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Editorial

2016, SUPERAÇÃO
Foi um ano desafiador, mas no final o saldo foi positivo.
Participamos de ações e discussões junto a Fenacor,
Funenseg e Ibracor que culminaram em melhorias e
defesas da nossa categoria, diga-se manutenção na tabela
III do simples nacional, da qual seríamos excluídos não
fosse uma ação conjunta que garantiu a todas as corretoras
que estão hoje enquadradas no simples a se manterem na
atual tabela. Registro também o combate duro e contínuo
a várias tentativas de terceiros em atuar de forma irregular
no mercado de seguros e ainda nos denegrir perante a
sociedade.
O convênio firmado entre Susep e Ibracor, após vários
apelos de todas as lideranças dos Sincor’s e das nossas
lideranças representativas institucionais, irá beneficiar os
corretores de seguros pelo direito a sua carteira profissional
e nos cadastramentos via Sincor. Em se falando de Sincor
conseguimos, localmente, dar continuidade a todos os
eventos do nosso calendário e realizamos também um
evento comemorativo ao dia do Corretor de Seguros que,
pelo sucesso, deverá fazer parte da nossa programação

anual. Mantivemos as parcerias
e os benefícios aos associados,
mas
principalmente
na
formação e na qualificação
profissional através do Curso
de Habilitação, Palestras e o
Jair Fernandes - Presidente do Sincor AM/RR
Pós-Graduado em Negociação
Fórum de Seguros. Fechamos o
ano com um evento maravilhoso o “Troféu Vitória Régia”,
a tradicional festa de confraternização e premiação aos
melhores profissionais e instituições do nosso mercado.
Não realizamos tudo que desejávamos, mas fizemos tudo
o que estava em nosso alcance e da melhor maneira
possível, fizemos com dedicação e amor. Para isso destaco
a participação de todos os diretores e funcionários do
Sincor, assim como os apoiadores e patrocinadores dos
eventos e em especial a Fenacor e Funenseg. Parabéns a
todos!
Jair Fernandes - Presidente
Visite www.sincor-am.org.br!
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Escrito por Nectar/Sindseg

50 anos da SUSEP
Autarquia faz 50 anos e lança selo comemorativo
Exatamente neste último dia 21.11.2016,
a Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) completou 50 anos de sua
fundação. Nesta data, exatamente há
50 anos, foi editado o decreto Lei 73/66,
uma espécie de carta magna do setor de
seguros.
Assim no auditório da autarquia, em
sua sede no Rio, foi realizado um evento
para essa comemoração. Importantes
autoridades do setor, estiveram
presentes. Representando a CNseg
Marcio Coriolano e pelas federações,
João Francisco Borges, Marco Antonio
Barros e Solange Beatriz. Pela Fenacor
esteve Armando Vergílio dos Santos
além de diversos presidentes de
Sindicatos dos Corretores de Seguros. Na
plateia também os servidores da Susep e
outras autoridades.

Anuncie também a sua marca!

O evento conduzido pelo atual
Superintendente
Joaquim
Mendanha de Ataídes, teve
a
premiação
do
Concurso
Cultural ‘Minha Vida Segura’,
uma retrospectiva dos 50 anos
e homenagens prestadas aos
ex superintendentes (conforme
foto) e aos servidores da casa.
Um selo comemorativo dos 50
anos foi lançado pelo Correio para
marcar esta ocasião, da primeira
obliteração.
Em uma casa tão séria e respeitada
foi muito bom participarmos
de forma descontraída desse
momento do nosso mercado, disse
Fernando Simões. Mauro Batista,
Presidente do Sindseg SP também
se fez presente.

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

Joaquim Mendanha de Ataídes - Superintendente da Susep
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Fonte: Sincor-AM/RR

HDI Seguros apresenta novo gestor em Manaus
como a qualificação do pessoal e
também na eficiência dos serviços e na
melhora dos produtos. Ele acrescentou
que o amazonas vem dando bons
resultados e que espera crescer ainda
mais neste ano.

Oséas, Paul Douglas, Jair Fernandes e João Vitor

A HDI Seguros tem novo gestor em
Manaus, ele é oriundo de Pernambuco,
Sr. João Vitor Sanguineto Santana da
Silva. O anúncio foi dado pelo Sr. Paul
Douglas Canarin – Diretor Regional
N/NE. Segundo o executivo, Paul, o
novo gestor vem promovido ao cargo
e terá uma missão de manter os bons
trabalhos realizados na gestão anterior
Anuncie também a sua marca!

e promover maiores relacionamentos
e expansão dos negócios no Amazonas.
Paul disse ainda que a HDI sente, no seu
segmento de mercado, forte impacto da
desaceleração da economia, mas que a
companhia vem realizando um grande
trabalho de gestão administrativa que
visa conter gastos, mas manter os
investimentos em áreas fundamentais

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

A apresentação do novo gestor foi feita
oficialmente na sede do Sincor AM/
RR e foram recepcionados pelo Sr.
Jair Fernandes – Presidente do Sincor.
Jair desejou boas vindas ao Sr. João
Vitor e explanou sobre o momento
atual do mercado de seguros em
Manaus, particularmente, e também
sobre os trabalhos do Sincor e da
parceria institucional com a HDI. Jair
fez questão de enaltecer e parabenizar
a atuação do Sr. Adailson Cordovil,
gestor anterior, perante o mercado local
enfatizando a sua conduta ética e moral
e comprometimento com as causas
coletivas.

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

Mongeral Manaus tem novo Executivo Regional
seguros. Ele disse ainda que a Mongeral
está investindo na qualificação do
seu pessoal e em treinamentos junto
a equipe de produção para oferecer
serviços de alta qualidade e informou
que a intenção é continuar com os cursos
de formação profissional e aumentar
a base de colaboradores. Finalizou
parabenizando o Sincor pelas ações
que vem promovendo junto a categoria
local e pela sua representatividade
perante o mercado de seguros.
Luis Felipe, Jair Fernandes e Fabiana Perdiz

Esteve em visita ao Sincor AM/RR, nesta
quarta 05/10, o novo Diretor Regional
Leste da Mongeral Aegon, Sr. Luis
Felipe Maciel. Ele veio acompanhado
da Gerente da Sucursal Manaus, Sra.
Fabiana Perdiz. O novo executivo disse
estar muito feliz por assumir essa
regional a qual contempla a cidade de
Anuncie também a sua marca!

Manaus em que já havia conhecido
na década de 80 quando morou
ainda jovem. Neste retorno está se
deslumbrando com o desenvolvimento
da cidade e pelo grande potencial
que ela representa em termos de
negócios, principalmente no segmento
da seguradora e para os corretores de

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

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

Jair Fernandes, presidente do Sincor,
recomendou
ao
executivo
que
mantenha fortalecido os trabalhos
que a equipe local vem desenvolvendo
em relação ao atendimento aos
corretores e aos segurados. Ele
agradeceu pela visita e desejou
muito sucesso nessa nova jornada.

Clique aqui e visite nosso site
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Escrito por Armando Luis Francisco - Corretor e jornalista

A denúncia que apura o monopólio nos seguros lotéricos
Há muito tempo acompanho a trajetória
da concorrência dos seguros das
agências lotéricas. Entretanto, créditos
devidos ao Dr. Dorival Alves de Sousa,
atuante gestor sindical, que muitas
vezes pediu satisfação sobre o porquê
de um número ínfimo de corretoras e
seguradoras nas renovações das apólices
destas mesmas agências lotéricas, onde
deveria não obstar a concorrência, em
modelo diferente do praticado, em
saudável oportunidade ao mercado.
Agora, finalmente, noticiou-se a
abertura de procedimento de instrução
pela Procuradoria da República. Isto,
no mínimo, por diferença de conceito
licitatório da exploração de atividade
lotérica. Ainda porque NÃO é declarado
aqui que não se fez concorrência pública,
ou que os atos licitatórios tiveram
incorreção por parte dos gestores, mas
que as informações noticiadas dão

Anuncie também a sua marca!

conta de uma instrução da PR para o
fato, contribuindo para elucidação das
ocorrências e dando oportunidade
para
defesa
da
denunciada.
A gravíssima situação requereu um
movimento incomum nos meios
securitários para contestar a prática
considerada errada. E tal medida visou
também à transparência do setor
público, tão arruinado com os últimos
acontecimentos políticos do Brasil e que
dão origem à desconfiança generalizada
com os atos do âmbito público.

cumpre um papel fundamental. E neste
caso a minha opinião é que a gestão
pública sempre deve ser feita visando o
social. E o preço, em grande movimento
de corretores e seguradores, em
concorrência, tende a ser menor; um
bom motivo para o setor público abrir
competição para suas necessidades.
De qualquer forma é uma ótima notícia
para todos os que querem transparência.

Como informação, a contestação da
prática sempre foi uma posição dos
corretores de seguros brasileiros. Visto
que a necessidade de concorrência
entre congêneres (e profissionais da
corretagem) é uma exigência moral e
legal em todas as práticas de governo.
A Procuradoria da República, assim,

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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Escrito por Fenacor

Abertas as inscrições para o 20º Congresso Brasileiro
Estão abertas as inscrições para o 20º
Congresso Brasileiro dos Corretores de
Seguros, que a Fenacor irá realizar entre
os dias 12 e 14 de outubro de 2017, em
Goiânia (GO). Na mesma ocasião, serão
realizados o 4º Congresso Brasileiro de
Saúde Suplementar e a 19a Exposeg.
A inscrição deve ser feita diretamente no
hotsite do evento: http://www2.fenacor.
org.br/congresso/20/inscricao.php

Brasil” e de melhor qualidade de vida.
Dentre os principais atrativos turísticos
estão bosques e parques de fácil acesso
e muito procurados pelos visitantes.

representação de dois ícones fortes que
caracterizam a região - o Monumento das
Três Raças e a flor do pequi (fruto típico
de Goiás). As cores principais utilizadas
são baseadas na marca da Fenacor.

