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A Associação de Bancos (AS-
BAN) e a Universidade Federal 

de Goiás (UFG) assinaram no dia 06 
de setembro um Protocolo de Inten-
ções visando à cooperação para de-
senvolvimento de estudos, pesqui-
sas e projetos de interesse comum 
entre a Associação e a Universida-
de. O documento foi assinado pelo 
reitor da UFG, Edward Madureira, 
e pelo presidente da ASBAN, Mário 
Queiroz.  

Após a assinatura do Protocolo de 
Intenções, o reitor da UFG determi-
nou a formação de grupos de trabalho 
formados por técnicos da ASBAN e 
da UFG. “Os trabalhos elaborados a 
partir do Protocolo de Intenções serão 
voltados ao desenvolvimento conjunto 
de tecnologias nas áreas financeira e 
ambiental”, especifica Mário Queiroz.

Acompanharam a assinatura do 
Protocolo de Intenções o supervisor 
da ASBAN, José Caetano Sobrinho; o 
secretário municipal da Casa Civil de 

Em 19 de julho, o presidente da 
ASBAN, Mário Queiroz, minis-

trou palestra sobre implementação 
do Sistema para Gerenciamento e 
Controle do Imposto Sobre Serviços 

(ISS), Intermunicipal (Sistema CIIM) 
a representantes da Associação dos 
Municípios da Região Metropolitana 
de Porto Alegre (Granpal). Partici-
param da audiência prefeitos, vice-    

Presidente da ASBAN fala sobre Sistema CIIM a representantes da Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de Porto Alegre

ASBAN ministra palestra sobre Sistema CIIM à 
Associação de Municípios em Porto Alegre

ASBAN e UFG celebram protocolo de intenções

Assinatura do Protocolo de Intenções aconteceu na Reitoria da 
UFG, na presença de representantes da ASBAN e da Universidade. 
Foto: Adriano Justiniano

Aparecida de Goiâ-
nia, Einstein Pania-
go; representante 
do Banco de Bra-
sília (BRB), Rafael 
Corrêa; o pró-reitor 
de Administração 
da UFG, Robson 
Maia Geraldine e 
a coordenadora do 
Setor de Convê-
nios do Gabinete 
do Reitor, Yasmyne 
Petini.

Início dos trabalhos
No dia 18 de setembro, represen-

tantes da ASBAN e da UFG fizeram 
a primeira reunião após assinatura do 
Protocolo de Intenções. Na oportuni-
dade, o presidente da ASBAN apre-
sentou o escopo de projetos que darão 
sequência ao desenvolvimento de es-
tudos e pesquisas nas áreas financeira 
e ambiental. 

Participaram da reunião o se-
cretário de Projetos Especiais da 
UFG, Manoel Rodrigues Chaves; 
os professores universitários Faus-
to Miziara e Lais Thomaz; o advo-
gado ambiental Roberto Hidasi e a 
diretora jurídica e pedagógica da 1ª 
Câmara de Conciliação e Mediação, 
Lívia Borges.

prefeitos e autoridades dos 14 muni-
cípios membros da Granpal. 

“O Sistema CIIM faz parte da po-
lítica de estímulos à ciência, tecnolo-
gia e inovação disponibilizada pela 
ASBAN, fornecendo soluções tecno-
lógicas informatizadas a municípios 
e a outros entes públicos e privados”, 
destaca Mário Queiroz. 

Entre os objetivos do Sistema 
CIIM estão: controlar os valores pa-
gos e não pagos do ISS intermunici-
pal; gerenciar dados do ISS por meio 
de notas emitidas pelos prestadores 
de serviços nos municípios; identifi-
car crédito fiscal; evitar evasão fiscal; 
integrar os municípios aderentes ao 
acordo de cooperação e, ainda, indi-
car a cada município aderente even- 
tuais valores a serem recuperados.
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Palavra do Presidente

Estamos em mais um período elei-
toral. Escolheremos neste ano 

aquele que presidirá o país, os que go-
vernarão nossos estados e os demais 
que nos representarão nas Assembleias 
Legislativas e no Congresso Nacional. 

