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Seja um Corretor de 
Seguros associado!
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Favorito na CNC

Uma importante mudança na correlação de 
forças está para ocorrer na Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), uma das mais importantes 
entidades sindicais do país. Inscrita na 
última semana, a chapa Unidos pela CNC, 
encabeçada por José Roberto Tadros, 
presidente da Fecomercio Amazonas 
e costurada com 23 das 27 federações 
estaduais, conseguiu reunir um grupo de 
peso para suceder Antonio Oliveira Santos 
na megaentidade. A meta é ambiciosa: com 
dirigentes que têm uma visão da economia 
real, querem se tornar grandes interlocutores 
com governos e outras entidades para 
apontar saídas para a crise.

site Istoé - https://istoe.com.br/deja-vu/

Chapa “Unidos pela CNC” 
é destaque na coluna do 
jornalista Rudolfo Lago na 
revista ISTOÉ

• Exclusividade e expertise no produto contra furto e roubo.

• Aceitação, sem restrição, de TODAS as marcas, anos e modelos de carros 
e motos.

• Aceitação de veículos blindados, tunados, rebaixados, esportivos e 
importados.

• Aceitação de táxis, Uber, vans escolares e de carga, food trucks, pick-ups, 
caminhões leves e veículos de coleção.

• Aceitação de motoboys e prestadores de serviços.

• Perfil simplificado.

• Isenção de multas e taxas de cancelamento, caso haja desistência do 
seguro.

• Sem vínculo de um contrato de rastreamento.

• Geração de carteira de novos clientes (inclusive nas renovações).

• Comissão variável até 30% para cada proposta transmitida.

É ESSENCIAL. É SEGURO. É SUHAI.

ACESSE JÁ O NOSSO SITE E FAÇA O SEU CADASTRO
www.suhaiseguradora.com/corretor-seguros

http://www.sincor-am.org.br/
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Um bate papo informal e um bom 
café da manhã celebrou este 
encontro de amigos corretores 

de seguros na sede do Sincor AM/RR. 
O momento foi marcante pelas idéias 
que foram apresentadas e discutidas 
na intenção de melhorar a atuação 
institucional e fortalecer a união da 
categoria. O presidente, Jair Fernandes, 
disse que esse encontro é o início de 
vários que doravante serão realizados 
para que, tanto o Sincor, quanto os 
Corretores se aproximem para que as 
questões que envolvam a categoria 
sejam compartilhadas e, juntos, possam 
lutar em prol das soluções e melhorias.

Todos se manifestaram sobre 
vários temas e ao final ratificaram a 
importância dessa aproximação e que 
muitas idéias surgirão para ajudar no 
nosso desenvolvimento.

Encontro de Corretores e de idéias
Fonte: SINCOR AM/RR

João Cândido, Jair Fernandes, Sandra Amorim, Gisele Valeta, Leandro Menezes, Giovani Júnior

http://www.sincor-am.org.br/
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Para oferecer ainda mais 
comodidade, segurança e 
agilidade aos seus clientes, a 

Mitsui Sumitomo Seguros implantou no 
início deste mês uma ferramenta que 
possibilita a auto inspeção pelo celular 
para seguros residencial e empresarial, 
comércio e serviços.

De maneira simples e fácil, a ferramenta 
online permite que o próprio segurado 
realize a inspeção de sua residência e 
de seu negócio, sem visitas de terceiros 
e sem necessidade de downloads de 
aplicativos. Através de um link via SMS, 
ele será direcionado para a ferramenta 
de auto inspeção.

Intuitiva e autoexplicativa a ferramenta 
tem como foco a implantação de 

processos simples, de modo que o 
segurado disponha menos de 5 minutos 
durante todo o processo. Trabalha em 
tempo real, com o envio de fotos e 
geolocalização, garantindo a veracidade 
das informações e a segurança.

“Desde 2015, estamos investindo em 
novas tecnologias com o objetivo de 
facilitar o processo de contratações 
para o Corretor e melhorias de Produtos 
e Serviços para os Segurados. A auto 
inspeção é um exemplo simples e 
inovador ao mesmo tempo, que garante 
agilidade, segurança e comodidade aos 
nossos clientes.” ressalta Eliane Caetano, 
Diretora de Produtos.