A marca do Congresso foi desenvolvida
baseando-se na cidade onde o evento
será realizado - Goiânia, através da

O Congresso e os outros dois eventos
terão como palco o Centro de Convenções
Goiânia – CCGO, que fica na região
Central da cidade, o que proporciona
fácil acesso e comodidade para o público.
Localizada em pleno cerrado, Goiânia
mantém uma grande quantidade de
áreas verdes para uma metrópole
brasileira, sendo a cidade mais
arborizada do país. Por este motivo,
recebeu o título de “Capital verde do
Anuncie também a sua marca!
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Escrito por Armando Luiz Francisco

Armando Vergílio e Lucas Vergílio barram
manobra do Senado contra corretoras
Eu sempre acreditei em representatividade, crítica construtiva
e manifestação de gratidão. E é justamente isso que eu venho
fazer aqui, em forma de homenagem, a atuação de pai e filho
contra a manobra do Senado que prejudicaria milhares de
pequenos corretores de seguros.
Armando Vergilio e Lucas Vergilio merecem ser tributados e
reconhecidos por este trabalho. Pois a maior conquista dos
corretores de todos os tempos estava pronta a cair: Mudança
no SuperSimples para corretores.

golaço! Ou melhor: Defesaça!
Aos dois o meu agradecimento pelo sucesso nesta ação e nas
questões da representatividade profissional. Eu sei que os
sindicatos poderiam muito bem deixar pra lá em causa própria.
Afinal, por causa do SuperSimples a Contribuição Sindical ficou
prejudicada. Mas, ao mostrar que houve um interesse maior

Realmente, a representatividade significa entender as
minúcias e manobras legislativas sobre interesses difusos. A
atuação firme e singular pôde reverter à manobra na Câmara
dos Deputados em Brasília. Através de uma negociação que
nem de perto imaginamos a faina e inteligência corporativas.
Isto significa um “Sim” para corporativismo e um “sim” para
lobby que promova o benefício profissional.
Talvez, algum leitor questione a forma elogiosa que escrevo
este texto. Mas pra quem me acompanha no SEGS todos
esses anos sabe que para um grande trabalho bem sucedido,
um grande elogio. E opiniões a parte, não bateu na trave. Foi
Anuncie também a sua marca!

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606

Armando Vergílio

e-mail: victor@sincor-am.org.br
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em manter um benefício à categoria, recebem dos pequenos
corretores o reconhecimento de que agiram em melhor estilo
representativo.

Manobra quase retira de
cerca de 30 mil corretoras os
benefícios do SuperSimples

Simples Nacional.
O parecer deixou de fora do chamado “Fator 28”, aprovado
no Senado, as corretoras de seguros e os escritórios de
advocacia, que corriam o risco de ser transferidos da tabela
III do SuperSimples (a melhor de todas, cuja alíquota da
primeira faixa é de 4,5%) para a V (a pior, com tributação
a partir de 15,5%), como irá acontecer com todas as demais
microempresas de serviços nas quais a relação entre a folha de
pagamentos e a receita bruta for inferior a 28%.

A rápida ação comandada pelo deputado Lucas Vergilio (SDGO) e o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, impediu que
uma manobra aprovada no Senado fosse ratificada na Câmara,
o que retiraria os principais benefícios do SuperSimples
de cerca de 30 mil corretoras de seguros, segundo estudo
realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT).
Para tanto, foram necessárias muitas horas de conversas com
as principais lideranças políticas do Legislativo e autoridades
do Governo até que nesta terça-feira (04/10), o acordo
costurado pelo deputado Lucas Vergílio, com o apoio de
Armando Vergilio, garantiu a aprovação, por unanimidade, no
plenário da Câmara, do parecer do relator do Projeto de Lei
complementar 25/2007, deputado Carlos Meles (DEM-MG),
ao substitutivo do Senado à proposta que muda as regras do
Anuncie também a sua marca!
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Segundo Armando Vergilio, essa foi uma conquista tão
importante quanto a inclusão das corretoras de seguros no
SuperSimples em 2014. “Foram salvas da falência as milhares
de novas corretoras de seguros abertas em 2015, quando o
número de registros de empresas desse segmento cresceu
60% em comparação ao ano anterior” afirma o presidente da
Fenacor.
Para ele, a proposta gerada no Senado representava um
contrassenso, pois aniquilaria um universo de novas empresas
que gerou dezenas de milhares de empregos nos últimos dois
anos e contribuiu para o aprimoramento da proteção e do
amparo à população, através da oferta de seguros adequados
para cada necessidade de todos os segmentos da sociedade.
AÇÃO
O acordo para a mudança no substitutivo foi construído após
destaque apresentado por Lucas Vergilio no plenário da
Câmara, utilizando como argumentos os dados apurados pelo
IBPT, indicando que o “Fator 28” acabaria com os benefícios e
praticamente retiraria cerca de 70% das corretoras de seguros
todo o Brasil do benefício. “O texto aprovado pela Câmara faz
justiça a essa classe que tanto luta pelo desenvolvimento do
País”, observa o deputado.
SANÇÃO E BENEFÍCIOS:
Anuncie também a sua marca!
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O projeto aprovado pela Câmara segue agora para sanção do
presidente Michel Temer, o que deve ocorrer nos próximos
dias.
A importante e destacada atuação do deputado Lucas Vergilio
como vice-presidente da comissão especial que analisou a
matéria, além de preservar os benefícios assegurados aos
corretores de seguros com a adesão na melhor tabela do
SuperSimples, trouxe outros pontos importantes, como o
aumento do limite máximo de receita bruta para pequenas
empresas participarem do regime especial de tributação de R$
3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. Essa mudança entra em vigor
a partir de 1º de janeiro de 2018.
Para o recolhimento do ICMS e do ISS no Simples Nacional, o
limite continua a ser de R$ 3,6 milhões de receita bruta. Acima
disso, a empresa terá de pagar esses tributos segundo as regras
normais.
No caso de ser o ano de início de atividade da empresa ou de o
estado adotar um sublimite, haverá uma tolerância de 20% de
superação da receita.
O texto inicial da Câmara previa limites ainda maiores de
enquadramento, de até R$ 900 mil para microempresas e R$
14,4 milhões para as pequenas. Entretanto, em razão da crise
na economia, acabou sendo aprovado um “meio termo”.

e-mail: victor@sincor-am.org.br
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MEI. Foi recusada também a proposta de prestação mínima de
R$ 150,00 que seria exigida do microempreendedor individual
(MEI) no novo parcelamento de dívidas aberto pelo projeto.
Esse ponto também interessa ao corretor de seguros, uma vez
que o texto-base, aprovado na Câmara no final do ano passado,
prevê o enquadramento desse profissional (pessoa física) como
Microempreendedor Individual (MEI). A proposta, apresentada
pelo deputado Lucas Vergilio (SD-GO), teve aprovação unânime
dos seus pares, na Câmara.
Microempreendedor Individual é o profissional que trabalha
por conta própria e se legaliza como se fosse um pequeno
empresário.

Anuncie também a sua marca!
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Escrito por Sincor RS

Auto popular: uso de peças
não originais só com aval do
segurado
A Susep publicou na edição de 3/10 do Diário Oficial da
União, a Resolução 340/16 do CNSP, que altera a regra
para operação do seguro popular de automóvel. A norma
esclarece que a permissão do uso de peças oriundas de
desmontagem não afasta a possibilidade de utilização de
peças de reposição adequadas e novas desde que apresentem
as mesmas especificações técnicas do fabricante, asseguradas
ao destinatário informações claras, suficientes e destacadas
acerca da procedência e da adequação do produto.
Ainda de acordo com a resolução, a seguradora somente poderá
utilizar peças de reposição não originais após autorização
específica do segurado no momento da contratação.
Essa era uma das reivindicações feitas pelas seguradoras para
iniciar a comercialização do seguro Auto Populares.
Já se inscreveu? Somos a única instituição no Brasil que oferece
o Curso para Habilitação de Corretores de Seguros. Ao término
do programa, sendo aprovado, você ganha o certificado que
lhe permite a obtenção do registro profissional. Saiba mais
clicando aqui!

A norma já entrou em vigor.

*Desconto válido para matrículas realizadas até 31/01/17.

Anuncie também a sua marca!
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Escrito por NR-7 Comunicação

Como contratar seguro viagem?
Não são raros os casos em que os
viajantes são pegos desprevenidos fora
do país. Sem um seguro viagem, uma ida
ao hospital por indisposição pode trazer
um prejuízo enorme. Tudo depende do
país e cidade onde você está.
Já pensou ter um acidente e quebrar
o braço em plena viagem de férias? Se
estiver com seguro de viagem que cubra
assistência médica e hospitalar você
irá procurar ajuda, engessar o braço e
seguir viagem. É claro que não será a
mesma coisa. Mas se isso acontecer e
você não tiver um seguro, além da dor
no braço você terá uma incrível dor no
bolso.
Há países que obrigam o viajante a ter
o seguro viagem, caso dos países que
fazem parte da União Europeia. Outros
não. Mas, mesmo não sendo obrigatório,
ele te poupará de muita dor de cabeça e
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gastos desnecessários. Confira algumas
dicas da Bidu Corretora para contratar o
seguro viagem.
Por onde começar?
- O número de dias da viagem, o tipo e
os destinos são o ponto de partida para a
contratação do seguro. São esses fatores
que determinarão o valor final e o plano
contratado;
- Existem diversas opções de seguro de
viagem. Tem aqueles que abrangem
somente
despesas
médicas
e
hospitalares e casos de morte. Mas
também há diversos outros itens a
serem contratados. É possível também
contratar um seguro que cobre despesas
de bagagens extraviadas, voos atrasados
e cancelamento de viagens, por
exemplo;
- Conheça bem todas as opções antes
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de contratar. Leia o que cada uma delas
oferece e avalie o tipo de viagem que
fará e o tipo de viajante que você é.
Conte com o seu corretor de seguros
para te ajudar nessa hora!;
- Se você tem doenças preexistentes,
verifique se o plano que vai contratar
oferece essa cobertura;
- A recomendação é que você faça sua
contratação para um período de cerca
de dois dias antes e dois dias depois
da viagem. Se houver uma mudança de
última hora nas datas da viagem, você
estará coberto;
- Se for para praticar algum esporte
radical na viagem, não deixe de
mencionar isso na cotação. Muitos
seguros
não
cobrem
acidentes
envolvendo esportes radicais. Busque
um seguro específico que cubra esses
riscos;
Clique aqui e visite nosso site
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- Ao contratar seguro viagem para
gestante, idoso ou criança, você pode
se deparar com um valor diferenciado.
Isso porque existe uma chance maior de
utilizar o seguro. Isso é normal;
- Faça diversas cotações;
- Assim que escolher o melhor seguro
para sua viagem, leia bem tudo que a
cobertura abrange e o que deve fazer
em cada caso. Não viaje com nenhuma
dúvida, esclareça com o seu corretor. Se
algo acontecer na viagem você já saberá
como agir. Leve também todos os dados
do contrato feito e telefones de contato.
Assim, você não passará aperto em
caso de alguma dúvida ou problema no
atendimento.

