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Editorial

1º Congresso da
Região Norte

O

mercado de seguros da Região Norte vive uma grande
expectativa em razão do “1º Congresso Norte de
Corretores de Seguros” que será realizado em Belém,
capital do Pará, nos dias 07 e 08 de novembro.
Tudo está sendo feito no detalhe para que seja um evento
maravilhoso em todos os aspectos, principalmente no
conteúdo programático, relacionados às palestras e debates
sobre vários temas de interesse do mercado de seguros local e
nacional. São esperados grandes personalidades institucionais
e especialistas nos temas contemporâneos que abrilhantarão o
evento. As inscrições continuam aceleradas o que demonstra
que teremos uma forte participação dos corretores de toda a
região. Da mesma forma a maioria das companhias seguradoras
se apresentaram para manifestar seu apoio e participação
o que, para nós é muito importante, pois entendemos que
se trata de um congresso que é, na verdade, de todos os
integrantes do mercado, ou seja, cada instituição tem sua cota
de responsabilidade para que possamos fortalecer, cada vez
mais, o nosso segmento. A nossa região possui características
próprias que se apresentam como desafios para a atuação
cotidiana do Corretor de Seguros bem como para o seu
desenvolvimento profissional. Nesse sentido a realização
desse congresso traz para perto do Corretor a oportunidade

de melhorar o seu
conhecimento e ficar por
dentro dos temas atuais
e para onde estamos
caminhando
conforme
as tendências que estão
sendo puxadas pelo mundo
tecnológico.

Jair Fernandes - Presidente do Sincor AM/RR
Pós-Graduado em Negociação

Os números mostram que temos um grande potencial a ser
explorado em todos os segmentos, mas que precisamos
desenvolver esse mercado como um todo e que, para isso,
é preciso de uma forte presença de todos aqueles que aqui
se instalam e que ainda não investiram com força total, seja
no preparo do pessoal, seja no desenvolvimento de novos
produtos, seja na criação de bases mais bem preparadas para
atender as demandas dos vários riscos e, também, no apoio e
participação mais fortes nos eventos da região.
Vamos, efetivamente, participar!
Jair Fernandes
Presidente Sincor AM/RR
Vice Presidente FENACOR – Região Norte

Para
béns!
Uma data tão querida
não poderia passar
despercebida!

Seja um Corretor de
Seguros associado!
Visite www.sincor-am.org.br
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Fonte: CNseg

Carta do Seguro: VGBL representou mais de 44% na
arrecadação do setor em 2017 menos DPVAT

Publicação digital da CNseg traz ainda uma entrevista com o ministro do Planejamento sobre a Reforma da Previdência.

E

m 2017, os Planos de Acumulação
VGBL representaram mais de
44% na carteira total de seguros,

uma entrevista com o ministro do

edição,

Planejamento, Dyogo Oliveira, sobre a

conjuntural,

Reforma da Previdência, considerada

desaceleração de novembro, puxada,

“a ação de curto prazo mais importante

sobretudo, pela queda na arrecadação

para garantir o equilíbrio de longo prazo

de Ramos Elementares (-8,3%), seguida

para as contas públicas e a solvência

pelos produtos de riscos de Coberturas

da economia brasileira”. Reforma que,

de Pessoas (-4,6%). E, apesar de, como

Coriolano também destacou a súbita

segundo ele, caso não seja feita, poderá

afirmado por Lauro Faria, o VGBL ser de

reversão, em novembro, do movimento

resultar em perda de três a cinco salários

longe a principal fonte de arrecadação

de crescimento nominal da arrecadação

mínimos (cerca de R$ 2.810 a R$ 4.680)

das seguradoras na área da Susep, este

do setor, que em outubro foi de 9,7%

na renda de cada brasileiro ao longo dos

teve, em novembro, uma queda de 2%,

mas, no mês seguinte, caiu para 8,2%.

próximos anos”.

com forte impacto nos resultados gerais.

A publicação, distribuída exclusivamente

O economista Lauro Faria, da Escola

Para ler a 14ª edição da Carta do Seguro

em

Nacional de Seguros, faz, ainda nessa

na íntegra, clique aqui.

desconsiderando-se o Seguro DPVAT,

Janeiro

afirmou o presidente da CNseg, Marcio
Coriolano, no editorial da 14º edição da
Carta do Seguro, divulgada hoje, dia 3.

versão

digital,

Anuncie também a sua marca!

traz

também

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

sua

já

tradicional

também

análise

abordando

Clique aqui e visite nosso site

a

6

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 7 (Jan-Jun/2018)

Fonte: c q c s - Ivan Netto

Corretores elogiam Zim após apresentação em Aracaju

Janeiro

C

erca de 50 corretores de seguros
participaram da apresentação
do Zim, realizada nesta quintafeira (18), em Aracaju (SE). O evento foi
promovido pelo Sincor-SE e contou com
a presença do diretor de Transformação
Digital do Zim, Heverton Peixoto, que
esclareceu como a ferramenta funciona,
falou sobre as expectativas para este ano
e ainda tirou dúvidas do público presente.
“Foi um encontro muito importante
e proveitoso para que pudéssemos
trocar experiências e ver quais são
as necessidades que os corretores
vivem na ponta, além de dstacar que
o Zim chega para agregar valor aos
profissionais da categoria”, ponderou
Peixoto, logo após a apresentação.

filiados a Fenacor é gratuita e a adesão
é facultativa. O diretor de Transformação
Digital do Zim explicou que entre os
principiais diferenciais do Zim estão um
aplicativo para o corretor e outro para
o consumidor. Segundo ele, a solução
digital utiliza a plataforma AZURE
Microsoft, que garante privacidade
das informações e integridade dos
dados arquivados, e é coberta por
uma apólice de RC/E&O da *******,
com importância segurada de até R$ 5
milhões, caso haja violação de dados.

O executivo aproveitou a oportunidade
para enfatizar que a adesão e a
manutenção
para
as
corretoras
associadas a qualquer um dos Sincor’s

Para o presidente do Sincor-SE, Erico
Melo, o Zim é uma solução desenvolvida
especialmente para aumentar a
produtividade dos profissionais da

Anuncie também a sua marca!