Os eleitos terão grandes desafios 
pela frente especialmente em Goiás, 
de acordo com estudos realizados pela 
ASBAN, que tem acompanhado atenta-
mente a evolução econômica do estado. 

No período de 2005 a 2015, o Bra-
sil teve um crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 176%. Já Goi-
ás cresceu 222% no mesmo período, 
chegando em 2016 ao que correspon-
de a 2,9% de tudo que é produzido 
no Brasil e a 30% do que se produz 
no Centro-Oeste. Goiás é, portanto, a 
nona economia do Brasil, e sua popu-
lação ocupa a oitava posição em capa-
cidade de consumo no país.

Entretanto, embora a economia 
local avance em relação à nacional, 
o desafio dos próximos governos é, 
sobretudo, combater as desigualdades 
no desenvolvimento regional, criando 
melhores oportunidades de trabalho e 
renda em regiões com dinâmicas di-
ferenciadas. 

Um exemplo disto é que apenas 
seis cidades (Goiânia, Anápolis, Apa-
recida de Goiânia, Rio Verde, Catalão 
e Itumbiara) concentram 51% das 
riquezas do Estado, e os demais 240 
municípios 49%. 

Outro dado importante nesta pers-
pectiva é que mais de 40% do eleito-
rado na última década esteve concen-
trado nestas seis cidades. Este peso 
político amplia a representação dos 
municípios no Executivo e no Legisla-
tivo, que priorizam e gerem a destina-
ção de recursos para estes municípios. 

As desigualdades também chamam 

ASBAN
sedia curso de 
autoconhecimento

O Centro de Treinamentos da 
ASBAN sediou, nos dias 

22 e 23 de setembro, o curso 
“Introdução ao Eneagrama”, 
uma ferramenta de autoconheci-
mento. 

“O Enegrama nos ajuda a 
avaliar a nós mesmos, a desco-
brir nossa personalidade, iden-
tificar o que temos de negativo 
e positivo, desprender-nos de 
reações automáticas e de cren-
ças limitantes. Faz com que as 
pessoas entendam os comporta-
mentos e atitudes de colegas de 
trabalho, amigos e familiares”, 
explica a instrutora do curso, 
Tânia Carvalho. 

De acordo com Tânia, o Ene-
agrama vem se mostrando cada 
vez mais útil para empresas, na 
construção de equipes de alto 
desempenho, mudanças na cul-
tura organizacional, desenvolvi-
mento gerencial, de liderança e 
gestão de conflitos.

As instrutoras Tânia Carva-
lho e Cláudia Venturine são es-
pecializadas no assunto, têm ex-
periência e ministram cursos de 
Eneagrama na grande Goiânia e 
em outros estados. 

atenção quando se observa o cresci-
mento do PIB por regiões. A discre-
pância no desenvolvimento regional 
pode estar nos incentivos fiscais, uma 
vez que os investimentos em polos 
específicos, como os farmoquímicos 
de Anápolis e Aparecida de Goiânia; 
montadoras de automóveis em Cata-
lão, Itumbiara e Anápolis; complexo 
de abatedouros de aves e suínos em 
Rio Verde e as cooperativas de leite e 
de grãos nas regiões Sul e Sudoeste, 
alavancam a atividade econômica em 
áreas ou regiões específicas.

Acreditamos que, fortemente liga-
da aos incentivos fiscais, uma políti-
ca de microcrédito tem o condão de 
dinamizar as oportunidades de desen-
volvimento. Segundo o IBGE, as mi-
cro e pequenas empresas geram 80% 
dos empregos no país. Isto significa 
que, num momento de recessão e de-
semprego em alta, na casa dos 15% da 
população, carteiras de crédito orien-
tado, com operações entre R$ 5 mil a 
R$ 50 mil reais, têm forte impacto na 
geração de emprego e renda.

