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Planejamento  
para crescer 
Início de ano é tempo de planejar. Afinal, essa é a chave 
para conquistarmos nossas metas, sejam pessoais sejam 
profissionais. No SindSeg MG/GO/MT/DF, acreditamos 
também nessa máxima, e, por isso, o primeiro trimestre marca 
a definição das atividades de 2017.  

Como não poderia ser diferente, um dos nossos principais 
objetivos é continuar investindo no fortalecimento da cultura do 
seguro. E a melhor forma de fazer isso é por meio dos inúmeros 
programas que contribuem para esse trabalho, fundamentais 
para o fortalecimento do setor. 

Nesse sentido, um dos destaques deste ano será o Seguro 
na Universidade. Lançada no ano passado, a iniciativa tem 
como objetivo apresentar aos universitários o amplo universo 
do seguro. Ao difundirmos informações mais aprofundadas 
sobre o segmento, contribuímos para que os jovens percebam 
a importância econômica do setor e a função social dele no 
cotidiano das pessoas. 

Outras iniciativas, como o Educar para Proteger, o Ciclo de 
Palestras e o Mercado de Seguros em Debate, tão valorizadas 
pelos participantes, serão mantidas. Confira, nesta edição 
especial do Seguro em Pauta, quais foram as principais atividades 
realizadas em 2016. Fique por dentro de tudo o que aconteceu e 
prepare-se para acompanhar as nossas ações em 2017.

Contamos com você ao nosso lado ao longo desta nova cami-
nhada. Boa leitura!

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
Presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF

Expediente

Presidente: Augusto Frederico Costa Rosa de Matos – Companhia Excelsior  de 
Seguros. Vice-presidentes: Angelo Vargas Garcia – HDI Seguros S/A, Luiz Carlos 
Ferreira Gomes  –  Bradesco Seguros S/A. Diretores: Rogério Poleti Gebin  –  Zurich 
Minas Brasil Seguros S/A, Antônio Edmir da Silva Ribeiro Filho – Mapfre Seguros 
Gerais S/A, Marcelo Araújo Braz – Sompo Seguros S/A, Andréia dos Reis Padovani 
– Tokio Marine Seguradora S/A. Jornalista responsável: Letícia Espíndola MG-
11.928. Redação: Ana Carolina Rocha e Luciana Neves. Designer: Claudia Daniel. 
Colaboração: Natália Prado. Projeto gráfico e diagramação: Press Comunicação 
Empresarial. Tiragem: 4.000 exemplares. Impressão: Gráfica Rede. Produção: 
SindSeg/MG/GO/MT/DF e Press Comunicação Empresarial. Endereço: av. Afonso 
Pena, 726, 220 andar - Centro - CEP: 30.130-902 - Belo Horizonte/MG. Telefone: 
(31) 3271-0770. 

Palavra da Diretoria

linkedin.com/company/sindseg-mg-go-mt-df

sindsegmd@sindsegmd.com.br

sindsegmd.com.br

facebook.com/SindsegMG

(31) 99922-9351

Um dos nossos principais 
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Capacitação

Troca de experiências
Independentemente da área de atuação, o conhecimento é sempre transformador, e, em 2016, o SindSeg MG/GO/MT/DF pro-
moveu uma série de eventos que movimentaram o mercado segurador nos estados onde atua. “Foram oportunidades para os 
profissionais trocarem ricas experiências e compartilharem dados relevantes. Com base em atitudes como essas, vamos continuar 
as ações em 2017, contribuindo para o fortalecimento do segmento e da cultura do seguro”, ressaltou o presidente do sindicato, 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. s com o SindSeg MG/GO/MT/DF, pelo email sindsegmd@sindsegmd.com.br. 

O SindSeg MG/GO/MT/DF organizou uma série de eventos 
sobre temas relevantes para o setor. “O atendimento que 
vende: uma questão de atitude e preparo” e “Competên-
cias essenciais de quem vende seguros” foram temas mi-
nistrados por Rosana Sá, especialista em coaching.

Os workshops aconteceram no auditório do sindicato e 80 
profissionais das seguradoras associadas tiveram a oportu-
nidade de conferir os ensinamentos da palestrante. 

Rosana também esteve em Brasília (DF) para discutir as 
competências de quem vende seguros com outros 70 pro-
fissionais. O evento aconteceu no dia 9 de novembro.

É indiscutível que o seguro 
faz parte do nosso dia a dia. 
E, nas situações de crise, qual 
é o papel dele? Essa foi a pro-
posta da palestra ministrada 
pelo administrador de em-
presas e corretor de seguros 
Bruno Kelly para cerca de 50 
profissionais de Uberlândia 
(MG), no dia 10 de novembro, 
no hotel San Diego Suítes.