“Esse tipo de oportunidade é fundamental
para que estejamos em contato com os
corretores, conseguindo demonstrar o
que vem pela frente e as novidades para
este ano”, enfatizou Heverton Peixoto.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

categoria. “Acreditamos que o App
traz uma solução para os corretores
de seguros. O Zim vai agradar muito
e certamente nos ajudará a vender
mais e ganhar mais dinheiro”, afirmou.
Na mesma linha, o corretor de seguros
Marcos Santiago elogiou a ferramenta
e disse sair satisfeito do evento: “Foi
um excelente encontro para entender
o que é e como funciona o Zim. A
apresentação nos mostrou novas
formas de crescer e expandiu nossa
percepção em relação à ferramenta”.
Os interessados podem baixar o
aplicativo, com o nome “Zim Corretor”
no Google Play ou Apple Store, ou
acessar o endereço www.zim.com.
vc para saber mais informações sobre
o Zim. O cadastro é feito de maneira
simples e o usuário pode vincular suas
apólices, clientes e iniciar a experiência.
Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Revista Apólice

Icatu compra Cardif Capitalização

A

Janeiro

Icatu Seguros e o BNP Paribas Cardif assinaram no dia 22 de
dezembro, um contrato no qual a seguradora vai adquirir a
totalidade dos ativos e as operações de Cardif Capitalização no Brasil.

A partir da aprovação da operação pelos órgãos reguladores, a
Icatu assumirá as carteiras e a comercialização de capitalização da
Cardif e passa a ser provedora exclusiva desses produtos para o BNP
Paribas Cardif Brasil. A efetivação da operação ainda está sujeita
à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) e da Superintendência de Seguros Privado (SUSEP).
Histórico
No segmento de Capitalização, a Cardif atua principalmente na
modalidade de Incentivos e tem faturamento anual de R$ 85 milhões
(2016). O acordo preserva as condições contratados pelos atuais
parceiros e clientes, que continuarão a contar com os serviços.
Segundo Luciano Snel, presidente da Icatu Seguros, “nas áreas
de atuação da Icatu, temos grandes planos de expansão. A Cardif
Capitalizaçao é um ativo importante neste contexto. Houve
grande sinergia e empatia entre as equipes, o que pode gerar
ainda mais oportunidades para ambas empresas no futuro”.

Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Sincor-AM/RR

Plural e SINCOR AM costuram parceria

O

senhor Wilker Monteiro, gerente
comercial da Plural Administradora
de Benefícios, esteve em visita

ao Sincor AM e foi recebido pelo Sr. Jair
Fernandes – Presidente e pelo Sr. Ernesto
Vasconcelos – Diretor Social e de Eventos.

Janeiro

As conversas se direcionaram para uma
parceria que deverá oferecer benefícios
aos associados, e logo será divulgado ao
mercado. Wilker disse que acompanha
as ações e eventos do Sincor, que
considera de grande relevância para
o mercado e manifestou o desejo de

Ernesto Vasconcelos, Wilker Monteiro e Jair Fernandes

participar e apoiar no que for preciso.
Jair Fernandes, disse que o mercado necessita, cada vez mais, de união de todos que o compõe. Ele agradeceu
pela manifestação de apoio às ações institucionais e acrescentou dizendo esperar que a parceria seja concretizada.

Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte c q c s | Sueli Santos

Presidente da CNseg fala sobre o combate
ao mercado marginal de seguros
chama atenção. “Um setor como o nosso
que cresce a taxas altas independente do
ciclo econômico desperta cobiça, todo
mundo quer participar”.

Janeiro

Para ele, o bom desempenho do setor
é o que despertou o crescimento das
associações e cooperativas. “Aí está
nossa diferença com essas associações:
todo mundo tem direito a empreender
desde que você respeite as regras de
mercado, tem muita gente vendendo
seguro sem ser seguradora”, alertou.
Marcio Coriolano - Presidente da CNseg

U

m dos assuntos que mais foi
debatido em 2017 no mercado de
seguros foi o combate ao mercado
marginal. Para Marcio Coriolano,
presidente da CNSeg, o setor de seguros
Anuncie também a sua marca!

Ele disse que de maneira geral não
é contra a atuação de cooperativas
ou associações. “Não somos contra
as cooperativas ou associações que
queiram oferecer suas proteções contra
riscos desde que se limitem àquele
grupo que tem mútua”, disse ele. O
dirigente lembrou que hoje há empresas

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

desse tipo vendendo auxílio funeral.
“Começou com automóvel, foi para
seguros para caminhoneiros. Não se
pode admitir que isso aconteça e não é
pela concorrência, mas pela proteção da
sociedade; não pode vir um aventureiro
e querer participar”, alertou.
Para ele, o combate ao mercado
marginal é garantir ao consumidor que
o produto seja seguro. “Existem algumas
vozes que dizem que as associações
preenchem o espaço declinado pelas
seguradoras, o argumento não procede
porque quem oferece auxílio funeral
fazendo seguro de vida em grupo não
está ocupando um espaço descoberto”,
analisou. E para finalizar questionou:
“Se as grandes seguradoras não aceitam
riscos em algumas regiões do país, as
associações que não são reguladas vão
ter sucesso?”
Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: SINCOR AM/RR

SINCOR/AM recebe primeira visita em 2018 - Sompo Manaus

C
Janeiro

umprimentos de felicitações pelo novo ano e
também pela reeleição da diretoria do Sincor para
o quadriênio 2018/2021, foi assim o tom da visita da
Sra. Priscilla Alencar Marques – Gerente Filial Manaus e do
Sr. Mauro Hideki Yamashida – Executivo de Contas Sênior.
Priscilla elogiou o presidente Jair Fernandes e sua
diretoria pela gestão inovadora e de comprometimento
com o mercado de seguros local e disse ter certeza que
os próximos anos serão de sucesso. Ela declarou que
a Sompo virá muito forte esse ano para ampliar sua
atuação no mercado e aproveitou para apresentar o Sr.
Mauro Hideki que atuará em Manaus e Porto Velho dando
suporte a todos os corretores credenciados. Mauro vem
de São Paulo, mas já havia passado por Manaus em outras
ocasiões atuando em outras companhias. Ele disse ter
grande conhecimento do mercado empresarial local e que
acredita que a companhia alcançará bons resultados nesse
novo ano.

