu 78,5 milhões de toneladas em 
2013, de acordo com o LSPA de dezem-
bro, do IBGE. O crescimento anual de 
10,8% reflete, em especial, a expansão 
nas colheitas de milho (16,9%) e soja 

(9,3%). Em relação às demais culturas, 
ressalte-se o aumento de 15,2% na pro-
dução de cana-de-açúcar, concentrada 
em Goiás (53,3% do total) e no Mato 
Grosso do Sul (31,5%). A produção de 
grãos deverá reduzir 1,9% em 2014, 
de acordo com o terceiro prognóstico 
realizado pelo IBGE, destacando-se as 
estimativas de variações para as safras 
de soja, 10,1%, refletindo elevação na 
área plantada; e de milho, -15,3%.

Os abates de bovinos na região, 
em estabelecimentos fiscalizados pelo 
SIF (aproximadamente 95% do total), 
aumentaram 9,0% nos onze primeiros 
meses de 2013, em relação ao mesmo 
período de 2012, reflexo de crescimen-
tos respectivos de 20,0%; 9,5% e 0,9% 
em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul. Os abates de aves e de suínos 
variaram 4,6% e -4,0%, respectiva-
mente, no período. 

O superávit da balança comercial 
do Centro-Oeste somou US$14,8 bi-
lhões em 2013, segundo o MDIC. O 
aumento anual de 17,3% decorreu de 
elevações respectivas de 10,8% e 4,4% 
nas exportações e nas importações, 
que somaram, na ordem, US$28,4 bi-
lhões e US$13,6 bilhões.

A economia do Centro-Oeste eli-
minou 0,7 mil postos formais de tra-
balho no trimestre finalizado em no-
vembro (9,9 mil no mesmo período de 
2012), de acordo com o Caged/MTE, 
destacando-se os cortes na indústria de 
transformação (9,3 mil), na agropecu-
ária (7,5 mil) e na construção civil (2,3 
mil) e a geração de empregos formais 
no comércio (12,5 mil) e no setor de 
serviços (6 mil). O nível do emprego 
formal na região cresceu, na margem, 
0,7% e 0,4% nos trimestres encerrados 
em novembro e em agosto, respectiva-
mente, dados dessazonalizados.

A atividade econômica no Centro-
-Oeste refletiu, em 2013, o dinamismo 
da agricultura, com a renda agrícola 
sendo importante fator de sustentação 
da demanda na região, e a moderação, 
principalmente na segunda metade do 
ano, na indústria e na atividade vare-
jista. As perspectivas positivas para a 
expansão da economia da região em 
2014 sustentam-se em estimativas de 
manutenção da renda agrícola e em 
seus desdobramentos sobre o mercado 
interno do Centro-Oeste; e nos indica-
tivos de melhora no mercado de traba-
lho, especificamente no comércio, em 
Goiás, e na construção civil, em Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso.