Sobre a Mitsui Sumitomo Seguros

A Mitsui Sumitomo Seguros S.A. faz 
parte do MS&AD Insurance Group, o 
maior grupo segurador do Japão e um 
dos maiores do mundo. É formada a 
partir de dois conglomerados japoneses 
com quase 400 anos de história: Mitsui 
e Sumitomo que juntos formam um 
dos mais sólidos grupos econômicos do 
mundo, agregando qualidade e eficiência 
aos mais variados segmentos de 
mercado em que atua, como financeiro, 
imobiliário, eletrônico, mineração, 
construção, telecomunicações, 
agroindústria, seguros, dentre outros.

Com unidades operacionais espalhadas 
pelas Américas, Ásia e Europa, o Grupo 
MS&AD é reconhecido como um dos 
grupos seguradores mais admirados do 
mundo pela Revista Fortune.

A Mitsui Sumitomo Seguros implanta auto inspeção pelo 
celular para os Seguros Residencial e Empresarial

Escrito ou enviado por  Karina Nahoum

http://www.sincor-am.org.br/
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Há 52 anos operando no Brasil, a Mitsui 
Sumitomo, sempre atenta às mudanças 
e tendências do mercado segurador, 
oferece produtos e serviços que buscam 
atender com excelência às necessidades 
dos seus clientes. Estrategicamente 
presente em 16 localidades com 20 filiais 
e home office, dispõe das melhores 
soluções e proporciona um atendimento 
rápido e personalizado para cada região.

sincor-am.org.br
http://www.sincor-am.org.br/
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No dia 1º de outubro é 
comemorado o dia nacional do 
idoso. A população idosa no 

Brasil aumenta consideravelmente a 

cada ano, fruto da longevidade que vem 

alcançando, mas a assistência dada aos 

idosos parece estar desaparecendo a 

cada dia, requerendo o uso do Estatuto 

do Idoso para que as pessoas respeitem 

a sua dignidade.

Com o crescimento da população idosa, 

é de grande importância dar destaque 

ao assunto. Afinal, os idosos precisam 

ser escutados pelo seu desejo ao invés 

de serem submetidos às ideias dos 

outros para poder continuar construindo 

seus caminhos e realizar suas escolhas.

O Estatuto do Idoso, estabeleceu 

benefícios e prioridades às pessoas da 

terceira idade, garantindo-lhe alguns 

direitos como os seguintes:

- garantia de descontos de, pelo menos, 

50% em atividades culturais e lazer para 

os maiores de 60 anos;

- gratuidade nos transportes coletivos, 

urbanos e intermunicipais;

- garantia de um salário mínimo mensal 

para pessoas a partir de 65 anos que 

não tenham meios de salvaguardar sua 

subsistência;

- garantia de atendimento preferencial 

em caixas de banco e supermercados;

- criação da Delegacia Especial de 

Atendimento às Pessoas da Terceira 

Idade.

Portanto, o Estatuto do Idoso foi uma 

grande conquista, pois trouxe em seu 

bojo pontos importantes que protegem 

os idosos e também os seus direitos.

*Débora May Pelegrim, Advogada OAB/

SC 45263, colaboradora do Escritório 

Giovani Duarte Oliveira Advogados 

Associados, na área de Direito de Família 

e Sucessões.

Direitos dos Idosos! - Fique atento...
Escrito ou enviado por  *Débora May Pelegrim /Enviado por Eduardo 

sincor-am.org.br
http://www.sincor-am.org.br/


10Anuncie também a sua marca!                   Fone: (92) 3233 5572 | 9  9199 1606                    e-mail: victor@sincor-am.org.br Clique aqui e visite nosso site

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)

ju
lh
o

Representantes de vários segmentos 
do mercado de seguros do 
Amazonas (seguradoras, oficinas, 

locadoras e vistoriadoras) estiveram 
reunidos na sede do Sincor onde foram 
recepcionados pelo presidente Jair 
Fernandes e membros da diretoria. Na 
ocasião foi servido um café da manhã, 

oferecido pela SOMPO Seguros.