Anuncie também a sua marca!
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Escrito por Assessoria de Imprensa FecomercioSP

Especialistas em Previdência Social ressaltam
necessidade de idade mínima para aposentadoria
Em encontro promovido pelo Conselho
de Emprego e Relações do Trabalho
da FecomercioSP, foram debatidos os
aspectos essenciais para a reforma
previdenciária
A Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP), por meio do seu
Conselho de Emprego e Relações do
Trabalho, realizou nesta sexta-feira (5)
um encontro para debater a reforma
da Previdência Social. Na ocasião, o
deputado federal Darcísio Paulo Perondi
(PMDB/RS), o ex-ministro da Previdência
Social, José Cechin, e o sociólogo,
ex-deputado federal e presidente do
Conselho de Economia, Sociologia e
Política da FecomercioSP, Paulo Delgado,
ressaltaram que, para que a reforma
previdenciária brasileira seja justa e

Anuncie também a sua marca!

sustentável, é vital que seja estabelecida
idade mínima para a aposentadoria.
Para José Pastore, anfitrião do encontro
e presidente do Conselho, a reforma da
Previdência Social não deve impactar os
direitos já adquiridos dos trabalhadores
brasileiros nem em suas expectativas
para o futuro, garantindo assim adesão
da sociedade nas futuras medidas.
“O foco da reforma deve estar no
beneficiário e não apenas nas questões
orçamentárias. Com isso, as regras de
transição devem ser transparentes para
a população”, ressaltou.
Caso não seja estipulada uma idade
mínima
para
aposentadoria
e,
considerando o envelhecimento do perfil
da população brasileira, José Cechin
estima que o país terá cerca de 32,9%
aposentados em 2050, ou seja, seria
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impraticável que o brasileiro continue a
se aposentar com a idade média atual
de 57 anos. Segundo o ex-ministro,
as relações de trabalho tornaram-se
mais dinâmicas e a população passou
a ter maior expectativa de vida ativa,
sendo assim, ajustar a proporção
entre contribuintes e beneficiários na
Previdência Social deve ser prioridade
para o Governo. “Sem reformas, a
Previdência Social poderá quebrar o
Tesouro Nacional e assim impactar
o crescimento econômico do Brasil”,
alertou Cechin.
Já Darcísio Perondi esclareceu que
também a Previdência Social necessita
de melhorias na gestão de diversos
aspectos, entre eles, as condições de
aposentadoria para trabalhadores rurais,
as questões relacionadas aos gêneros,
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os gastos com pensão por morte e as
despesas com benefícios judiciais do
INSS. “A reforma da Previdência Social é
impostergável e o regime fiscal do país
não resistirá sem ela”, conclui.
Por fim, Paulo Delgado, também
defensor da reforma, observa que
é essencial haver uma mudança no
conceito de aposentadoria nacional.
“Vivemos a cultura de trabalhar em
busca da aposentadoria e não para
estabelecer a competitividade do
mercado de trabalho. O futuro deve
ser inverso, visto que a ociosidade é um
direito do trabalhador, mas a sociedade
não deverá mais pagar por ela e passará
a premiar quem se aposentar mais
tarde”, conclui Delgado.
A FecomercioSP entende que o
reequilíbrio das contas do governo não
pode ser feito apenas pelo aumento
das receitas públicas pagas pelos
trabalhadores e empresários brasileiros,
de forma que é urgente uma revisão das
Anuncie também a sua marca!

regras de aposentadoria e de indexação
de benefícios.
Sobre a FecomercioSP
A Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP) é a principal
entidade sindical paulista dos setores
de comércio e serviços. Congrega 157
sindicatos patronais e administra, no
Estado, o Serviço Social do Comércio
(Sesc) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac). A
Entidade representa um segmento da
economia que mobiliza mais de 1,8
milhão de atividades empresariais
de todos os portes. Esse universo
responde por 11% do PIB paulista aproximadamente 4% do PIB brasileiro
- e gera 5 milhões de empregos.
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Escrito por Comunicação Sincor-SP

Ibracor elege Gumercindo Rocha Filho como Presidente
Após nomeação de Paulo
dos Santos para diretoria da
Susep, Gumercindo Rocha
Filho assumiu interinamente
a presidência do Ibracor.
No dia 2 de dezembro,
através de Assembleia Geral
Extraordinária, o profissional
foi eleito para o cargo por
unanimidade.
Durante o encontro, a
suplente
da
diretoria,
Juliana Ribeiro Barreto
Paes, foi indicada pelo
Conselho para assumir a
Diretoria
AdministrativoFinanceira, enquanto Camila
Lemgruber Salgado Vogas e
Marcílio Otávio Nascimento
Filho foram eleitos para
a suplência do Conselho
Diretor.
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Escrito por Reportagem - Idhelene Macedo /Edição - Newton Araújo / ‘Agência Câmara Notícias’

Impacto anual dos acidentes de trânsito é R$
2,3 bilhões no Brasil, diz ministro da Saúde
Em audiência da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do DPVAT, o ministro
da Saúde, Ricardo Barros, disse que
dados da Organização Mundial da Saúde
apontam que 1,2 milhão de pessoas
morrem em estradas no mundo todo,
anualmente.
No Brasil, “o impacto financeiro é de R$
2,3 bilhões e, em média, cada acidente
teve um custo de R$ 72 mil reais no
Brasil”. Foram 43.7680 acidentes em
2014 e, somente nos acidentes com
motos, tiveram 12.652 vítimas. “Os
acidentes de motos são responsáveis
pela maior parte das internações
hospitalares.”
O ministro ressaltou que campanhas de
conscientização pública, como a “Vida
no trânsito”, por exemplo, conseguiram
estabilizar o número de mortes em
Anuncie também a sua marca!

acidentes no Brasil, apesar do aumento
da população.
Ricardo Barros também observou que,
em certos casos, como nos acidentes
com motos, o problema é cultural “No
Nordeste, por exemplo, mais da metade
dos motociclistas não usa capacete”,
destacou.
Fonte de Recursos
O Seguro DPVAT, como é mais conhecido
o Seguro de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias
Terrestres, é uma das fontes e recursos
do Sistema Único de Saúde (SUS). Do
total arrecadado, 45% são destinados ao
Fundo Nacional de Saúde.

Desse total, metade foi para a União,
principalmente para o SUS, e R$ 3,3
bilhões foram para o pagamento de
indenizações.
O seguro, criado em 1974, garante a
indenização de vítimas de acidentes de
trânsito no caso de morte ou invalidez,
assim como o custeio de despesas
médicas e hospitalares.
A CPI investiga suspeitas de fraudes nos
pagamentos, a partir de investigações da
Operação Tempo de Despertar, da Polícia
Federal.

No ano passado, a arrecadação total
do seguro DPVAT foi de R$ 8,6 bilhões.
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Fonte: Sincor – AM/RR

Jair Fernandes, presidente do Sincor AM/RR,
visita a sede da Porto Seguros em São Paulo

Presidente do Sincor- AM/RR, Jair Fernandes, faz visita protocolar a sede da Porto Seguro Seguros em São Paulo onde foi muito bem
recebido pelo Diretor Mauro José e este apresentou as dependências da companhia bem como as áreas operacionais. Em conversa
puderam estreitar os laços de parceria institucional.
Anuncie também a sua marca!
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Escrito por Ricardo G. Truncci ( Diretoria de Marketing e Administração)

JMalucelli Seguradora lidera o mercado de Garantia
A JMalucelli Seguradora é referência em
Seguro Garantia no Brasil há mais de
20 anos e está presente no Amazonas
desde 2013.
Periodicamente a Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP) divulga os
números de desempenho do Mercado
Brasileiro de Seguros, e a JMalucelli
continua liderando o ranking de Seguro
Garantia, com 31% do mercado dos
últimos 10 anos.

processos licitatórios com o Estado ou
entre privados.
A filial da JMalucelli está localizada
em Manaus, na Rua Belo Horizonte,
19 Sala 203, Edifício The Place, Bairro
Adrianópolis, no telefone (92) 35844914.

Outra informação positiva foi o
crescimento
deste
mercado
no
primeiro semestre de 2016, de 22% em
comparação ao mesmo período de 2015.
O Seguro Garantia é a melhor solução
para a garantia que uma empresa
precisa prestar como obrigação
contratual (construir, fabricar, fornecer,
prestar serviços, ou outros), seja em
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Escrito por Roberto Costa