As previsões de órgãos especializa-
dos indicam que a população de Goi-
ás, em 2030 contará com 7.712.000 
habitantes refletindo um crescimento 
de 15% sobre a de 2016, ou seja, mais 
1.017.000 pessoas. Portanto, atender 
as demandas por emprego e renda da 
população, gerir o crescimento das 
despesas públicas e dar respostas às 
necessidades de equilíbrio regional 
são questões que devem permear o 
debate político.

A ASBAN está à disposição com 
dados importantes sobre a economia 
goiana.

Mário Fernando Maia Queiroz
Presidente da Asban
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ajudar genuinamente 
as pessoas a desenvol-
ver suas competências 
e habilidades para al-
cance de sua felicida-
de, sucesso pessoal, 
profissional e social 
através de ferramentas 
estruturadas e objeti-
vas”, explica Márcia 
Regina Ganho.

A FENA oferece 
uma variedade de pro-
gramas que conscien-

tiza, capacita e potencializa as atitudes 
das pessoas para a realização dos obje-
tivos e resultados almejados tanto pelas 
empresas como pelos profissionais.

O contato pode ser feito por meio 
das representantes: Márcia Regina 
Ganho - (41) 99944 -2282 / marciaga-
nho@fena.com.br e Fan Li Li - (11) 
99625-7044 / fanlili@fena.com.br

O presidente da ASBAN, Mário 
Queiroz, e o supervisor da enti-

dade, José Caetano Sobrinho, foram 
recebidos pelo secretário da Casa 
Civil de Goiás, Alexandre Tibúrcio 
Pena, no dia 15 de agosto. 

Na oportunidade, foram discuti-
das questões técnicas e os efeitos de-
correntes dos ajustes sugeridos pela 
ASBAN para aperfeiçoamento da Lei 
16.898/10, que dispõe sobre as con-
signações em folha de pagamento dos 

servidores e militares, ativos e inati-
vos, e pensionistas do Poder Executi-
vo Estadual. 

Os ajustes sugeridos pela ASBAN, 
que tratam do limite adicional de mar-
gem consignável para servidores com 
mais de 65 anos ou portadores de do-
enças graves, já foram estudados por 
órgãos técnicos do governo estadual e 
será levado à apreciação do governa-
dor José Eliton.

A ASBAN encaminhou ao pre-
feito de Goiânia, Iris Rezen-

de, estudos técnicos sobre a viabi-
lidade do projeto de lei aprovado 
pela Câmara Municipal, que torna 
obrigatória a instalação de cabines 
individuais nos caixas eletrônicos 
de agências bancárias e institui-
ções financeiras públicas e priva-
das da capital. O projeto foi vetado 
pelo prefeito. 

“A Associação continuará 
cumprindo uma de suas prerrogati-
vas estatutárias, que é discutir com 
legisladores e autoridades todo e 
qualquer projeto relacionado à ati-
vidade bancária e que pode afetar 
negativamente o funcionamento 
das agências ou a segurança de 
seus clientes”, destaca o presidente 
da ASBAN, Mário Queiroz.

Em 18 de agosto, o presidente da 
ASBAN, Mário Queiroz, esteve 

em reunião com as representantes da 
FENA - Desenvolvimento de Pessoas/
Coaching, Márcia Regina Ganho e Fan 
Li Li. O encontro foi uma oportunidade 
de atualizar e reforçar a parceria exis-
tente entre a empresa e a Associação. 

“O principal objetivo da FENA é 

ASBAN e Casa Civil 
discutem ajustes em lei 

sobre crédito consignado

ASBAN e FENA reforçam parceria

ASBAN entrega a 
prefeito pedido de 

veto de projeto de lei

José Caetano, Alexandre Tibúrcio Pena e Mário Queiroz discutiram ajustes em                                    
lei estadual sobre crédito consignado

Márcia Ganho e Fan Li Li, diretoras da FENA - Desenvolvimento de 
Pessoas/Coaching

Empresário e representantes da 
Associação Empresarial da Região 
44 (AER44) estiveram na ASBAN 
no dia 03 de agosto para conhecer 
o trabalho realizado pela entida-
de e buscar informações sobre a 
economia de Goiás, uma vez que 
a ASBAN mantém estudos sobre 
os municípios goianos cruzados 
com fontes de informações como 
IBGE, Instituto Mauro Borges, 
Banco Central, Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), entre outras. 