O encontro foi promovido pelo Sincor 
que, tradicionalmente, apresenta sua 
programação de eventos e ações às 
demais instituições do mercado para 
que possam alinhar as estratégias de 
apoio e participação efetiva para que 

a categoria profissional dos Corretores 
de Seguros, principalmente, possa 
participar de eventos direcionados a 
categoria e de alta qualidade. Dentre a 
programação apresentada destacam-se 
as palestras em parceria com a ENS-
Escola Nacional de Seguros as quais 
serão realizadas nos meses de setembro, 
dia 13, tema: Etiqueta Empresarial, e 
em novembro, dia 22, tema: Seguros de 
Riscos Ambientais, ambas em Manaus. 
Essa última será realizada, também, no 
dia 23 de novembro em Boa Vista. No dia 
12 de outubro, em comemoração ao dia 
do corretor de seguros, será realizado o 
“Fest Chopp com Seguros” que, embora 
seja festivo, teremos um momento de 
bate-papo e troca de experiências com 
os corretores sobre o nosso mercado 
de seguros. Outro destaque da conversa 
tratou sobre o 1º Congresso da Região 
Norte que será realizado nos dias 07 e 08 

SINCOR AM/RR reúne representantes do mercado
Fonte: SINCOR AM/RR

sincor-am.org.br
http://www.sincor-am.org.br/
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de novembro em Belém. 

Para encerrar o ano teremos o grande 
momento do nosso mercado que é a 
premiação dos melhores de 2018. Este 
momento maravilhoso será celebrado na 
XIV edição do “Troféu Vitória Régia” que 
será realizado no dia 14 de dezembro. 

O encontro tratou também do projeto 
para a realização do 2º Congresso Norte 
que será realizado em Manaus em 2019. 
Foi acertada uma nova reunião para 
o planejamento desse congresso que 
será, nas palavras do presidente Jair 
Fernandes, o evento mais inovador do 
mercado e servirá de espelho para todo 
o Brasil.
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Faça acontecer com o  
Porto Seguro Consórcio.

• Parcelas sem juros
• Lances online pelo aplicativo
• Alto índice de contemplação
•  Qualidade de atendimento Porto Seguro

Sejam quais forem os planos de seus clientes,  
faça com que eles saiam do papel com a ajuda  
do Porto Seguro Consórcio.

Vem fazer acontecer. 

Seja nosso parceiro em novos negócios.

AF 544.1.30 An. SincorAmazonas 7,5x10cm-PortoSeguro.indd   1 09/10/18   15:45

http://www.sincor-am.org.br/
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A JMalucelli Seguradora apresenta 
novos gestores local, regional e 
nacional. 

O Sr. Marcelo Queiroz de Oliveira Filho é 

o novo Diretor Comercial Nacional, a Sra. 

Rosália Olivieri é a nova Superintendente 

Comercial da Região Norte. 
Ela manterá a base em 
Brasília, onde atua e passará 
a acompanhar e executar as 
ações para o cumprimento 
dos objetivos da companhia 
e ajudar no desenvolvimento 
do mercado local. A Sra. 
Tacilla Nunes dos Santos 
é a Gestora Comercial da 
filial Manaus e estará, nos 
próximos dias, de licença 
maternidade. Os trabalhos 
da filial serão exercidos pela 

nova funcionária, Sra. Dalrylene Martins 
que é  Assistente Comercial.

O executivo Sr. Marcelo, disse que a 
companhia vem conseguindo obter 
grande êxito no mercado local e acredita 
no crescimento contínuo dos índices 

de vendas dos produtos e também no 
crescimento do mercado. Ele disse ainda 
que a nova superintendente, Sra. Rosália, 
deverá ajudar na qualificação da base 
de corretores e incrementar ações para 
divulgação dos produtos e campanhas 
internas. Para tanto ele conta com a 
ajuda do Sincor, que considera uma 
instituição de grande importância para 
a categoria dos Corretores de Seguros 
e para todo o mercado. Ele aproveitou 
para parabenizar o presidente e sua 
diretoria pelas ações promovidas em 
prol do desenvolvimento do mercado e 
manifestar apoio as ações. 

Eles foram recebidos pelo presidente, 
Jair Fernandes, que agradeceu pela visita 
e pelas palavras de reconhecimento e 
apoio e desejou sucesso a todos.