Mudança no cálculo da aposentadoria:
O que muda com a Reforma na Previdência
O atual Presidente Michel Temer
vem articulando desde que assumiu
interinamente a presidência
da
República, uma reforma na previdência.
Com um dos maiores déficits entre
os programas sociais do governo, os
benefícios de aposentadoria estão
pesando muito nas contas, o que
sinaliza que a mudança irá acontecer nos
próximos anos.
A nova equipe econômica trabalha em
uma reforma da Previdência que, se
aprovada, vai alterar a maneira como
funciona hoje.
O atual Presidente Michel Temer
vem articulando desde que assumiu
interinamente a presidência
da
República, uma reforma na previdência.
Mudança que parece ser inevitável
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devido ao aumento da expectativa
de vida dos brasileiros. Com um dos
maiores déficits entre os programas
sociais do governo, os benefícios de
aposentadoria estão pesando muito nas
contas, o que sinaliza que a mudança irá
acontecer nos próximos anos.
A nova equipe econômica trabalha
em uma reforma da Previdência que,
se aprovada, vai alterar a maneira
como funciona hoje. As propostas que
estão aguardando para serem votadas,
causando mudanças no cálculo da
aposentadoria. Com a nova regra, a soma
da idade mais o tempo de contribuição
deverão ser de 85 anos para mulheres
e 95 anos para homens. A partir de
2017, o mecanismo será gradativamente
acrescido em 1 ponto até 2022. Assim,
em 2017 as idades passam para 86/96,
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em 2019 para 87/97, em 2020 para
88/98, até chegar em 90/100 em 2022.
A regra deverá valer para homens que
têm menos de 50 anos e mulheres e
professores com menos de 45 anos.
Homens com mais de 50 anos e mulheres
com mais de 45 anos permaneceriam
com a regra atual, segunda a qual
homens precisam ter 35 anos de
contribuição ou 95 anos na soma do
tempo de contribuição com a idade,
já as mulheres precisam de 30 anos de
contribuição ou 85 somando-se idade e
tempo de contribuição. Estes em idade
de transição, porém, devem ter de pagar
uma espécie de pedágio, proporcional
ao tempo que ficar faltando em relação
à nova regra.
O ministro-chefe da Casa Civil - Eliseu
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Padilha argumentou lembrando que
o primeiro sistema previdenciário , é
época de Getúlio Vargas, onde a idade
mínima para a aposentadoria também
era de 65 anos, mas que, naquela
época, a população brasileira tinha
uma expectativa de vida de 37. Hoje, a
expectativa de vida do brasileiro é de
78 anos. Por se tratar de uma emenda
constitucional, a Reforma da Previdência
exigirá três quintos dos votos em dois
turnos na Câmara e no Senado, ou seja,
a proposta vai precisar da aprovação de
pelo menos 308 deputados federais e 49
senadores.
A Reforma da Previdência é uma das
prioridades do governo de Michel Temer.
Hoje, a conta do INSS é deficitária em R$
146 bilhões e a previsão para 2017 é de
que o rombo seja de R$ 200 bilhões. De
acordo com o governo, a reforma não
acabaria com o déficit, mas evitaria o
crescimento do endividamento.
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Escrito por Fenacor

Paulo dos Santos é o novo diretor da Susep
Funcionário aposentado do Banco Central, exdiretor e ex-superintendente da Susep, Paulo
dos Santos está de volta à autarquia. Ele foi
nomeado pelo presidente da República,
Michel Temer, para ocupar uma das diretorias
do órgão regulador e fiscalizador do mercado
de seguros, resseguros, capitalização e
previdência complementar aberta. Até
ontem, Paulo dos Santos ocupava o cargo de
presidente do Ibracor, a autorreguladora da
corretagem de seguros, cargo que deixou para
assumir uma nova missão, agora na Susep.
Além dele, foi nomeado diretor da autarquia
o funcionário de carreira da Susep, Cássio
Cabral Kelly.
As nomeações foram publicadas na edição
de quinta-feira (27/10) do Diário Oficial da
União publica, assim como a exoneração
dos diretores Danilo Cláudio da Silva e Dilma
Costa Rebello.
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Escrito por Agência Câmara Notícias

PL: seguradora deve informar
consumidor sobre recusa no contrato
A Câmara dos Deputados analisa o
Projeto de Lei 5541/16. O projeto obriga
as empresas fornecedoras de seguros
a informar ao consumidor o motivo
da recusa na contratação do seguro
no prazo máximo de 48 horas. O prazo
começará a ser contado a partir do
prazo solicitado pela seguradora para
avaliação da proposta de seguro.
“O direito da seguradora de recusar
a contratação é legítimo. Porém, o
consumidor possui o direito de saber o
porquê da recusa da seguradora”, afirma
o autor da proposta, deputado Rômulo
Gouveia (PSD-PB).
Pela proposta, a obrigação vale para as
seguradoras que atuam nos ramos de
seguro para cobertura de riscos sobre
quaisquer tipos de bens, sejam móveis
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ou imóveis.
A informação deverá ser prestada por
escrito ao consumidor. É permitido o
envio de mensagem para endereço
eletrônico comprovadamente fornecido
por ele.
O descumprimento da medida sujeitará
os infratores às penalidades previstas
no Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90), que vão desde multa à
interdição do estabelecimento.
Tramitação
De caráter conclusivo, a proposta será
analisada pelas comissões de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deficiência; de
Finanças e Tributação; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
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Fonte: Sincor – AM/RR

O presidente do Sincor AM/RR Jair
Fernandes visita a sede da ICP Seguros
Visitando a sede da ICP Seguros, em São Paulo, conversando sobre Certificação Digital
com o gestor Rodrigo Matos e o amigo Auri Bertelli.
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Escrito por CQCS

Previdência é a grande janela de
oportunidade para o corretor
Os corretores de seguros devem ficar
atentos ao grande potencial do setor de
previdência complementar aberta. Isso
porque, diante das incertezas causadas
pela profunda crise na Previdência
Social, não para de crescer o número de
pessoas que optam por contratar planos
privados. Ainda assim, há um gigantesco
espaço para ser ocupado em todo o país,
e o corretor que estiver atento a essa
oportunidade pode obter resultados
surpreendentes.

milhões, ou 75% do total) é formada
por pessoas com planos individuais (já
computados os planos para menores),
o que sinaliza que o corretor pode ter
muita chance de sucesso se oferecer
planos para os seus clientes. “A
escolha por planos abertos de caráter
previdenciário está relacionada ao
entendimento de que é uma modalidade
de proteção transparente e que atende
ao planejamento do poupador”, afirma o
presidente da FenaPrevi, Edson Franco.

Segundo a Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi),
no final de junho, 12,5 milhões de
pessoas contavam com planos de
previdência complementar aberta.
Isso representa pouco mais de 6% da
população.

Ainda de acordo com a FenaPrevi, de
janeiro a junho, os novos aportes a
planos de previdência complementar
aberta somaram R$ 52 bilhões,
apresentando uma evolução de 13%
frente ao primeiro semestre do ano
passado.

A grande maioria desse contingente (9,4

Essa variação indica um crescimento
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real das receitas do setor, uma vez que
a inflação acumulada no mesmo período
ficou em torno de 10%.
Já a captação líquida (diferença entre
depósitos e resgates) apresentou um
saldo positivo de R$ 25,6 bilhões no final
de junho. “Mesmo diante de um cenário
adverso da economia, as contribuições
tiveram um desempenho positivo no
primeiro semestre. Os planos abertos de
caráter previdenciário se tornam cada
vez mais um importante mecanismo de
proteção para os brasileiros que buscam
constituir uma reserva de longo prazo,
para usufruir de uma renda no futuro”,
acrescenta Edson Franco.
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Escrito por Cnseg

Projetos de Sustentabilidade e Inovação da
CNseg são destaques no Valor Econômico
O Jornal Valor Econômico publicou
ontem, dia 26/9, um caderno especial
sobre o mercado segurador. Entre
as diversas matérias apresentadas,
destaque para a que aponta a
importância estratégica dos temas
Sustentabilidade e Inovação para o setor
e para a CNseg, em particular.
O 1º Relatório de Sustentabilidade do
Setor de Seguros, lançado pela CNseg em
julho, foi o primeiro projeto a ser citado
e, segundo a presidente da Comissão de
Sustentabilidade e Inovação da CNseg,
Maria de Fátima Lida, ouvida pelo
Jornal, trata-se de um retrato de como
está o mercado segurador em relação
às questões Ambiental, Social e de
Governança (ASG). (Leia a matéria sobre
o Relatório publicada na época de seu
lançamento). O novo relatório compara
os indicadores do setor com os de cada
Anuncie também a sua marca!

Outro
importante
projeto
da
Confederação lembrado na matéria é o
da CNsegPar, de apoio a startups com
projetos inovadores na área de seguros,
lançado também recentemente pela
Confederação. (Veja a matéria aqui)

Mais Segura”, que tem por objetivo
incentivar a produção de conteúdo,
nas redes sociais, em forma de vídeo
ou post, que trate de “planejamento e
segurança financeiros relacionados a
planos de seguro”, visando estimular a
reflexão e o debate a respeito da cultura
da prevenção e segurança financeira
consciente.

O Programa de Educação em Seguros
da CNseg, também idealizado pela
atual gestão, engloba “um conjunto
de ações para disseminar, de forma
simples e direta, as principais questões
relacionadas ao mercado segurador”,
afirmou Maria de Fátima. (Confira aqui
a matéria sobre o pré-lançamento do
Programa de Educação em Seguros da
CNseg). E entre essas ações, a CNseg,
em parceria com a Susep, lançou o
“1º Concurso Cultural Minha Vida

Devido à limitação de espaço, o Jornal
deixou de citar outro dois importantes
projetos da CNseg relacionados ao tema.
O primeiro, o Prêmio Antônio Carlos de
Almeida Braga de Inovação em Seguros,
que premia securitário e corretores
que tenham desenvolvido projetos
inovadores em nas categorias Produtos
e Serviços, Processos e Comunicação,
que tenham relevante impacto para o
setor. Em tempo, os interessados em
inscrever seus projetos na edição 2016

uma das empresas integrantes e de
outros segmentos da economia.
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do Prêmio da CNseg, podem fazê-lo
até 30 de setembro. E o segundo, o
hotsite que a CNseg matém na internet
exclusivamente para tratar da questão
da Sustentabilidade, trazendo, entre
outras matérias, artigo mensal da
jornalista Sõnia Araripe, editora da
Revista Plurale.

Anuncie também a sua marca!
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Escrito por CQCS

Escrito por CQCS

Proteção veicular:
Susep volta a intimar
associações

Seguro Auto Popular atrai
todas as seguradoras, diz
CNseg

A Susep publicou edital no Diário Oficial da União,
nesta terça-feira (16/08), intimando a Unibras
– Associação de Autoproteção, Assistência 24h
e Benefícios, que se encontra em local incerto
e não sabido, a alegar o que entender, a bem
de seus direitos, no prazo de 30 dias, em face
da representação por atuar como seguradora
sem a devida autorização legal, sob pena de os
fatos narrados no processo em referência serem
julgados sem as referidas alegações.

Todas as seguradoras têm interesse em comercializar o seguro
popular para veículos. A afirmação é do presidente da Confederação
Nacional das Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano, para quem esse
produto pode ajudar o mercado a minimizar os efeitos do cenário
atual, marcado pela forte retração na indústria automobilística, que
vem registrando queda de até 22,8% na produção de veículo.