Priscilla Alencar, Jair Fernandes, Mauro Hideki e Érico Parente

O presidente, Jair Fernandes, ficou agradecido pela visita e pelas felicitações recebidas e, da mesma forma, desejou sucesso a
equipe local da SOMPO SEGUROS e deu boas vindas ao Sr. Mauro. Ele aproveitou para convidá-los a cerimônia de posse da nova
diretoria que ocorrerá no próximo dia 12, na sede da Fecomércio.
Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: SINCOR AM/RR

Suhai inicia atividades em Manaus

Janeiro

A

Seguradora Suhai se instala em Manaus e
apresenta a gestora da filial, trata-se da Sra.
Janislei Teixeira que possui largo conhecimento
da praça e também experiência profissional. Ela foi
apresentada pela Sra. Marcia Bressan – Assessora
Comercial Matriz. Marcia destacou que a companhia
atua de forma exclusiva contra Furto e Roubo +
Assistência 24h e tem aceitação pra qualquer modelo
de motos e automóveis. Ela concluiu dizendo que a
companhia espera ampliar o relacionamento com o
mercado local, principalmente com os Corretores de
Seguros, e agradeceu ao Sincor pela receptividade e
pelo apoio.
Janislei disse que está muito feliz em fazer parte
da Suhai e acredita que o produto será muito bem
aceito por todos e que o trabalho conjunto com os
corretores terá sucesso.
As representantes da Suhai foram recepcionadas pelo
Marcia Bressan, Jair Fernandes e Janislei Teixeira
presidente do Sincor, Jair Fernandes, que manifestou
alegria ao ver Janislei Teixeira assumindo novo e grande desafio, mas que tem certeza do sucesso. Jair, falou da atuação do Sincor e
deu boas vindas a companhia, mas pediu que se integrasse ao mercado de forma harmoniosa e valorizasse o profissional corretor
de seguros. Ao final parabenizou a gestora Janislei e desejou êxito.

Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Sincor AM/RR

Janeiro

Toma posse a nova diretoria do Sincor-AM/RR

Nesta sexta-feira (12), o Sincor-AM/RR realizou o evento de posse da nova diretoria eleita para o período de 2018 a 2021. A
cerimônia ocorreu na Fecomércio – Federação do Comércio no Amazonas e contou com o apoio e presença de gestores de
seguradoras e Corretores de Seguros local.
Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Uma data tão querida não poderia passar despercebida!
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Seja um Corretor de
Seguros associado!

Visite www.sincor-am.org.br
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Fonte: SINCOR AM/RR

Visita ao Sincor AM/RR

fevereiro

E

steve em visita ao Sincor, o senhor
Pedro Torres que é gestor comercial do
segmento empresarial da Amil Assistência
Médica. Pedro falou das mudanças internas
da companhia, bem como da atuação e do
crescimento no mercado de Manaus. Ele
argumentou também sobre a necessidade de
fortalecer e expandir os relacionamentos daí
a aproximação com o Sincor que desempenha
um papel de grande importância no mercado
de seguros no Amazonas e Roraima. O
presidente Jair Fernandes, que o recebeu,
falou da necessidade de mantermos o mercado
fortalecido, mas para isso é preciso que as
instituições caminhem juntas e em consonância
com as necessidades dos profissionais
corretores de seguros e dos segurados. Jair
completou dizendo que nenhuma instituição ou
corretora pode mais caminhar sozinha, mesmo
porque as coisas estão mudando rapidamente,
por isso a importância das parcerias e dos bons
relacionamentos.
Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

Pedro Torres e Jair Fernandes

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: SINCOR AM/RR

Executivos da ICATU visitam o SINCOR AM/RR

fevereiro

A

Icatu Seguros está atenta as transformações
do mercado e vem atuando em parceria com
os profissionais corretores de seguros na
melhoria dos relacionamentos, participação (share)
e fortalecimento do mercado. O segmento “ Vida”
vem crescendo e se destacando como ótima opção
aos corretores para expandir sua carteira. Assim falou
o executivo da Icatu Seguros, senhor Cosme Novaes
– Diretor Comercial Regional Norte que esteve em
visita ao Sincor acompanhado do senhor César Luiz
– Superintendente Regional e a senhora Fabiana
Cavalcanti – Gerente da Filial Manaus.
O senhor Cosme disse ainda que é sempre um
grande prazer vir a Manaus visitar os parceiros e
que fez questão de cumprimentar pessoalmente o
presidente do Sincor AM/RR, Jair Fernandes, por
quem tem grande admiração pela pessoa que é e
pelo trabalho que desenvolve, juntamente com sua
diretoria, a frente dessa importante instituição representativa.

Cesar Luiz, Fabiana Cavalcanti, Jair Fernandes, Cosme Novaes

Ao final todos reafirmaram a continuidade dos trabalhos em conjunto para que o mercado de seguros como um todo, mas
principalmente o da região norte, possa cada vez mais crescer com desenvolvimento.
Anuncie também a sua marca!
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VOCÊ É ESPECIALISTA EM
OFERECER O MELHOR PARA OS
SEUS CLIENTES. NÓS TAMBÉM.
Quando o assunto é Vida, Previdência e Capitalização, nós possuímos os melhores
produtos do mercado. São diversas opções para o seu cliente planejar e proteger seu
futuro financeiro. E tudo com um suporte de vendas em que você pode confiar.
Entre em contato com a gente e conheça o nosso portfólio.

icatuseguros.com.br
SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110. SAC Capitalização: 0800 286 0109.
Ouvidoria: 0800 286 0047, de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados.
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Fonte: SINCOR/AMRR