JMalucelli Manaus, novo time

Rosália Olivieri, Marcelo Queiroz, Jair Fernandes, Dalrylene Martins e Tacilla Nunes

Fonte: SINCOR AM/RR

http://www.sincor-am.org.br/
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Os dados mais recentes 
divulgados pelo Ibracor nesta 
terça-feira (03 de julho) sobre 

o recadastramento de corretores de 

seguros, pessoas físicas, apontam um 

dato impressionante: mais de 20% dos 

processos analisados até agora foram 

indeferidos pela Susep.

De acordo com a autorreguladora, 

do total de 55.155 processos, 10.493 

foram indeferidos. Isso significa que 

esses corretores de seguros estão sem 

registro e assim permanecerão até que 

regularizem sua situação na autarquia, o 

que deve ser feito através de uma nova 

solicitação de recadastramento por meio 

deste link eletrônico: clique aqui

O Ibracor divulgou ainda que 43.909 

pedidos de recadastramento foram 

aprovados até agora.

Além disso, 355 processos ainda 

estão em “em exigência”, “exigência 

preliminar” ou “revisão segunda 

exigência” e 284 não foram finalizados 

pelos próprios corretores de seguros.

Para os casos de pedidos não finalizados, 

o Ibracor recomenda que os profissionais 

nessa situação verifiquem se está 

correto o preenchimento dos dados 

nos campos indicados. Feito isso, basta 

clicar em salvar o cadastro e verificar o 

recebimento de dois e-mails da Susep.

O primeiro e-mail informará o número 

do seu pedido e o segundo e-mail trará 

um link, no qual o solicitante deverá 

clicar para realizar a confirmação do 

seu pedido e poder continuar com o 

processo.

A não finalização do pedido, no prazo de 

até 60 dias, acarretará o cancelamento 

da solicitação, conforme prevê a Circular 

552/17 da Susep.

Para mais informações, os corretores 

podem consultar as Circulares 552/17 e 

558/17 da Susep, o Portal do Ibracor e os 

Sindicatos filiados à Fenacor, ou entrar 

em contato nos telefones disponibilizado 

pela Susep (21- 3233-4146 e 3233-4045) 

e Ibracor (21-3509-7070).

Susep indeferiu 20% dos processos de recadastramento
Fonte: CQCS

http://www.sincor-am.org.br/
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/CadastroCorretores/inicioPesFis.asp?modulo=RF
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Na segunda parte do programa 
“Bate-Bola”, da TV Cqcs, o 
deputado federal, Lucas Vergílio, 

explica a Gustavo Dória os pormenores 

do projeto que ele defendeu na 

Câmara dos Deputados contra a 

atuação das associações veiculares. 

“Esse é um mercado que surgiu e não 

se pode tapar o sol com a peneira. A 

câmara dos deputados é uma casa de 

consenso por isso caminhou-se para a 

regulamentação”, disse ele.

O deputado explicou que a partir da 

regulamentação da lei, as associações 

passam a se tornar entidades de 

autogestão com obrigações de ter 

documentação e garantias financeiras. 

“Eles não poderão usar dessa proteção 

para cooptar associados e cooperados 

porque ficaria caracterizada venda”, 

explicou.

Além disso, passam a se chamar 

entidades de autogestão com lastro 

e garantias, passam a estar sujeitas 

à fiscalização. “Enquanto a lei não 

for regulamentada, estão atuando 

irregularmente”, alertou Vergílio. Ele 

lembrou ainda que só quando a lei for 

sancionada, o corretor poderá atuar 

como intermediário.

Lucas Vergílio detalha sobre associações de proteção 
veicular

Escrito ou enviado por  /Cqcs/Sueli Santos

http://www.sincor-am.org.br/
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Os senhores Gilberto Kabbaz 
– Diretor Comercial Texas/
Divicom e Pedro Neto – Gerente 

Relacionamento Divicom, estiveram 
reunidos com diretores do Sincor, com 
os quais selaram parceria institucional 

que deverá dar 
mais visibilidade 
a marca e, 
principalmente, 
aliar-se as ações 
do Sincor para 
a valorização 
profissional e no 
fortalecimento 
do mercado. 
A DIVICOM é 
uma empresa 
administradora 
de benefícios e 

busca expandir sua atuação no mercado 
e ser referência no atendimento das 
diversas marcas que representa. Nas 
palavras do executivo, Sr. Gilberto 
Kabbaz disseque esse encontro é 
um momento, pois dará início a um 
relacionamento maduro por considerar 

que o Sincor executa um trabalho 
muito importante em prol da categoria, 
mas que promove o desenvolvimento 
de todo o mercado de seguros. Ele 
confirmou ainda a participação e apoio 
nos eventos “Fest Chopp com Seguros”, 
em comemoração ao dia do corretor de 
seguros, dia 12 de outubro, e o “Troféu 
Vitória Régia”, dia 14 de dezembro.