O edital, assinado pela Coordenação de
Fiscalização de Conduta da autarquia, informa
ainda que, acolhidas as razões da representação,
a associação estará sujeita à penalidade de multa
prevista na legislação.
Foi informado ainda que o processo se encontre
à disposição na sede da Susep (Av. Presidente
Vargas 730 – Centro, Rio de Janeiro/RJ), no
horário das 9h30min às 16h30min.
Anuncie também a sua marca!
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Segundo ele, há a expectativa de que a Susep aprove o quanto antes
mudanças na regulamentação do produto. A versão inicial não
agradou as seguradoras. “Do jeito que estava, não ia funcionar”,
observou.
Marcio Coriolano elogiou a consulta pública realizada pela Susep
visando a mudar uma das questões que mais preocupavam o setor:
a possibilidade de utilização de peças recondicionadas não originais.
Embora a autarquia não tenha demonstrado que irá alterar outros
dois outros dois pontos questionados pelo mercado – a contratação
do seguro para carros zero km e a livre escolha de oficinas -, o
presidente da CNseg acredita que o mercado poderá resolver
esse problema. “Uma boa estruturação do produto resolve isso”,
destacou.
e-mail: victor@sincor-am.org.br
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Escrito por CQCS

Seguro Residencial é produto com
potencial no cenário de crise econômica
De acordo com dados estimados pelo
mercado, apenas 15% das residências
no Brasil contam com algum tipo de
cobertura. Diante desse cenário, o
seguro residencial tem grande potencial
para conquistar um público que se
preocupa e quer contar com a proteção
e benefícios, agregando um preço que
caiba no bolso.
Para Humberto de Mattos Carrilho,
Gerente de Desenvolvimento de
Produtos
da
Bradesco
Seguros,
o corretor deve estar atento ao
seguro residencial, pois é de fácil
operacionalização, excelente percentual
de remuneração, disponível para todos
os perfis de segurados e amplo em suas
coberturas e serviços.
“Com a oferta e crescimento do produto,

Anuncie também a sua marca!

se expandem a proteção, a percepção
de valor do segurado em relação ao
corretor, a rentabilidade da carteira e se
aumenta o relacionamento do corretor
com a Seguradora, melhorando assim
seu índice combinado. E ainda contribui
para blindar a entrada de concorrentes.
Enfim, não há contraindicações na oferta
do seguro residencial aos seus clientes”,
salienta.

taxas de juros, entre outros.
Para mais informações, acesse www.
bradescoseguros.com.br

As coberturas são contra incêndio/
raio/explosão, danos elétricos, perda
ou pagamento de aluguel, roubo e
diversas outras, além de quatro planos
de assistência que contam sempre
com o serviço de descarte ecológico.
Segundo o gerente, os diferenciais que
se destacam são fácil contratação, ampla
aceitação de riscos, acesso ao Clube de
Vantagens, parcelamento com baixas
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Escrito por Lupa Comunicação

Seguro prestamista: dívida quitada a baixo custo
Em tempos de dinheiro curto e risco de
desemprego pairando sobre a maioria
dos brasileiros, o seguro prestamista
começa a ser visto como a salvação para
muitos consumidores. Segundo dados
da Susep (Superintendência de Seguros
Privados), nos primeiros seis meses
deste ano, houve um aumento de 23% no
volume de sinistros, totalizando mais de
R$ 663 milhões gastos em indenização.
Ao todo, o volume de prêmios somou R$
3,53 bilhões no período.
O seguro prestamista garante a quitação
de uma dívida em casos de morte,
invalidez ou desemprego involuntário. É
bom para ambos os lados, uma vez que
o consumidor salda seus débitos e as
instituições de crédito transferem o risco
de suas atividades para uma seguradora.
Neste caso, o primeiro beneficiário
do seguro prestamista, até o limite da
Anuncie também a sua marca!

dívida, será sempre a empresa credora.
“Para o cidadão, fica a tranquilidade de
ter seus débitos quitados, caso aconteça
algum imprevisto. Estamos falando de
uma ferramenta importante contra a
inadimplência e uma injeção de capital
na contabilidade das empresas, que
não sofrem tanto em tempos de crise”,
comenta Armando Vergilio, presidente
da Federação nacional dos Corretores de
Seguros (Fenacor).
Segundo Vergilio, para quem não tem
patrimônio, esse seguro é comparado a
uma proteção social, pois o seu objetivo
é evitar a perda de um bem adquirido.
São áreas de cobertura do seguro
prestamista os empréstimos junto
a financeiras e bancos; dividas de
cheque especial de bancos; cartão de
crédito (para cobrir o saldo do cartão);
consórcios; financiamentos de bens

Fone: (92) 3233 5572 | 9 9199 1606
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(imóveis, veículos, eletrodomésticos,
etc.); e até mesmo empréstimos com
pagamento consignado em folha.
“Quando a pessoa perde o emprego,
fica doente ou em caso de morte, esta
proteção se estende a ele ou às suas
famílias. E é barato, sendo mais um
motivo de adesão do consumidor de
baixo poder aquisitivo”, analisa Vergilio.
O prêmio pago pelo contratante varia de
acordo com o valor do bem, o prazo do
financiamento e a proteção pretendida.
Há diferenças entre os seguros para uma
televisão e para uma moto, por exemplo.
O prazo de pagamento da dívida
também conta, assim como a idade do
segurado. Mas como é um seguro de
vida em grupo, ou seja, contratado para
vários clientes, é possível ter um custo
bastante reduzido por cliente.
Segundo o Portal Tudo sobre Seguros,
Clique aqui e visite nosso site
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da Escola Nacional de Seguros, um bom exemplo deste tipo
de apólice seria um empréstimo de R$ 5 mil, para o qual
foi contratado um seguro prestamista. Caso se concretize
um dos riscos previstos na apólice, a dívida será quitada.
Em outras palavras, não haverá indenização para outro
beneficiário, porque o primeiro beneficiário será sempre a
instituição financeira ou a empresa que concedeu o crédito ou
empréstimo.
Em outro caso, com proteção ampliada seria um empréstimo
de R$ 5 mil com um seguro prestamista de cobertura para um
capital de R$ 15 mil. Em caso de sinistro previsto na apólice, a
dívida será quitada com o credor e o saldo da indenização (R$
10 mil) será pago ao beneficiário indicado na apólice.
Uma opção para pessoas jurídicas
A adesão ao seguro prestamista também vem crescendo
entre as micro e pequenas empresas. Isso porque este tipo de
empreendimento tem, em sua maioria, até dois sócios e, em
caso de morte de algum deles, é um fator de enorme impacto
negativo. Em caso de seguro, quando há dívidas contraídas,
a indenização garante a continuidade do negócio, evitando
pedidos de falência.

Anuncie também a sua marca!
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Escrito por CQCS

Superintendente da Susep revela prioridades da nova gestão
Em entrevista exclusiva ao CQCS, o novo superintendente da
Susep, Joaquim Mendanha, afirmou que as prioridades de
sua gestão foram “definidas de acordo com a orientação do
Ministério da Fazenda, a quem cabe traçar as diretrizes para
a política nacional de seguros”. Segundo ele, de pronto, o foco
será direcionado para a devida proteção dos consumidores e
para a conduta ética de todos os entes supervisionados. “O
objetivo é permitir que o setor possa funcionar bem e de forma
disciplinada”, acrescentou.
Joaquim Mendanha disse ainda que, como empreendedor

desse setor há quase três décadas, sabe bem como o mercado
de seguros funciona. “Conheço suas reais demandas”,
observou.
O novo superintendente da Susep salientou também que o
mercado de seguros tem enorme relevância para o Brasil,
particularmente na retomada do desenvolvimento; no
estímulo à poupança interna e na geração de empregos. “A
nova administração trabalhará para que o fomento do setor
seja de fundamental importância para ajudar o País a sair da
atual crise”, finalizou.

Escrito por CQCS

Susep aprova compra de seguradoras do HSBC pelo Bradesco
A Susep publicou na edição desta sexta-feira (26/08) do Diário
Oficial da União a Portaria 6.637/16, que aprova a transferência
do controle acionário indireto das seguradoras HSBC Seguros,
HSBC Empresa de Capitalização e HSBC Vida e Previdência
do Hsbc Latin America Holdings (Uk) Limited para o Banco
Bradesco S.A..

Anuncie também a sua marca!
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Assim, fica homologado pela autarquia o Contrato de Compra
e Venda de Ações celebradas pelas partes no dia 31 de julho
deste ano e o Instrumento Particular de Alteração do Contrato
da HSBC Serviços e Participações Ltda.
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Escrito por Revista Cobertura Mercado De Seguros

Susep aprova alterações no Seguro Auto Popular
Na 6ª Conferência de Proteção do
Consumidor de Seguros, realizada pela
CNseg, ontem, 29 de setembro, em
São Paulo, um dos temas em voga foi
o Seguro Auto Popular. Helena Mulim
Venceslau, diretora de Supervisão de
Conduta da Susep, anunciou que no dia
anterior, todas as alterações propostas
para o Seguro Auto Popular foram
aprovadas.

“E o público que iremos atingir é o das
classes B e C, e não da D e E, que têm
outros focos de consumo. E o produto
terá de ter uma linguagem muito clara
e transparente para que o segurado
tenha consciência de quais são os seus
direitos”, disse, referindo-se à questão
da judicialização, um peso não apenas
para o mercado de seguros, mas para
toda a sociedade.

Eduardo Dal Ri, vice-presidente da
FenSeg e vice-presidente de Automóveis
e
Massificados
da
SulAmérica,
alertou que trata-se de um seguro
totalmente diferente do de automóvel
comercializado
atualmente,
que
vai requerer uma nova abordagem
para conquistar o cliente que nunca
assegurou o seu veículo e o que já teve
o seguro, ambos, público-alvo do Seguro
Auto Popular.