Capemisa apresenta representante em Boa Vista/RR

fevereiro

F

oi apresentada ao mercado, para
atuar no estado de Roraima, a nova
representante da Capemisa Vida e
Previdência a Sra. Ana Chirlene Lima –
Executiva de Contas. Ela esteve em visita
ao Sincor AM/RR acompanhada do gerente
da filial Manaus, Sr. Fabio Hideki, que a
apresentou e informou que ela ficará fixa
em Boa Vista e atuará em todo o estado de
Roraima.
Fábio disse ainda que a companhia teve um
bom resultado em 2017 e que a expectativa
é de um resultado melhor em 2018.
Os visitantes foram recebidos pelo
presidente, Jair Fernandes, que elogiou
a Capemisa pela colocação de uma
profissional que atenderá as demandas
daquele estado, presencialmente, o que
favorecerá aos profissionais corretores
de seguros. Ele desejou sucesso e bons
negócios.
Ana Lima, Jair Fernandes e Fábio Hideki

Anuncie também a sua marca!
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Fonte: SINCOR

fevereiro

Visitas ilustres – Mongeral
A conversa se deu em
caráter
informal
sendo
destacada a atuação da
Mongeral em Manaus que
em 2017, terminou o ano
com resultado positivo.
O Sr. Ednei Cesar acenou
para a boa atuação dos
corretores de seguros e
pelo trabalho da equipe
local, e que a companhia irá
intensificar o processo de
qualificação profissional e
na divulgação dos produtos
Gleison Costa, Juliane Cantuária, Jair Fernandes, Fabiana Perdiz, Ednei Cesar
vida, principalmente, os quais
crescem a cada ano, pois o
presidente do Sincor AM/RR, Jair
resultado nacional de 2017
Fernandes, recebeu a visita do Sr.
foi inédito superou a casa dos 34bilhões
Ednei Cesar de Andrade – Diretor
(vida risco). A senhora Fabiana disse que
a companhia está em plena campanha
Regional Norte/Sul, da Sra. Fabiana
de vendas e que os resultados deste
Perdiz – Gerente da Filial Manaus e
início de ano já superou as espectativas.
dos Executivos Comerciais, Sra. Juliane
Ela aproveitou para parabenizar todos
Cantuária e Sr. Gleison Costa.
os corretores de seguros que estão

O

Anuncie também a sua marca!
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envolvidos e se empenhando ao máximo.
Ela acredita que esse ano será de
superação e de melhores resultados.
Um dos assuntos pautou sobre a atuação
dos profissionais de outras praças que
atuam em Manaus, mas que é sabido,
que todos podem atuar em qualquer
cidade do Brasil, no entanto o Sr. Jair
Fernandes
manifestou-se
dizendo
que esses profissionais devem, além
de habilitados, se registrarem nas
instituições municipais e estaduais para
que atuem dentro da legalidade. Ele
aproveitou pra pedir à companhia que
dê preferência, sempre, aos profissionais
locais.
Ao final ratificaram a parceria
institucional que prevalece pelo respeito
e pelo reconhecimento do trabalho
profissional de ambas as instituições.

Clique aqui e visite nosso site
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Seja um Corretor de
Seguros associado!
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Fonte: SINCOR AM/RR

março

Marcio Teixeira e Jair Fernandes no SINCOR

Jair Fernandes e Marcio Ferreira Teixeira

M

arcio Teixeira, Superintendente
da Bradesco Seguros Mercado
Manaus, fez visita ao Presidente

do Sincor AM/RR, Jair Fernandes. Eles
Anuncie também a sua marca!

conversaram sobre vários temas
relacionados ao mercado e das
ações institucionais. Marcio, por
sua vez disse que os trabalhos da
sua sucursal estão voltados para
a aproximação com os corretores
e em dispor os serviços com
qualidade. Disse ainda que está
intensificando os treinamentos,
tanto para os corretores quanto
para a sua equipe interna e que será
um ano de muito trabalho, mas ao
final os resultados serão positivos.
Ele concluiu manifestando apoio
às ações do Sincor que considera
de grande relevância ao mercado
de seguros e aproveitou pra fazer
um pedido especial aos corretores
que se aproximem cada vez mais
dessa instituição (Sincor) para ajudar
no fortalecimento desse mercado que
depende da união de todos.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Jair Fernandes comentou sobre a
situação atual do mercado local e
manifestou algumas dificuldades que
os profissionais corretores estão tendo
como as vistorias prévias e preparo dos
profissionais de atendimento. “Todos
temos responsabilidades sobre o bom
funcionamento do mercado de seguros
e, por estarem inseridas nesse contexto,
as companhias seguradoras devem
cuidar para que o nível de qualidade
dos serviços não diminua”, disse Jair
Fernandes.
Jair apresentou ao superintendente,
programação de eventos do ano de
2018 e aproveitou para agradecer pela
visita e também pela parceria e apoio
institucional que sempre o Sincor tem
recebido.

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Sincor AM/RR

Presidente da Icatu cumpre agenda em Manaus

março

O

Luciano Snel - Presidente da Icatu

Anuncie também a sua marca!

presidente da |Icatu serguros, Sr.
Luciano Snel Corrêa, juntamente
com sua equipe de executivos
da região Norte; Sr. Cosme Novaes –
Diretor Comercial Norte; Sr. Cesar Luiz
– Superintendente Regional e Fabiana
Cavalcanti - Gestora da Unidade Manaus
estiveram reunidos na sede da filial em
Manaus, e como convidado, o presidente
do Sincor , Jair Fernandes.

a necessidade de aprimoramento
constante e investimentos em meios
tecnológicos, considerando que isso é
uma necessidade de todo o mercado.
“O consumidor, antes de comprar um
bem e de se decidir por um determinado
produto, faz busca comparativa na
internet, isso mostra a necessidade
de atuarmos no mundo digital”,
exemplificou.

A comitiva veio a Manaus onde cumprirá
uma extensa agenda de encontros com
lideranças locais e com corretores de
seguros.

Luciano Snel falou do crescimento do
produto “vida” que alcançou números
históricos em 2017 o que demonstra a
busca de novos nichos de mercado pelos
corretores de seguros, e de certa forma,
a evolução cultural dos consumidores
em relação a esse ramo de seguros,
principalmente.