O presidente Jair Fernandes, 
acompanhado do vice-presidente João 
Cândido deu as boas vindas e falou da 
importância da união de todos para 
que o nosso mercado se fortaleça e se 
desenvolva cada vez mais. Jair disse 
também que espera que a empresa 
possa atuar com a parceria dos 
corretores de seguros e dentro das 
regras do mercado. 

Fonte: SINCOR AM/RR

Pedro Neto, Jair Fernandes, Gilberto Kabbaz e João Cândido

Gestores da DIVICOM visitam o Sincor AM/RR

sincor-am.org.br
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O superintendente da Bradesco 
Seguros – Sucursal Manaus, Sr. 
Marcio Ferreira Teixeira esteve em 

visita a sede do Sincor AM/RR e se reuniu 

com o Sr. Jair Fernandes – Presidente. 

Márcio disse que a visita foi importante 
para colocar-se a par das ações 
institucionais do Sincor e manifestar 
apoio e participação. Na conversa ele 
falou também das iniciativas da sucursal 

para a aproximação com os corretores 
e poder oferecer os melhores serviços 
e produtos... “Para isso ter mais êxito 
contamos com a colaboração do Sincor 
por considerar que a instituição tem 
credibilidade perante a categoria e de 
todo o mercado de seguros”, disse Marcio.

Jair Fernandes quis saber sobre o projeto 
“auto center”, que foi prometido há 
algum tempo e não teve êxito até o 
momento, mas o Sr. Márcio noticiou, 
sem dizer uma data, que ainda este 
ano, as instalações do BAC-Bradesco 
Auto Center estarão funcionando, mas 
farão antes um evento de inauguração. 

Ambos ratificaram o compromisso 
de trabalharem em conjunto para 
o desenvolvimento do mercado 
local reconhecendo no profissional 
corretor de seguros o elo principal 
da cadeia produtiva desse mercado.

Marcio da Bradesco Seguros em visita ao Sincor AM/RR
Fonte: SINCOR AM/RR

Marcio Ferreira e Jair Fernandes

sincor-am.org.br
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A Porto Seguros 
Manaus realizou um 
evento de premiação 

pelo encerramento da 
campanha “Voando Alto” 
e, além dos prêmios 
normais, sorteou um 
carro aos corretores 
destaques. Antes da 
celebração foi realizada 
a palestra “Vendas não 
acontecem por acaso” 

ministrada pelo brilhante 
palestrante Thiago Concer, 
que é considerado pelo 
3º ano consecutivo o 
melhor palestrante 
de Vendas do Brasil.

O evento foi realizado no 
salão do Clube da Caixa 
que ficou totalmente 
lotado com a presença dos 
corretores de mercado e 

foi, também, prestigiado 
pelo presidente do 
Sincor, Jair Fernandes e 
membros de sua diretoria.

Fonte: Sincor AM/RR

Thiago Concer, Jair Fernandes, Fabrício Coelho

Porto Seguro realiza palestra e premia os melhores

sincor-am.org.br
http://www.sincor-am.org.br/


19Anuncie também a sua marca!                   Fone: (92) 3233 5572 | 9  9199 1606                    e-mail: victor@sincor-am.org.br Clique aqui e visite nosso site

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)

ag
os
to

Esse é novo posicionamento da HDI Seguros no mercado, trabalhando pra ser uma empresa Humana, digital e Inovadora,

Humana, porque prestamos um serviço importante para o nosso cliente, em muitas vezes em momento delicado! 
Por isso, precisamos ouvir, entender, acolher e participar. Somos pessoas protegendo e cuidando de pessoas;

Digital: porque a tecnologia, acelera e simplifica processos, produtos, serviços e
Inovadora porque fazemos o novo, de novo e de novo! 

sincor-am.org.br
http://www.sincor-am.org.br/
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O Sr. Marco Benvenuto 
é o novo gerente 
da Filial Manaus 

– Seguradora Mitsui. Ele 
assumiu o posto neste 
mês de agosto e já busca 
atrair grandes negócios e 
melhorar o relacionamento 
com o mercado, 
principalmente com os 
Corretores de Seguros.