A Região da Rua 44 é o maior 
polo de confecção do Centro Oeste 
e representa o quinto maior Produ-
to Interno Bruto do estado de Goi-
ás. De acordo com informações 
divulgadas pela AER44, cerca de 
150 mil empregos diretos e indire-
tos são gerados pelo comércio da 
Região da 44, que recebe semanal-
mente 200 mil pessoas e gera uma 
movimentação de R$ 570 milhões 
mensalmente.

Empresários da 
Região da 44 

buscam informações 
junto à ASBAN
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Notas
Aciag

O presidente da ASBAN, Má-
rio Queiroz, participou no dia 07 de 
agosto de uma reunião da diretoria 
da Associação Comercial e Industrial 
de Aparecida de Goiânia (Aciag). Na 
ocasião, Mário Queiroz falou sobre 
a economia local, a importância dos 
trabalhos desenvolvidos por meio 
de parcerias produtivas em prol do 
crescimento municipal e estadual e 
apresentou o funcionamento da 1ª 
Câmara de Conciliação e Mediação. 
A Aciag recebeu uma unidade da Câ-
mara em junho deste ano.  

ABBC

O diretor institucional da Associa-
ção Brasileira de Bancos Comerciais 
(ABBC), Ponceano Vivas, e o diretor 
do Banco PAN e também membro 
da Diretoria da ABBC, Alex Sander, 
vieram a Goiânia no dia 23 de agosto 
para audiência com o Secretário da 
Fazenda, sobre repasse de valores re-
ferentes ao crédito consignado dispo-
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nibilizado a servidores estaduais. Na 
oportunidade, os diretores da ABBC 
estiveram na ASBAN onde discuti-
ram questões ligadas ao setor finan-
ceiro local.

Consignado

No dia 1º de agosto, o presidente 
da ASBAN, Mário Queiroz, esteve 
com o superintendente executivo da 
Secretaria da Fazenda de Goiás, Luiz 
Maronezi. O presidente apresentou 
demandas do setor bancário.

Circuito Ambiental

O Centro de Treinamento da AS-
BAN sediou, no dia 28 de agosto, o 
lançamento do projeto Circuito Am-
biental, realizado pelo Consórcio In-
termunicipal Três Rios (CM3R). Du-
rante o evento foram discutidas ações 
para um manejo adequado e destino 
do lixo nas 14 cidades membros do 
consórcio. Na foto, o presidente do 
Tribunal de Contas dos Municípios, 
Joaquim de Castro; o presidente de 
Buriti Alegre, André de Sousa Cha-
ves; o presidente da ASBAN, Mário 
Queiroz; e o secretário estadual do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídri-

cos, Infraestrutura, Cidades e Assun-
tos, Hwaskar Fagundes. 

Visita

O superintendente executivo da 
Secretaria Estadual da Fazenda de 
Goiás (Sefaz), Luiz Maronezzi, este-
ve na ASBAN no dia 04 de setembro. 
Na oportunidade,foi recebido por di-
retores da Associação e do Banco de 
Brasília (BRB).

Cooperação
A ASBAN e a Prefeitura de Novo 

Hamburgo, cidade gaúcha pertencente 
à Região Metropolitana de Porto Ale-
gre, fecharam um acordo de coopera-
ção técnica. Com o acordo, a ASBAN 
gerenciará o sistema de processamen-
to de crédito consignado em folha de 
pagamento dos servidores municipais.

Parceria

O presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico, Sus-
tentável e Estratégico de Goiânia 
(Codese), Carlos Alberto, visitou a 
Asban no dia 26 de setembro, para 
fortalecer a parceria entre as duas 
entidades.