Também no evento, Silas Rivelle Junior,
presidente da Comissão de Ouvidoria da
CNseg, lançou o Relatório de Atividades
das Ouvidorias 2015, que contou com a
participação de 33 empresas, incluindo
de saúde suplementar, destacando que
“a grande maioria das demandas, 63%
de um total de 110.681, foi tratada
diretamente nos canais das empresas,
sendo que 42% delas foram consideradas
procedentes”, especificou. (Karin Fuchs)

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

35

Magazine

Revista Eletrônica do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Capacitação e Previdência
Privada nos Estados do Amazonas e Roraima. Ano I, edição nº 3 (Jul-Dez/2016)

Fonte: Sincor AM/RR

Gestores da Icatu visitam Sincor AM/RR
O Sr. Tiago Ribeiro – Gerente Regional
da Icatu Seguros e a Sra. Fabiana
Cavalcanti – Assessora Comercial
da Icatu – Filial Manaus fizeram
visita ao Sincor AM/RR e foram
recebidos pelo Sr. Jair Fernandes,
presidente do Sincor. Tiago Ribeiro
veio a Manaus em visita de rotina
profissional e reuniu com sua equipe
e pode conferir as ações finais para
o fechamento do ano. Ele disse que
o resultado do ano está dentro do
que foi planejado e informou que em
2017, embora haja grandes desafios,
acredita que o encerramento será
positivo para a companhia e para o
mercado de seguros em geral.
Ao final do encontro os gestores da
Icatu confirmaram apoio e presença
no XI Troféu Vitória Régia que
ocorrerá no próximo dia 16, no Party
House Festas e Convenções Manaus.

Anuncie também a sua marca!

Fabiana Cavalcanti, Jair Fernandes e Tiago Ribeiro
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Escrito por Cnseg

Escrito por CQCS

Susep troca chefe
de gabinete

Susep busca apoio do MP
para combater seguro pirata

O advogado Marcelo Augusto Camacho Rocha
é o novo nome à frente da função.

O superintendente da Susep, Joaquim Mendanha, vai conversar
com o Ministério Público para buscar apoio e fazer “ganhar
celeridade” o combate à venda irregular de produtos como a
chamada “proteção veicular”. Segundo ele, até agora, mais de
160 ações já foram enviadas pela autarquia para o Ministério
Público e a Polícia Federal. “Não vamos conseguir combater
sozinhos essa prática irregular. Isso cabe à polícia”, afirmou
Mendanha, no XVII Conec.

O superintendente da Susep, Joaquim
Mendanha de Ataídes, nomeou, por meio da
Portaria 6.682, de 27 de outubro, Marcelo
Augusto Camacho Rocha para a chefia de
Gabinete do órgão regulador.
Marcelo Augusto Camacho Rocha é advogado,
já tendo atuado como assessor jurídico da
Fenacor e membro do Conselho de Recursos
do Sistema Nacional de Seguros Privados, de
Previdência Privada Aberta e de Capitalização
(CRNSP), substituindo, agora, Alexandre
Penner, exonerado da chefia de Gabinete da
Susep, cargo que ocupava desde março de
2015.

Anuncie também a sua marca!
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Ele acrescentou ainda que o seguro popular é “o caminho e a
solução” que o mercado tem agora em mãos para fazer frente
aos produtos comercializados irregularmente. “A Susep aprovou
mudanças na regulamentação do produto. Agora, os corretores
de seguros devem cobrar das seguradoras”, acentuou.
Ele disse ainda que o foco deve ser direcionado, principalmente,
para aqueles donos de veículos que “nunca contrataram uma
apólice de seguro”.
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Escrito por Cnseg

Fonte: Sincor-AM/RR

Susep habilita mais
uma companhia
de seguros

Sincor AM/RR promove evento
em comemoração ao Dia do
Corretor de Seguros

Portaria da Superintendência de Seguros Privados
(Susep) materializa a criação da Sicoob Seguradora
de Vida Previdência S/A. Com sede em Brasília, seu
controle será exercido, de forma compartilhada,
pela Mongeral Aegon Seguros e Previdência e
Bancoob Participações em Seguridade- cada qual
detendo 50% do capital da sociedade constituída.

O mercado de seguros do Amazonas comemorou, no dia 1º de outubro,
o dia do Corretor de Seguros. A data oficial, no entanto, é todo dia
12/10, mas foi antecipado. O evento foi um grande sucesso e contou
com a participação de mais de 300 convidados os quais desfrutaram
de muita diversão, chopp gelado, jogos e sorteios de brindes. O
presidente do Sincor, Jair Fernandes, após ouvir vários comentários de
corretores presentes no evento, disse que as comemorações ao dia do
Corretor de Seguros farão parte do calendário oficial do Sincor.

Segundo a portaria, a seguradora terá capital
social inicial de R$ 40.000.000,00, representado
por 38.000.000 de ações ordinárias e 2.000.000
de ações preferenciais com direito a voto, todas
nominativas e sem valor nominal.
A nova empresa recebeu autorização para operar
em seguros de Pessoas e em planos de previdência
complementar aberta, em todo o território
nacional. A seguradora teve aprovada a eleição de
seu Conselho de Administração e Diretoria, além
do projeto de estatuto social.
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O evento foi realizado nas dependências da Chácara Abraço Verde, localizado no Parque das Laranjeiras em Manaus. Foi muito
prestigiado pelos corretores e por executivos de seguradoras, além de familiares e outros ligados ao mercado de seguros. O Sincor
contou com a participação dos seus diretores e funcionários que ajudaram na recepção e na organização do evento.
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Escrito por CQCS

Vergílio pede mudanças no microsseguro
e regulamentação do Universal Life
O presidente da Fenacor, Armando
Vergílio,
defende
a
imediata
reformulação do microsseguro. “Da
forma atual, esse produto não atingirá
objetivos e patamares de penetração
como visto em outros países”, alertou,
em palestra realizada a convite do Clube
de Seguros de Pessoas de Minas Gerais
(CSP-MG).
Segundo ele, o mercado também
necessita urgentemente de mais
agilidade na regulamentação de
“produtos inovadores”. Vergílio citou
o Universal Life e o PrevSaúde como
produtos que podem levar o mercado
a um novo patamar, inclusive no que
se refere ao volume de vendas dos
corretores de seguros.
Armando lembrou que esses produtos
estão “na fila”, aguardando normatização
Anuncie também a sua marca!

da Susep e da área fiscal do governo
para lançamento. “O Universal Life é
comercializado em vários países com
grandes resultados. Mas, no Brasil, está
há anos aguardando ajustes, assim como
o Prev Saúde, produto de formação de
reserva para futuro uso em gastos com
saúde”, lamentou.
Outra prioridade listada pelo presidente
da Fenacor foi a capacitação dos
corretores de seguros, com ênfase para
a autorregulação. Além disso, advertiu
que é preciso rediscutir a questão do
agente de seguros.
Armando Vergílio observou ainda
que os rumos dos seguros de pessoas
dependem,
essencialmente,
da
valorização dos produtos com cobertura
de risco, que “não apresentam um
crescimento expressivo e nem aumento
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de penetração na população”.
O encontro organizado pelo Clube de
Seguros de Pessoas de Minas Gerais
(CSP-MG), na sede do Sindicato das
Seguradoras, contou com o apoio
da Escola Nacional de Seguros, do
Sincor-MG e das beneméritas do CSPMG. Ficamos muito satisfeitos, pois o
Armando conseguiu demonstrar que,
apesar do cenário atual, temos um rumo
a seguir na busca do desenvolvimento
do mercado. Somente atuando juntos,
corretores, seguradoras e entidades
do setor, é que vamos obter sucesso”,
revelou o presidente do CSP-MG, João
Paulo Mello.
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Escrito por Rodrigo Carvalho

Você sabe o que é o Seguro Garantia?
O Seguro Garantia é um tipo de apólice que tem por finalidade
garantir o cumprimento de uma obrigação contratual, seja ela
de construir, fabricar, fornecer ou prestar serviços. Além disso,
qualifica as empresas quanto às condições de cumprir com o
objeto da licitação que pretendem ingressar.
Empresas e até mesmo órgãos públicos podem se beneficiar com
esse tipo de seguro, que proporciona uma série de vantagens
ao segurado: viabilização de grandes projetos de infraestrutura
possibilita a adequação de custos, não comprometer limites de
créditos bancários, considera a expertise técnica e os índices
financeiros do tomador e ainda é uma ferramenta fundamental
para a empresa na modalidade judicial, que substitui a fiança
bancária ou caução em dinheiro.
André Dabus, Diretor-Executivo da AD Corretora de Seguros
e um dos maiores especialistas do Brasil em Seguro Garantia,
explica que esse tipo de apólice funciona como um mecanismo
de transferência de riscos contratuais, visando à proteção
das partes envolvidas em um contrato ou até mesmo em
uma demanda judicial. Segundo ele, o Seguro Garantia pode
ser aplicado desde a simples contratação de uma empresa
prestadora de serviços por uma indústria no fornecimento de
insumos e produtos ou até mesmo garantir a execução de uma
Anuncie também a sua marca!
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grande obra de engenharia. Sua principal finalidade é preservar
a continuidade do contrato, garantindo queo preço, o prazo e a
qualidade dos serviços e produtos serão cumpridos no tempo
e forma anteriormente definidos. Caso haja descumprimento
em algum aspecto, a apólice dará proteção ao segurado e,
dessa forma, o segurador assumirá as obrigações em nome
da parte inadimplente.“O Seguro Garantia é o que traz mais
tranquilidade e segurança para diferentes tipos de negócios e
projetos. Durante a vigência de um contrato, inúmeras são as
possibilidades em que as partes possam divergir em relação
ao objeto contratado. Caso uma dessas eventualidades venha
a transforma-se em uma disputa, o segurador atua como
mediador neste conflito em busca da melhor solução. Não
sendo possível a mediação, é possível executar o seguro para
que o contrato possa ser cumprido”, destaca.
PRINCIPAIS MODALIDADES DO SEGURO GARANTIA
Concorrente ou Manutenção de Oferta (Bid Bond)
Garante a indenização ao segurado caso o tomador vencedor
da licitação se recusar a assinar o contrato principal, nas
condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital
de licitação;
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Executante Construtor, Fornecedor e Prestador de Serviço
(Performance Bond)
Garante a indenização pelos prejuízos decorrentes do
descumprimento das obrigações assumidas pelo tomador, em
contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços,
firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice;
Retenção de Pagamento (Retention Payment Bond)

Garante o pagamento dos tributos devidos na importação,
quando suspensos por inclusão em Regime Aduaneiro Especial,
caso o contribuinte descumpra as condições que lhe permitiram
o benefício da suspensão da exigibilidade aduaneira;

garante a indenização ao comprador do imóvel, dos prejuízos
causados pelo descumprimento do contrato pelo construtor,
como, por exemplo, a não entrega da obra concluída;
Administrativa