O Sr. Luciano Snel explanou sobre
o crescimento e atuação da Icatu
nessa região do país que considera
estratégica na atuação da companhia.
Ele exaltou a participação do corretor
de seguros que desempenha um papel
fundamental para o bom atendimento
aos consumidores, mas enfatizou
Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

O presidente do Sincor Jair Fernandes
agradeceu pelo convite de participar
da reunião com o presidente e seus
executivos regionais, e agradeceu
Clique aqui e visite nosso site
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março

também, pelo investimento da Icatu em Manaus, mantendo uma
filial com equipe preparada e vencendo os desafios com trabalho de
qualidade. Ele aproveitou pra fazer a entrega, ao Sr. Luciano Snel, do
Troféu Vitória Régia 2017, que foi conquistado pela companhia como
“seguradora destaque” em evento realizado no dia 23 de novembro de
2017. O Sr. Luciano aproveitou pra confirmar sua presença no evento
Troféu Vitória Régua deste ano de 2018 que ocorrerá no dia 14 de
dezembro.

Jair Fernandes e Luciano Snel

Anuncie também a sua marca!
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Uma data tão querida não poderia passar despercebida!

ABRIL

Aldenora Marques Barbosa (25)
Eduardo Cesar Parente (22)
Fernando Vitor de M. Langbeck (18)
Francisco de Assis Silva de Sales (26)
Jean Ricardo Ribeiro Lira (21)
José Raimundo Leão Prado (17)
Karen Rodrigues Nazaré (23)
Luciana Alves Rodrigues (18)

Seja um Corretor de
Seguros associado!

Visite www.sincor-am.org.br

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 7 (Jan-Jun/2018)

Fonte: SINCOR AM/RR

Emerson Passos é o novo Diretor
Regional Norte da Liberty

E

stiveram reunidos, na filial da Liberty em Manaus,
o Sr. Emerson Passos – Diretor Regional Norte
e Nordeste, Sra. Roberta Seixas – Gerente Filial

Manaus e o Sr. Jair Fernandes - Presidente do Sincor AM/
RR. O motivo principal da reunião foi a apresentação do

abril

Sr. Emerson ao mercado local por estar assumindo a
gestão da Região Norte, ampliando assim o campo de
atuação, pois ele já tem como base a região Nordeste.
“É a primeira vez que venho a Manaus e tive uma ótima
impressão da cidade. Estou feliz por estar assumindo
essa bela região a qual tem nos proporcionado bons
negócios. Temos como estratégia a ampliação da nossa
atuação em parceria com o Corretor de Seguros e com o
apoio imprescindível do Sincor”, disse Emerson Passos.
Roberta Seixas, Jair Fernandes e Emerson Passos

Anuncie também a sua marca!
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Para
béns!
Uma data tão querida
não poderia passar
despercebida!

Seja um Corretor de
Seguros associado!
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Aprovação do PL 3139/15 é grande conquista para a sociedade

O
maiio

mercado
de
seguros
e,
principalmente, os consumidores
e a sociedade brasileira obtiveram
uma grande conquista nesta terça-feira
(22 de maio) com a aprovação de Projeto
de Lei Complementar originário do PL
3139/15, de autoria do deputado Lucas
Vergilio, que trata da atuação irregular
das cooperativas e associações de
proteção veicular, na comissão especial
da Câmara que analisa a matéria. “O
texto aprovado ficou excelente para
a sociedade. Tudo fica menos difícil
quando forças do bem e o mercado de
seguros atuam em sinergia, unidos,
como fizeram os deputados membros da
comissão especial, algumas entidades
representativas da proteção veicular,
a Fenacor, os Sincors, a CNseg, Fenseg,
Escola Nacional de Seguros e outras
instituições, e, principalmente, quando
esses têm um legítimo representante

Deputado Lucas Vergílio

Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site

29

no Congresso, um parlamentar que conhece muito
bem o setor e que defende verdadeiramente o direito
dos consumidores”, afirma o presidente da Fenacor,
Armando Vergilio, destacando ainda o fato de a votação
ter sido “simbólica”, sem destaques ou votos contra.

Mais do que
cuidar de veículos,
a gente cuida
do que é bom
pra você.

Depois de o projeto ser aprovado no Senado e
sancionado, as associações e cooperativas que
comercializam a proteção veicular terão um prazo de
180 dias para se regularizarem e se adaptarem aos
novos preceitos legais, deixando de operar a margem
da lei e seguindo o marco regulatório aprovado pela
Susep e CNSP.
Armando Vergilio lembra que essa era uma “batalha
perdida” há pouco mais de dois anos, quando a atuação
irregular das associações e cooperativas crescia de
forma acelerada em diferentes pontos do País.
O ponto de partida para a reversão desse processo foi
exatamente a apresentação do PL 3139/15, pelo qual o
deputado Lucas Vergilio provocou o debate em torno
dessa questão, sugerindo a criminalização da forma
como vinha ocorrendo pela maioria das associações, ou
seja, de uma atividade de seguros operada por quem
atuava ilegalmente no mercado marginal.

Só uma seguradora especialista oferece um seguro
de Furto e Roubo com atendimento personalizado
e preços até 80% menores que um seguro
completo, com aceitação de todos os veículos.

Especialista em cuidar do que é seu.
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Esse debate provocado pela incansável
atuação do parlamentar goiano resultou
no substitutivo do relator na comissão
especial, deputado Vinicius Carvalho,
que, em linhas gerais, transforma essas
associações em entidades de autogestão
e cooperativas de seguros, que deverão
pagar, na prática, impostos equivalentes
aos
cobrados
das
seguradoras
tradicionais.
Outro ponto importante é o limite
para a atuação dessas cooperativas e
associações, que, aprovada a proposta,
poderão apenas comercializar a
“proteção” contra riscos patrimoniais,
sendo impedidas de atuar no ramo de
pessoas.
As cooperativas de seguros e as
entidades de autogestão deverão atuar
com exclusividade com operações
de seguros privados ou outras a elas
assemelhadas, o que evitará, por
exemplo, a constituição de cooperativas
ou associações “mistas”, ou seja, que
Anuncie também a sua marca!