“Temos excelentes produtos 
e pessoal técnico qualificado 
para dar respostas rápidas 
e com as análises mais 
aprofundadas sobre os 
riscos. Temos expertise nos 
ramos RE Massificados e 
Corporate que precisam 
ser mais conhecidos 
pelos corretores e para 
isso vamos melhorar a 

nossa comunicação 
e o relacionamento” 
comentou Marco.

Ele aproveitou pra informar 
que a companhia irá aderir 
ao pacote de mídias do 
Sincor para que a marca 
seja mais visualizada e 
possa divulgar as ações 
e campanhas internas.

Jair Fernandes disse ser 
importante ampliar e 
melhorar constantemente 
o relacionamento, pois que 
isso ta sendo hoje o maior 
diferencial do mercado. Ele 
desejou sucesso ao Marco e 
agradeceu pelo investimento 
nas mídias do Sincor.

Fonte: Sincor AM/RR

Marco Benvenuto e Jair Fernandes

Novo gestor da Mitsui Manaus se apresenta ao mercado

sincor-am.org.br
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Foi criada recentemente 
uma nova empresa de 
assessoria que vai atuar 

junto às corretoras de seguros no 
cadastramento e suporte junto 
a AMIL. Trata-se da “Assessoria 
Amil Manaus” que tem como 
seus representantes a Sra. Darcley 
Moreno e Sr. Leandro Menezes. 

Por intermédio da empresa, 
segundo os seus representantes, 
as Corretoras poderão realizar o 
cadastramento e comercializar 
normalmente os produtos da 
AMIL. A nova empresa atuará 
como facilitadora e promoverá 
ações e campanhas visando 
melhorias no relacionamento 
e atuação profissional. Eles 
aproveitaram para firmar 
parceria com o Sincor ao 
qual consideram os trabalhos 

realizados em prol da categoria 
profissional de grande relevância 
e ajudarão nesse fortalecimento 
apoiando e participando dos 
eventos e ações institucionais.

Eles foram recepcionados por 
Jair Fernandes, presidente, que 
fez elogios a essa iniciativa por 
dispor os trabalhos da assessoria 
as Corretoras de Seguros locais. 
Disse ainda que por se tratar 
de uma empresa local, com 
profissionais conhecidos e 
respeitados e que buscam atuar 
dentro da legalidade e com 
parcerias para ajudar no nosso 
desenvolvimento, diferentemente 
de outras que estão aqui 
somente para fechar negócios, 
sem ao menos se registrar 
juntos aos órgãos competentes, 
é de merecer credibilidade. 

Fonte: Sincor AM/RR

Mercado de Manaus ganha nova assessoria

Darcley Moreno, Jair Fernandes e Leandro Menezes

sincor-am.org.br
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Nesses tempos de crise econômica e 
grandes despesas ninguém está livre de 
passar por um momento de aperto na 
hora de conseguir ajustar o orçamento 
pessoal para pagar todas as contas que 
ainda são enormes nessa época do ano. 
Uma alternativa bastante oferecida 
no mercado são duas modalidades 
de crédito extras, como é o caso do 
empréstimo consignado e o empréstimo 
pessoal. Mas você sabe qual a diferença 
entre essas duas modalidades de 
crédito? A advogada Mariana Muniz 
Casagrande, gestora de Direito Bancário 
do escritório Küster Machado Advogados 
Associados, tira algumas dúvidas.

A especialista explica que primeiro é 
preciso entender o que é o empréstimo e 
como ele é regulamentado. “No próprio 
site do Banco Central do Brasil temos essa 
explicação bem clara: empréstimo é um 

contrato entre o cliente e uma instituição 
financeira, pelo qual o cliente recebe 
uma quantia em dinheiro que deverá 
ser devolvida em prazo determinado, 
acrescida dos juros acertados. Os 
recursos obtidos no empréstimo não 
têm destinação específica”, comenta.