Adiantamento de Pagamentos (Advance Payment Bond)
Garante a indenização, pelos prejuízos decorrentes do
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador em
relação aos adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo
segurado, que não tenham sido liquidados na forma prevista
no contrato principal;
Manutenção Corretiva (Corrective Maintenance Bond)
Garante a indenização pelos prejuízos decorrentes de disfunção
de equipamento fornecido ou executado pelo tomador ao
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Aduaneiro (Custom Bond)

Imobiliário (Real State Bond)

Garante a indenização dos prejuízos causados em razão do
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador,
decorrentes da substituição de retenções de pagamento
previstas no contrato principal firmado com o segurado;

Anuncie também a sua marca!

segurado, na forma prevista do contrato principal;

Garante a veracidade de créditos tributários do tomador, para a
interposição de recurso voluntário em processo administrativo,
no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, na forma da
legislação em vigor;
Finalização (Completion Bond)
garante a implantação do projeto no prazo e nas especificações
previstas no contrato assinado em harmonia com o contrato de
financiamento. Neste caso o beneficiário/segurado é o banco
financiador;
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Judicial (Court Bond)
Garante o pagamento correspondente aos depósitos em juízo
que o tomador necessite realizar no trâmite de procedimentos
judiciais, principalmente em discussões cíveis, tributárias e
trabalhistas.
Sinistros
Em relação ao Seguro Garantia, a circular 477 da Susep
determina que, na ocasião de algum sinistro, o segurador
tem que ser comunicado formalmente pelo tomador e pelo
segurado. A partir daí a seguradora avaliará dentro dos prazos
previstos, pela referenciada circular, qual a melhor opção para
resolução do conflito, que pode ser o pagamento do valor
segurado ou até a contratação de uma nova empresa para
continuar com o cumprimento do contrato.
Preço e contratação
O preço do Seguro Garantia é determinado por critério de
taxação diretamente proporcional à análise da capacidade
financeira do tomador e experiência técnica/operacional e
também do contrato que será objeto da garantia.
Diferente dos seguros tradicionais, que são compostos apenas
por duas partes, segurado e segurador, as partes envolvidas
nesse tipo de apólice são: Seguradora (Garantidora), Tomador
Anuncie também a sua marca!
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(Contratado) e Segurado (Contratante). Para contratação
do seguro é preciso cumprir algumas etapas, dentre elas o
cadastramento do tomador (garantido) por meio de análise
técnica e também da análise do contrato que será objeto da
garantia. Atualmente, o segurado também é avaliado pelo
segurador, que pode ou não ser aceito pelos seguradores.
Corretores especializados, que tenham conhecimento técnico
dessa modalidade de seguros, experiência na análise de
contratos e acesso ao mercado segurador e ressegurador
nacional e internacional são os profissionais indicados para a
elaboração de uma apólice de Seguro Garantia.
Especialidade
Desde 1980, a AD Corretora de Seguros desenvolve Programas
de Seguros e Garantias, que visam assegurar o cumprimento,
desde a licitação, execução e a conclusão de empreendimentos
de todos os portes. Uma experiência reconhecida pelo
mercado segurador e ressegurador, dado o know-how e
capacidade técnica de seus profissionais. A especialidade da
empresa é garantir que todos os projetos de seus clientes sejam
viabilizados. Atuante em todo o Brasil, a AD presta assessoria
personalizada com agilidade e alto nível de especialização, além
de atendimento diferenciado e exclusivo em casos de sinistro.
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Escrito por Planeta Seguro

Você sabe o que é Resseguro e qual a sua
importância para as seguradoras?
Ao assumir riscos, as seguradoras
buscam garantias para honrar seus
compromissos em caso de perdas. Por
isso, elas repassam às resseguradoras
parte da responsabilidade e dos
prêmios. Existem inúmeras vantagens
nessa pulverização, como o aumento
da capacidade de absorção de riscos,
a manutenção da saúde financeira das
seguradoras, a proteção para catástrofes,
a transferência de conhecimento no
setor, entre outras.
O resseguro é, portanto, uma atividade
que traz segurança para todas as partes
envolvidas e tem papel fundamental
na viabilização de grandes projetos,
contribuindo de maneira imprescindível
para o desenvolvimento econômico. ?
Esse foi o assunto do tradicional almoço
promovido pela CVG-SP nesta quartaAnuncie também a sua marca!

feira (17) em São Paulo. O convidado
especial e palestrante da ocasião foi
Paulo Botti, presidente da recémcriada AN-Re - Associação Nacional das
Resseguradoras Locais, que é composta
pelas empresas Austral Re, BTG Pactual,
IRB Brasil e Terra Brasis.

preferencialmente para o mercado local
e 50% do prêmio tem que ser retido”,
explica Botti. “... em 2016, oito anos
depois ainda buscamos estabilização
e desenvolvimento para o sucesso do
mercado”, completa.

Botti ressalta a importância do resseguro
no mundo e no Brasil e explica que
a inserção desse novo mercado só
aconteceu em 2008, quando deixou
de ser um monopólio e passou a ter
como objetivo principal, incentivar a
criação de cada vez mais empresas
de resseguro no país e mesmo assim,
manter a necessidade de um mercado
internacional. “60 milhões é um capital
mínimo para resseguradoras locais
e, obrigatoriamente, 40% de toda a
oferta de resseguro tem que ser feita
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TRANSFORME OS IMPREVISTOS NOS
MELHORES MOMENTOS DA SUA VIDA.
A vida é imprevisível e,
acredite, isso é muito bom.

A SulAmérica leva tranquilidade a mais de 7 milhões de clientes. Como maior seguradora independente do Brasil, oferece uma solução completa
de produtos e serviços de seguros, previdência, investimentos e capitalização para você aproveitar o melhor da vida com toda segurança.
Viva o imprevisível e deixe o resto com a SulAmérica.
SEGUROS • SAÚDE • ODONTO • AUTOMÓVEL • VIDA
PREVIDÊNCIA • INVESTIMENTOS • CAPITALIZAÇÃO
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Fonte: Sincor AM/RR

SINCOR-AM RR realiza XI edição do Prêmio
Melhores do Ano e entrega do Troféu Vitória-Régia
Evento tem como objetivo premiar os melhores profissionais do mercado
de seguros e as melhores corretoras e seguradoras do Amazonas e Roraima
O cenário econômico que o país
atravessa foi motivador para o mercado
segurador amazonense. Apesar de
um crescimento modesto em 2016, o
segmento fecha o ano com uma boa
perspectiva para 2017. É o que esperam
os dirigentes das principais seguradoras
que estiveram presentes à XI Edição do
Prêmio Melhores do Ano e entrega do
Troféu Vitória-Régia.
O evento que já se tornou tradicional
para o segmento é realizado pelo
Sindicato dos Corretores de Seguros dos
Estados Do Amazonas e Roraima e tem
como objetivo premiar os profissionais
do mercado de seguros, as corretoras e
seguradoras dos dois estados que mais
se destacam durante o ano.
Anuncie também a sua marca!
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Este ano, a premiação foi realizada
na casa de eventos Party House, e foi
marcada por emoção e alegria dos
participantes. Além das presenças
ilustres de superintendentes, diretores
e representantes de seguradoras,
marcaram presença Jair da Conceição,
Vice-Presidente da Fenacor Região
Norte, Rosiane Rocha da Funenseg,
Sérgio Carvalho do Jornal Nacional do
Seguro e Silvana Carvalho, diretora
regional do Senac.
Jair da Conceição, falou sobre a situação
do mercado segurador e as perspectivas
para o ano de 2017. “Esse não foi
um ano fácil para o nosso segmento,
principalmente o segundo semestre.
Mas essa é uma profissão muita grata,
pois estamos protegendo vidas e o
patrimônio das pessoas. Espero que
2017 seja um ano de conquistas, muito
trabalho e superação”.
Rosiane Rocha, da Funenseg falou da
importância do evento para o segmento.
Anuncie também a sua marca!

“Esse não foi um ano fácil para o nosso segmento, principalmente
o segundo semestre. Mas essa é uma profissão muita grata, pois
estamos protegendo vidas e o patrimônio das pessoas. Espero
que 2017 seja um ano de conquistas, muito trabalho e superação”.
Jair da Conceição (Vice-Presidente da Fenacor Região Norte)
“É sempre bom estar em Manaus, e num
momento como esse onde estão sendo
concluídos os trabalhos de um ano,
ver essa movimentação com relação
ao reconhecimento dos profissionais e
empresas de destaque serve para dar
uma injeção de ânimo e vir com mais
força, mais garra para o ano que vem”.
Rocha disse ainda que o próximo ano
promete muitos desafios. “Com certeza
todos serão desafiados: corretores,
seguradoras e o próprio sindicato como
representante de categoria e a própria
escola que está aqui presente, 2017
promete muito, mas são desafios que
possamos superar com competência
disciplina e ética. Desejo ainda que nossa
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parceria seja ainda mais fortalecida”
Para Silvana Carvalho o evento consolida
o compromisso de uma grande
federação que tem o compromisso
de capacitar e qualificar e manter
os melhores profissionais em um
segmento que é muito forte no país
inteiro. “Num momento em que nós
vivemos a insegurança em vários
aspectos sem dúvida nenhuma é a
garantia da manutenção dos bens, da
saúde. É um privilégio poder estar aqui
como representante da Federação do
Comercio do estado Amazonas, do Sesc
e do Senac que vem como parceiro
em 2017, também se integrando na
formação e capacitação dos profissionais
Clique aqui e visite nosso site
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OS MELHORES DE RORAIMA
Melhor Corretora de Seguros Benefícios
(Vida/ Previdência / Saúde)
Melhor Corretora de Seguros
Elementares
(Auto/ Multirisco)
Melhor Seguradora do Ramo Benefícios
(Vida /Previdência / Saúde)
Melhor Seguradora de Ramos
Elementares
(Auto/ Multirisco)

SPIES CORRETORA DE SEGUROS
SABIO CORRETORA DE SEGUROS
PORTO SEGURO, SEGUROS
TÓKIO MARINE

que vão trabalhar diretamente com as
seguradoras”.
Para o superintendente executivo da
Bradesco Seguros, Emersom Rocha o
evento é importante para o mercado
de seguros da região. É a primeira vez
que eu participo desse evento, e no
mercado de seguros esses momentos

Sabio Corretora

Anuncie também a sua marca!