conjuguem sua atuação no mercado a
outras atividades.
O texto do projeto de lei complementar,
que altera o Decreto Lei 73/66, prevê
ainda a possibilidade de que as
cooperativas de seguros e as entidades
de autogestão possam buscar a
cobertura de resseguro.
Além disso, equipara à operação de
seguro privado, para fins da legislação
em vigor, o produto, serviço, plano ou
contrato, de prazo determinado ou
indeterminado que, a critério do CNSP,
tenha por objeto “a proteção ou a
garantia de interesse legítimo de seus
associados contra riscos patrimoniais
predeterminados, mediante pagamentos
antecipados ou por meio de rateio ou
ressarcimento de despesas já ocorridas,
à exceção daqueles disciplinados em leis
especiais.”
Ainda de acordo com o texto aprovado, as
entidades de autogestão deverão atuar

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

como pessoas jurídicas constituídas na
forma de associação, sem fins lucrativos,
que têm por objeto exclusivo a operação
com produto, serviço, plano ou contrato,
os quais, na forma da regulamentação
expedida pelo CNSP, ouvida a comissão
consultiva de entidades de autogestão
e de cooperativas, e pela Susep, são
acessíveis
exclusivamente
àqueles
previamente habilitados como seus
associados.
Para obter a autorização para operar,
as entidades de autogestão deverão
apresentar as condições contratuais
redigidas de forma simples e clara, de
modo a permitir sua fácil compreensão
por parte dos associados. Terão ainda
que descrever os planos, serviços e
arranjos contratuais oferecidos a seus
associados, bem como especificar a
área geográfica de sua atuação e de sua
cobertura.
Será exigido ainda que seja definido o
alcance da cobertura ou do amparo dos
Clique aqui e visite nosso site
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associados, do procedimento para seu acionamento,
bem como do rol taxativo das hipóteses e condições
que impliquem limitações de direitos dos associados; e
a eventual carência e da forma de cálculo, periodicidade
e limites para as contribuições dos associados, inclusive
para fins de constituição de fundos de reserva ou de
contingência.
A exemplo do que ocorre com as seguradoras tradicionais,
será exigido dessas entidades a apresentação de notas
técnicas atuariais que demonstrem a viabilidade
econômico-financeira dos planos, serviços e arranjos
contratuais por ela oferecidos; e a comprovação de
constituição de fundos especiais, reservas técnicas e
provisões garantidoras de suas operações, conforme
prazos e demais parâmetros definidos pelo CNSP.
O texto aprovado determina também que a Susep e
o CNSP aprovem novas regras para essa atividade,
incluindo a segmentação de acordo como porte, a região
de atuação e o perfil de risco das novas entidades de
autogestão.
Foi estabelecido ainda que esses produtos sejam
comercializados por corretores de seguros habilitados e
registrados.

Anuncie também a sua marca!
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Escrito ou enviado por Rafaela Mello

Como se prevenir dos golpes no WhatsApp
Ao estar inserido no meio digital, é necessário adotar medidas de segurança para evitar o vazamento de informações e arquivos pessoais.

maiio

O

WhatsApp é uma ferramenta
de comunicação pessoal e
profissional. Considerado o
aplicativo de mensagens instantâneas
mais utilizado no Brasil, permite
com que as pessoas compartilhem
informações, fotos e vídeos em tempo
real. A popularidade da ferramenta,
porém, trouxe um lado negativo. Ela
se tornou alvo de cibercriminosos, já
que não há uma restrição rigorosa para
download e uso.
Segundo dados do Relatório de
Segurança Digital, produzido pelo
DFNDR Lab, foram identificados mais de
44 milhões de ameaças disseminadas
via app de mensagens instantâneas
entre outubro e dezembro de 2017. O
resultado é 107% superior em relação
ao trimestre anterior, quando foram
registrados 21 milhões de golpes.

Anuncie também a sua marca!

Porém, o cenário de segurança digital
brasileiro é mais animador, pois se
encontra preparado e equipado com
diversas soluções para evitar qualquer
tipo de golpe virtual. Isso graças ao
investimento das empresas na área e
também a possível conscientização da
população sobre adotar medidas de
segurança online, que possam ajudar a
manter seus arquivos em segurança.

A tecnologia veio para trazer
entretenimento e conhecimento para
as pessoas, porém também pode trazer
riscos graves. Portanto, é preciso se
atentar ao fato de adotar soluções
que atendam a todos os quesitos de
segurança para uma presença no digital
segura, além de proteger conversas,
mensagens,
imagens,
transições
bancárias.

Uma das medidas de segurança é instalar
aplicativos que protejam o usuário
durante a navegação. Foi pensando nisso
que a FS desenvolveu o HERO, aplicativo
de segurança digital que agrega em uma
única plataforma um cardápio completo
de proteção. Com isso, ao clicar em
links maliciosos ou fazer download de
arquivos suspeitos, o aplicativo alerta o
usuário sobre o risco e consegue manter
os dados pessoais protegidos.

Sobre a FS

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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Provedora líder de serviços de valor
agregado (SVA’s) para operadoras
de telecomunicações e varejistas no
Brasil e América Latina, a FS detém um
ecossistema completo que desenvolve
soluções e produtos digitais fim a fim
(da concepção ao atendimento direto
do usuário) entregando inovação aos
seus parceiros, com o propósito de gerar
Clique aqui e visite nosso site
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receitas adicionais sem novos
investimentos em infraestrutura.
Com mais de 36 milhões de
clientes, fornece soluções whitelabel para o mercado B2B2C e,
por meio da marca HERO, para
B2C, atendendo a demanda do
setor varejista e das lojas de
aplicativos digitais. Com sede
em São Paulo e presença em
mais de dez estados brasileiros,
também possui escritórios
comerciais no México e na
Argentina. A FS está no ranking
das melhores empresas para
se trabalhar no Brasil, no
mercado de Tecnologia da
Informação, e na América Latina,
segundo o GreatPlaceToWork
e foi escolhida como uma
das melhores empresas no
atendimento ao consumidor
pelo Prêmio Época Reclame Aqui
de 2017 na categoria Software.