Entendido que o empréstimo é um 
socorro positivo, ela destaca que o 
empréstimo consignado é aquela 
modalidade em que o desconto da 
parcela é realizado diretamente na 
folha de pagamento ou no benefício 
previdenciário do contratante. Já no 
empréstimo pessoal a restituição se 
dá por meio de desconto direto na 
conta corrente de quem empresta, 
na linguagem técnica: do mutuário.

E por que isso é importante? Entender 
as diferenças é importante para 

saber escolher a melhor opção (taxas 
de juros aplicadas em cada tipo de 
empréstimo) e, até mesmo, para 
saber qual das modalidades o cliente 
poderá contratar. Isso porque a forma 
de pagamento escolhida pelo devedor 
influencia diretamente na segurança do 
recebimento do crédito pela instituição 
financeira. “E esses são alguns dos 
motivos que influenciam nas taxas de 
juros que são aplicadas em cada uma 
dessas modalidades, já que cada uma 
delas têm regras próprias”, ensina.

Quem busca contratar uma dessas 
modalidades de empréstimos precisa 
se atentar para algumas questões, 
como buscar uma instituição financeira 
autorizada pelo Banco Central, 
formalizar o contrato que precisa conter 
os termos negociados, ou seja, que deixe 
bem especificados todos os termos 

Escrito ou enviado por  Mariana Muniz Casagrande / ENVIADA POR Paula Batista

Advogada explica as diferenças entre crédito 
consignado e empréstimo pessoal
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avençados. “Esse é um modo 
de contrato que se baseia na 
liberdade de contratar, ou 
seja, cria direitos e obrigações 
que são especificadas pela 
legislação”, diz Dra. Mariana.

A advogada explica, ainda, 
que é preciso ficar atento ao 
limite do desconto mensal 
que pode ser aplicado em 
cada uma dessas modalidades 
de empréstimo, já que 
elas têm disposições legais 
diferenciadas. “No caso do 
empréstimo consignado, a Lei 
que regulamenta os descontos 
das prestações assumidas 
em folha de pagamento é a 
10.820/2003 para os casos 
dos trabalhadores em regime 
CLT (carteira registrada) e, 
para os servidores públicos 
estatutários, a limitação dos 
descontos é determinada no 

próprio Estatuto e legislações 
específicas do órgão ao 
qual é vinculado. Já para 
o empréstimo pessoal, o 
regramento é dado pelo 
Banco Central e não há limite 
para o desconto em conta-
corrente do mutuário e tudo 
dependerá da negociação 
estabelecida com a instituição 
financeira sendo que, para 
este ponto, vale destacar o 
cancelamento da Súmula 
603, STJ em 22/08/18, com 
a justificativa de que o texto 
sumulado estava causando 
entendimentos equivocados, 
principalmente no que 
dizia respeito a retenção 
de descontos previamente 
autorizados pelo correntista, 
que é o caso do empréstimo 
pessoal, que pode ser 
descontado sem limitação 
de percentuais”, analisa.

sincor-am.org.br
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Já estão definidos os Destaques do Ano 2017/2018 do 
Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ). Os 13 
troféus, dedicados aos profissionais, empresas e produtos 

que mais se destacaram no mercado de seguros nos últimos 
12 meses, serão entregues na cerimônia conhecida como 
Oscar do Seguro, no dia 4 de outubro, no Museu do Amanhã.

Entre os vencedores desta edição estão o Ibracor, que foi 
eleito “Instituição de Destaque do Ano”; e o superintendente 
da Susep, Joaquim Mendanha, como “Personalidade do Ano”.

Os sócios efetivos da instituição foram os responsáveis 
por indicar os profissionais, instituições e empresas 
a serem contemplados pelo tradicional prêmio, que 
chega à sua 42ª edição. Após análise dos resultados, a 
diretoria definiu os homenageados deste ano. “Mais uma 
vez, vamos prestigiar aqueles que contribuíram para o 
desenvolvimento do segmento de Pessoas e Benefícios. 
É uma honra para o CVG-RJ reconhecer esse trabalho”, 
afirma o presidente do Clube, Carlos Ivo Gonçalves.