Porto Seguro
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são muito importantes principalmente
na região. O ano de 2016 para a
Bradesco Seguros foi um ano muito
importante, com bons resultados apesar
das adversidades e estamos vendo 2017
com uma perspectiva ainda maior, pois a
população está mais apta a previdência a
aquisição de seguro.
PREMIAÇÃO ESPECIAL
Uma premiação especial foi concedida
ao Jornal Nacional do Seguro – JNS,
pela ampla cobertura do VI Fórum
Manaus Seguros. O Jornalista e Sócio
do JNS, Sérgio Carvalho, parabenizou
toda a diretoria do SINCOR AM/RR
pela condução do Sindicato, pelo
brilhantismo do evento e, também, a
todos os profissionais corretores de
seguros, bem como, aos seguradores,
pelo árduo trabalho desempenhado ao
longo de 2016, ano considerado difícil
para o segmento.
“É uma honra muito grande receber
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Dekra Vistoriadora

esse troféu, essa é terceira vez que
recebemos essa premiação que é uma
conquista e só tenho a agradecer”.
Para ele o 2017 será muito instável “
principalmente pela questão política que
o país atravessa, mas eu acredito que é
uma questão de tempo, pois tudo se
ajeita. Vejo um cenário muito indefinido,
apesar de o mercado de seguros ter
uma consistência muito grande e
pode ajudar nessa transformação a
partir do momento que ele é o centro
propulsor do movimento do país é um
mercado forte que continua crescendo
apesar das condições não favoráveis
economicamente para o país”.

COMENDA
Outro momento importante da noite
foi entrega da Comenda Edir Farias que
visa homenagear uma personalidade
do mercado que tenha desenvolvido
trabalhos de destaque em prol da
categoria e ajudado no fortalecimento
dos trabalhados desenvolvidos. Este
ano a comenda foi concedida a Marilene
Ferreira da Porto Seguros.
“Quero agradecer a Deus e ao povo
amazonense que me abraçou com muito
carinho, a minha equipe, pois ninguém
faz nada sozinho”. Ferreira acredita que
2017 será um ano de superação. “Para

“Acredito que 2017 será um ano mais tranquilo pois iremos colher
o que plantamos em 2016 e com ajuda do sindicado e da Funeseg
vamos vir melhor e mais preparados para os novos desafios”.
Regiane Coelho (Tokio Marine)
Tokio Marine

Anuncie também a sua marca!
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OS MELHORES DO AMAZONAS
Melhor Empresa Prestadora de Serviços
(Vistoria Prévia / Reguladora)
Melhor Empresa Prestadora de Serviços
(Oficina Automotiva)
Melhor Corretor / Corretora de Seguros
(Ramo Previdência)
Melhor Corretor / Corretora de Seguros
(Ramo Vida)
Melhor Corretor / Corretora de Seguros
(Ramo Saúde)
Melhor Corretor / Corretora de Seguros
(Ramo Multirisco)
Melhor Corretor / Corretora de Seguros
(Ramo Auto)
Melhor Funcionário (a) Comercial de
Seguradora
Melhor Funcionário (a) Administrativo de
Seguradora
Melhor Gestor(a) / Executivo(a) local de
Seguradora
Melhor Seguradora
(Ramo Saúde)
Melhor Seguradora
(Ramo Vida / Previdência)
Melhor Seguradora
(Ramo Multirisco)
Melhor Seguradora
(Ramo Auto)
Seguradora Destaque
Melhor Seguradora
(Opinião Popular).

DEKRA VISTORIADORA
OFICINA CAMPOS
GISELLE VALETA
TURIÁ CORRETORA
ZENTAI CORRETORA
MARUAGA CORRETORA
LESLEY CORRETORA

as seguradoras esse foi um ano atípico, não foi
um dos melhores, mas reagimos bem 2017 vem
aí e acredito que vamos caminhar devagar, ainda
será um ano de superação, busca, lançamento de
produtos.”
Ancelmo Campos proprietário da Oficina Campos
salientou que o troféu “é um reconhecimento do
resultado do trabalho desenvolvido durante todo
o ano.”
A diretora de negócios da Zentai, Ciene Rodrigues,
declarou que o troféu representa o reconhecimento
dos colegas e parceiros seguradores. “É uma

CLAUDIA CUTAR (TOKIO MARINE)
LUAN CARVALHO SENA (HDI Seguros)
MARILENE FERREIRA (Porto Seguro)
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA
PORTO SEGURO, SEGUROS
SULAMÉRICA SEGUROS
HDI SEGUROS
SOMPO SEGUROS
BRADESCO SEGUROS
Oficina Campos
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honra saber que o nosso trabalho é
reconhecido, nossa procura pela ética,
a disciplina e o compromisso assumido
com os nossos clientes é muito
importante. E essa noite foi reconhecido,
para nós é muito importante, pois
estamos abrindo uma nova unidade e
isso contará como histórico positivo”.

Giselle Valeta

Turiá Corretora

Anuncie também a sua marca!

Para Claudia Souza da Tokio Marine
o prêmio serve de motivação. “É um
reconhecimento pelo meu trabalho,
que ele sirva de motivação para que eu
desenvolva, faça cada vez melhor, me
capacite para atender de forma mais
eficiente os nossos clientes”.

Zentai Corretora

Regiane de Souza Coelho da Tokio
Marine disse que a empresa fica
muito lisonjeada em ser reconhecida
como a melhor seguradora de ramos
elementares e agradeceu as parcerias
do mercado. Ela disse encarar 2016
como um ano desafiador, de inovação e
empreendedorismo. “Acredito que 2017
será um ano mais tranquilo pois iremos
colher o que plantamos em 2016 e com

Maruaga Corretora
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muito lisonjeada em ser reconhecida
como a melhor seguradora de ramos
elementares e agradeceu as parcerias
do mercado. Ela disse encarar 2016
como um ano desafiador, de inovação e
empreendedorismo. “Acredito que 2017
será um ano mais tranquilo pois iremos
colher o que plantamos em 2016 e com
ajuda do sindicado e da Feneseg vamos
vir melhor e mais preparados para os
novos desafios”, declarou.
Lesley Corretora

João Vitor da HDI seguros AC, AM,
RO, RR recebeu o prêmio com muita
alegria. Ele ressaltou que a confiança
depositada na seguradora “serve como
esteio para continuarmos trabalhando
com seriedade, 2017 vem aí com muitos
desafios é nós já estamos começando
bem”.

Claudia Cutar

EXPECTATIVA DE SUPERAÇÃO

Luan Sena

Anuncie também a sua marca!

Para todos os presentes o ano foi de
desafios e busca por inovação, como
forma de atravessar o momento
econômico que o país atravessa. Como
declarou o superintende da Bradesco
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Seguros, Raul Vignoli: “apesar da forte
crise que atingiu o país tivemos um
crescimento significativo em relação
a 2015, conseguimos alcançar o
crescimento estimado e o ano vindouro
será de superação.

Amil Assistência Médica

Para Whastingon Romano da Dekra foi
uma alegria participar “dessa noite de
confraternização com nossos parceiros,
passamos o ano todo nos comunicando
com eles, mas sem vê-los, e esta é uma
oportunidade de interagir com todos”.

Porto Seguro

Felipe Barbosa Freitas, gerente da
Mapfre agradeceu a parceria com o
sindicato. “Mais uma vez participamos
desse evento grandioso não apenas
para o Amazonas, mas para a região
Norte, e eu quero agradecer a parceria
do sindicato com a Mapfre. “Creio que
o ano foi um pouco difícil, mas a Mapfre
juntamente com os seus distribuidores
e parceiros tem uma expectativa muito
boa para 2017, sabemos que a classe
tem potencial nessa região onde vamos
agregar novos negócios”, pontuou.
Sulamérica Seguros

Anuncie também a sua marca!
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“Essa festa é superimportante, é onde
fazemos o reconhecimento de todas
as conquistas do ano. Foi um ano
difícil, mas o nosso mercado de vida e
previdência teve um crescimento porque
as pessoas estão mais preocupadas com
a segurança e proteção. Espero que
2017 seja um ano ainda melhor e espero
que encontros como este sejam mais
recorrentes, declarou Fabiana Perdiz,
gestora executiva da Mongeral.
Sompo Seguros

Para Cristóvão Filho da Mitsui Seguros
“o evento é sempre interessante e já se
tornou tradicional, além de congregar
todo o mercado essa iniciativa que vem
de muitos anos. Só tenho a parabenizar
o Sincor. Espero que 2017 venha com
melhoras, acredito que 2016 não tenha
sido um ano bom para ninguém, foi um
ano considerado de manutenção”.

Bradesco Seguros

Vera Lubiana da Sulamérica Seguros,
disse que a noite foi maravilhosa “é um
evento importantíssimo para o mercado
onde acontece o reconhecimento dos
principais executivos e parceiros do
Jornal Nacional de Seguros
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mercado. Estamos apostando em um ano
de melhoria econômica onde vamos ter
crescimento mais forte do que 2016”.
Para Fabiana Cavalcante da Icatu Seguros
Fabiana Cavalcante o evento é importante
pois aproxima os corretores e as seguradoras.
Ao final das premiações o presidente do
Sincor AM RR, Jair Fernandes, agradeceu a
todos os presentes. O presidente falou da
satisfação com a realização do evento e das
articulações para o ano que virá. “Essa noite
tem que ser avaliada pelas circunstâncias no
nosso mercado. Enfrentamos dificuldades, o
país todo está passando por dificuldades. Hoje
é difícil reunir pessoas, todos estão sempre
muito atarefados, mas não perdemos a
tradição desse evento. São 11 anos mantendo
a qualidade esse é um esforço válido. Acredito
que conseguimos atingir o objetivo principal
da festa que é de celebrar o mercado”.
Após o encerramento das solenidades a festa
prosseguiu com um jantar, seguido pelo show
musical de Berg Guerra e a Banda Pegadas do
Arrocha.
Anuncie também a sua marca!
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