Anuncie também a sua marca!
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Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: Fenacor - Sincor AM/RR

Lideranças da Região Norte se reúnem em Belém

maiio

presentes o Sr. João Braga, Presidente
do Sincor PA; Sr. Jair Fernandes,
Presidente do Sincor AM/RR; Sr. Geraldo
Cavalcante, 1º Delegado Sincor RO/AC,
Sr. Jair da Conceição, 1º Delegado Sincor
TO e Vice-Presidente da Fenacor Região
Norte; e Sra. Maria Filomena, Presidente
do Sincor MG e Diretora de Eventos da
Fenacor.

O

s representantes dos Sincor’s
da Região Norte e também da
FENACOR se encontraram em
Belém com o objetivo de alinhar as

Anuncie também a sua marca!

estratégias de atuação para a realização,
nos dias 07 e 08 de novembro, do 1º
Congresso da Região Norte. Estiveram

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

As lideranças fizeram visita ao local
do evento (ANGAR) e logo após se
reuniram, no auditório do Sincor PA,
com os gestores locais das seguradoras.
Houve a apresentação de toda a
programação e ao final trocaram idéias
e ratificaram a realização do congresso.
Na ocasião todos se manifestaram em
apoio e participação conjunta para que
o evento seja grandioso.
As inscrições e toda a programação
estão disponíveis no site do Sincor PA
(WWW.SINCORPA.COM.BR)
Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: SINCOR AM/RR

Executivas da SOMPO Manaus visitam o SINCOR AM/RR

maiio

E

steve em visita ao Sincor AM/RR
a Sra. Priscilla Alencar Marques
que é gerente da SOMPO Seguros
Filial Manaus e veio acompanhada da
Sra. Izabela Holanda que é executiva
de contas e foi recém contratada para
ajudar no crescimento e cumprimento
dos objetivos da companhia na região.
Priscilla comentou que a SOMPO
vem crescendo em praticamente
todos os segmentos que atua, com
ênfase no ramo vida, e relaciona isso
aos investimentos tecnológicos e no
bom relacionamento com o mercado
de seguros, especialmente com os
profissionais corretores de seguros.
Priscila disse ainda que a companhia
está fazendo também investimento
em mídias a nível nacional e tem como
garoto propaganda o lutador de MMA
Lyoto Machida que é do estado do Pará
onde vai sediar o Congresso da Região
Anuncie também a sua marca!
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Priscilla Alencar, Jair Fernandes e Izabela Holanda

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site
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Norte.
O presidente do Sincor, Jair Fernandes,
aproveitou a visita da representante
local para agradecer a SOMPO, em
nome dos Sincors da Região Norte, pelo
patrocínio Master ao 1º Congresso do
Norte, que será realizado no mês de
novembro em Belém. Ele salientou a
importância desse apoio, pois reconhece
e valoriza os profissionais e instituições
representativas do mercado de seguros
dessa região.
O presidente disse ainda que todos tem
responsabilidades com o crescimento
e com o desenvolvimento do mercado,
mas que é preciso agir com coragem e
apostar nos profissionais e instituições
locais. Ele parabenizou a Sra. Priscilla
pela sua gestão e desejou sucesso a nova
funcionária Izabela Holanda.

Anuncie também a sua marca!
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Clique aqui e visite nosso site
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Escrito por Jair Fernandes - Presidente do SINCOR AM/RR

Má conduta gera prejuízo

T

avaliação dos riscos e, comumente, má

de uma apólice de sua base e, de outra

educação e desrespeito aos segurados e

forma, deixa de ganhar quando se trata

até mesmo aos colegas corretores.

de seguro novo.

nosso mercado. Há vários assuntos

Considero preocupante e cabe uma

Nesse mesmo contexto, são incluídos

importantes que são abordados e que

tomada de providências por parte das

os vistoriadores de veículos que, em

merecem ser mantidos em pauta para

companhias seguradoras que contratam

avançarmos nas soluções cabíveis.

esses profissionais, mas que devem

enho conversado com muitos
corretores e também participado
de encontros e eventos em

maiio

seguradoras e demais instituições do

prepará-los adequadamente, pois o

muitos casos, não cumprem os horários
dos agendamentos das visitas aos
clientes para a realização das visitas

Eu quero, por conta desses diálogos,

mau serviço prejudica toda a cadeia de

abordar

ouvi

produção, principalmente os corretores

recentemente de alguns colegas e

de seguros. Como conseqüência, a

que merece atenção. Refere-se aos

proposta de seguro pode ser declinada,

profissionais

riscos

e há inclusive, renovações de vários

podemos generalizar, mesmo porque

patrimoniais”, os quais, não estão

anos que acabam ficando na mão do

existem bons profissionais executando

tendo uma conduta adequada, tanto na

corretor, tendo este, que dar o seu jeito

esses serviços, mas é preciso realinhar/

questão técnica como comportamental,

de encontrar outra opção ao segurado. A

treinar

ou seja, demonstram despreparo na

companhia seguradora perde pela saída

adequadamente.

uma

questão

“inspetores

Anuncie também a sua marca!

que

de

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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programadas. Fica evidente que é preciso
que haja maior rigor nessas contratações
e exigência de qualificação. Sei que não

aqueles

que

não

atuam

Clique aqui e visite nosso site
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Para
béns!
Uma data tão querida
não poderia passar
despercebida!

Seja um Corretor de
Seguros associado!
Visite www.sincor-am.org.br

JUNHO

Alexandre Godinho de Souza (01)
Alexsander A. C. Guimarães (12)
Alexsandro G. C. Guimarães (12)
Ciene Rodrigues I. Beraldo (02)
Clicilene C. de Almeida (29)
Francisco da Silva Costa (28)
Geneval Barreto da Cunha (25)
Hucilene de Souza Castro (21)
João Inacio da Silva (24)
José Alberto P. de Oliveira (06)
Luis Claudio da Silva (15)
Maria do P. S. S. de Oliveira (24)
Mirlene Alves Ferreira (08)
Nadia Oliveira Campelo (05)
Olavo Gomes Gomes (27)
Pedro Quirino Farias (29)
Ramayama Cardoso de Azevedo (24)
Rosimeri Cavalcante Tavares (28)
Sylk Nagawo Pinheiro (11)
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Fonte: SINCOR AM/RR

Autoglass chega forte em Manaus
localizada na zona leste de Manaus, Av.
Autaz Mirim 2531.

junho

O presidente do Sincor AM/RR esteve
em visita e pode conferir de perto o
empreendimento e foi recebido pelo
gerente Sr. Delamare que apresentou
todas as dependências e também a
equipe de profissionais. Jair comentou
que é importante para o mercado poder
dispor de uma empresa que chega
pra oferecer mais uma opção para
os segurados e, principalmente, por
oferecer serviços de qualidade.