Escrito ou enviado por  VTN comunicação via Fenacor via /Cqcs/

Ibracor é eleito “Instituição de 
Destaque do Ano”
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MAIS+ ICATU. 
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA 
PARA VENDER MAIS ICATU.
O Mais Icatu é um conjunto de soluções onde 
você encontra cursos online, materiais de venda, 
ferramentas, programa de incentivo e muito mais.

ACESSE AGORA MESMO
www.maisicatu.com.br
Entre em contato com o seu gerente 
comercial e saiba mais.

Central de Relacionamento: 0800 285 3002

http://www.sincor-am.org.br/
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O Mercado Bitcoin anuncia hoje (18 
de setembro) que foi indicado 
para a lista LinkedIn Top Startups 

de 2018, que comemora as 25 startups 
mais cobiçadas no Brasil. A empresa foi a 
primeira corretora de moedas digitais do 
Brasil e teve um aumento exponencial 
no volume de negociações em sua 
plataforma no último ano. Com um novo 
escritório inaugurado recentemente em 
São Paulo, seu quadro de funcionários 
saltou de 8 para 100 pessoas.

A lista LinkedIn Top Startups é resultado 
de um sistema de classificação que 
analisa vários fatores, como interesse 
pela empresa, engajamento com 
funcionários, procura por vagas e 
retenção de funcionários, e agrega 
dados de bilhões de ações dos mais 
de 575 milhões de profissionais 
que fazem parte do LinkedIn.

Das 25 empresas selecionadas este 
ano, nove são fintechs, empresas 
que estão buscando inovar no setor 
de serviços financeiros. O Mercado 
Bitcoin ficou na 16° colocação no 
ranking geral e é a única corretora de 
criptoativos do Brasil a constar na lista.

“É com grande satisfação e orgulho que 
recebemos a notícia de estar no ranking 
com as principais startups de 2018 e em 
um momento tão importante para o 
Mercado Bitcoin. Atuamos em um cenário 
muito desafiador, mas fazemos tudo 
isso por acreditarmos na nossa missão: 
transformar a forma como as pessoas 
se relacionam com o dinheiro. Ficamos 
muito felizes pelo reconhecimento de 
nossos esforços e nossas realizações 
até aqui. Isso renova nosso ânimo para 
seguirmos em frente”, afirma Gustavo 
Chamati, CEO do Mercado Bitcoin.

A lista Top Startups faz parte das listas 
do LinkedIn, uma série editorial contínua 
que reconhece profissionais e empresas 
que causam impacto no mundo 
profissional. Para ver a lista de completa 
das LinkedIn Top Startups, clique aqui.

Sobre o Mercado Bitcoin

O mercadoBitcoin.com.br foi criado 
em 2011 como site para intermediação 
de compras e vendas de moedas 
digitais e, em 2013, os atuais sócios-
fundadores adquiriram a plataforma 
e formalizaram como uma empresa 
focada na negociação de moedas 
digitais. Hoje, o Mercado Bitcoin é a 
maior empresa de moedas digitais da 
América Latina. Em fevereiro de 2018 
atingiu o marco de 1 milhão de clientes.

Escrito ou enviado por  Fábio Martins

Mercado Bitcoin é selecionado para a lista 
das startups mais desejadas no Brasil

http://www.sincor-am.org.br/
mercadoBitcoin.com.br
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As ações do Sincor AM/RR têm sido voltadas a qualificação profissional e ao fortalecimento da categoria. Isso 
tem gerado o interesse e apoio de várias instituições do mercado, e para se integrar ao rol de instituições 
parceiras e manifestar seu apoio as ações do Sincor, estiveram presentes ao sindicato a Sra. Deuza Aguiar – 

Diretora Comercial e a Sra. Luiza Helena – Gerente Comercial, e foram recebidas pelo presidente Jair Fernandes.

A Sra. Deuza parabenizou pela programação de eventos e deverá marcar presença e apoio no Fest Chop com Seguros e 
no Troféu Vitória Régia 2018. Ela enalteceu a iniciativa do Sincor em promover cursos básicos de ensino em técnicas de 
vendas e planos de saúde e prometeu incentivar sua equipe e parceiros a participar efetivamente dessa programação.

Escrito ou enviado por  Fábio Martins

Deuza Aguiar, Jair Fernandes e Luiza Helena

Hapvida Manaus declara apoio ao Sincor AM/RR

http://www.sincor-am.org.br/