Delamare Domingos e Jair Fernandes

I

naugurada no mês de fevereiro deste
ano, a Autoglass iniciou suas atividades
na cidade de Manaus com força total.
A empresa é especializada nos serviços
de troca de faróis, lanternas, vidros

Anuncie também a sua marca!

dianteiros, traseiros e laterais, reparos
de arranhões, película de proteção
solar e de segurança, palhetas, filtro
de ar condicionado e higienização.
As instalações são modernas e está

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

“Hoje temos carência de qualidade na
execução dos serviços e no atendimento,
além da demora na reposição de peças.
Essas questões devem ser resolvidas e
tratadas como prioridades para que a
empresa se destaque e tenha sucesso”,
comentou Jair Fernandes.

Clique aqui e visite nosso site

40

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano II, edição nº 7 (Jan-Jun/2018)

Fonte: SINCOR AM/RR

junho

Getores da Autoglass visitam o Sincor AM/RR

Delamare domingos, Jair Fernandes, Armando Almeida

A

rmando
Almeida
–
Superintendente Regional e
Delamare Gomingos – Gerente

Unidade Manaus fizeram visita ao Sincor
onde foram recebidos pelo presidente
Jair Fernandes. Armando disse que
esse encontro celebra o início das
Anuncie também a sua marca!

atividades da empresa em Manaus que
tem como diferencial o atendimento
humanizado e os serviços de qualidade...
“-Estamos aqui em Manaus para
disponibilizar aos clientes e parceiros
serviços diferenciados que possam
gerar satisfação e comodidade, temos
um grande estoque de peças e mão de
obra qualificada e com isso reduzimos o
tempo de espera e garantia de um ótimo
serviço”, disse Armando Almeida.

seguros está precisando melhorar o nível

Jair Fernandes comentou sobre a
responsabilidade que todos têm em
perseguir a qualidade daquilo que
propomos entregar aos clientes. Ele disse
ter visitado as dependências da empresa
e espera que ela possa cumprir a missão
que se propõe... “-O nosso mercado de

O encontro foi de muito bate papo,

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

de atuação profissional e para isso é
preciso rever comportamentos e investir
na qualificação e tecnologia, porém sem
desumanizar o atendimento. Quando há
reclamações em qualquer setor de uma
empresa ou corretora ou companhia
seguradora é porque há falhas que
precisam ser corrigidas caso contrario
toda cadeia sofre os efeitos”, comentou
Jair Fernandes

mas firmaram uma parceria que vai
proporcionar um investimento, pela
Autoglass, nas mídias do Sincor o qual
passará a divulgar a marca da empresa.

Clique aqui e visite nosso site
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Fonte: SINCOR AM/RR

Comunicado ao Mercado - DPVAT
atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes
de trânsito, bem como orientação, esclarecimento e
divulgação, como fazíamos há mais de duas décadas.
Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de
forma unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos
à sociedade, inclusive importantes instrumentos de
combate a fraude e de atendimento humanizado e de

junho

forma gratuita em todos os estados do Brasil.
Informamos que, somente a Seguradora Líder, na
qualidade de detentora da administração do Seguro
DPVAT e responsável por todo o atendimento e liquidação

E

do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse
m face da rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica
e Operacional para Divulgação e Atendimento do Seguro
DPVAT”, celebrado entre a Seguradora Líder dos Consórcios

Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC

do Seguro DPVAT e este SINCOR AM.RR, comunicamos

24 horas 0800 022 1204, Ouvidoria 0800 0219135, site www.

que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais

seguradoralider.com.br.

Anuncie também a sua marca!
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atendimento.
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Fonte: SINCOR AM/RR

HDI Manaus acredita no potencial da Região Norte

junho

O

gerente da HDI Filial Manaus,
Sr. João Vitor, esteve em visita
ao Sincor AM/RR acompanhado
do Sr. Renan Guilherme que é o
novo gerente comercial. João Vitor
apresentou o novo companheiro o
qual tem larga experiência profissional
e veio transferido de Recife onde
atuava pela companhia e que, com
sua experiência, vai estreitar o
relacionamento com os Corretores de
Seguros e, conseqüentemente, melhorar
o atendimento.
João Vitor comentou que a HDI vem
mantendo o ritimo de crescimento e
que, mesmo com restrições impostas
pela situação do país, acredita que
o mercado de seguros da Região
Norte deverá aquecer ainda mais. O
executivo aproveitou para manifestar
apoio as ações do Sincor e parabenizou

Anuncie também a sua marca!

João Cândido, Renan Guilherme, João Vitor e Jair Fernandes

o presidente e sua diretoria pela gestão
exemplar a frente da instituição que
completou 29 anos... –“Penso ser
importante que todos os corretores e

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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seguradoras, principalmente, ajudem
o Sincor nessa luta pelo fortalecimento
e desenvolvimento do mercado de
seguros”, completou João Vitor.
Clique aqui e visite nosso site
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junho

Jair Fernandes, presidente do Sincor
AM/RR, deu as boas vindas ao Renan
Guilherme e o desejou sucesso. Ele
agradeceu pelas palavras de incentivo e
apoio ao Sincor e declarou que todas as
ações realizadas a frente da instituição
estão respaldadas pelo esforço conjunto
de pessoas que tem responsabilidade
social, moral e ético e que ergue a
bandeira do profissionalismo e do
esforço incansável pelo desenvolvimento
do mercado.
Jair, em nome dos presidentes dos
Sincor’s da Região Norte, aproveitando
a visita, agradeceu a HDI Seguros, pelo
apoio ao 1º Congresso da Região Norte
que será realizado em Belém no mês de
novembro.

Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

e-mail: victor@sincor-am.org.br

Clique aqui e visite nosso site

44