Workshops e palestras

A iniciativa tem como objetivo reunir profissionais do 
mercado para debaterem assuntos que influenciam 
diretamente o trabalho deles, como gestão, organiza-
ção, comunicação, estratégia e marketing.  O Ciclo de 
Palestras é realizado em parceria com a Escola Nacio-
nal de Seguros.

Ciclo de palestras

500 profissionais 
participaram do Ciclo  
de Palestras em 2016

Debate
A Comissão Especial de Assuntos Jurídicos e Fiscais 
do sindicato, em conjunto com a Seção Brasileira da 
Associação Internacional de Direito do Seguro (Aida), 
realizou, no dia 8 de novembro, o evento “Novo Códi-
go de Processo Civil – principais alterações do sistema 
processual civil”. Na ocasião, foi discutido como essas 
alterações impactam o mercado segurador. 
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A segunda edição do “Mercado de Seguros em Debate” 
reuniu mais de 400 pessoas. Com o tema “Conjuntura eco-
nômica brasileira: o que vem pela frente”, as palestras fo-
ram realizadas em Belo Horizonte (MG) e em Cuiabá (MT).

Na cidade mineira, o evento, realizado no dia 29 de setem-
bro, no Hilton Garden Inn, foi conduzido pela jornalista de 
política da Globonews Cristiana Lôbo e pelo presidente da 
Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Francis-
co Silveira Borges da Costa. Já na capital do Mato Grosso, 
a palestra foi ministrada pela jornalista Mara Luquet, que 

atua na cobertura de economia também da Globonews. 
O evento ocorreu no dia 27 de outubro, no Gran Odara 
Hotel. 

Mercado de Seguros em Debate

Mais de 400 pessoas  
participaram da  
iniciativa  em 2016

Outras ações 
O Mercado de Seguros em Debate também marcou 
presença no Distrito Federal. No dia 24 de agosto, o 
sindicato promoveu o “Diálogo com o Detran/DF”. 
Para o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto 
Frederico Costa Rosa de Matos, a união entre as ins-
tituições é muito importante. “Nós temos objetivos 
comuns e acreditamos que, unidos, podemos compar-
tilhar experiências e criar novas ações em prol de todo 
o mercado”, disse, na ocasião. 
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Apresentar aos universitários a relevância econômica e 
social do setor. Essa é a proposta do Seguro na Universi-
dade, iniciativa lançada pelo SindSeg MG/GO/MT/DF em 
2016. A primeira edição do programa aconteceu no dia 
13 de setembro, na capital mineira, no centro universitá-
rio UniBH. Na ocasião, alunos do curso de Administração 
participaram da palestra “Geração do seguro: o seguro na 
sociedade e na economia do Brasil”, ministrada pelo pro-
fessor e consultor Maurício Tadeu Barros Morais. “Esse 
tipo de apresentação leva uma imagem mais real do segu-
ro aos futuros gestores e dirigentes das empresas”, disse 
o presidente do sindicato, Augusto Frederico Costa Rosa 
de Matos.   

Seguro na Universidade 

O programa Educar para Proteger alcançou a oitava edição, 
com o objetivo de estimular os estudantes a pensarem sobre 
a importância da própria segurança, de forma preventiva e 
consciente. “A iniciativa visa incentivá-los a mudar de atitude 
com relação à segurança e à prevenção de acidentes. Isso só 
é possível com mais conhecimento e adoção de novos valo-
res morais”, afirma o presidente do sindicato, Augusto Frede-
rico Costa Rosa de Matos.

Um dos diferenciais do programa é a promoção de um con-
curso cultural de redação. A partir do tema “Seguro morreu 
de velho. Mas como foi que ele viveu?”, os estudantes são 
estimulados a escrever sobre o assunto. Os três melhores au-
tores de cada uma das cidades participantes são premiados.

Educar para Proteger 

 A palestra me deu outra 
visão, no aspecto profissional. 
Penso em ter o meu negócio,  
e a apresentação me  
levou a pensar na importância  
de ter um seguro para prevenir  
futuros riscos”.

Élida Kennedy
Estudante

Seguro é um tema do meu 
interesse. Sou empreendedor 
e tenho muito cuidado com o 
meu negócio. Todas as máquinas 
que tenho são seguradas. Acho 
importante trazer esse assunto para 
a universidade”.  

Leandro Durães
Estudante

Balanço de 2016

428 
50  
11.436 

oficinas

escolas públicas 
participantes

alunos  
alcançados
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Social

Prazer em ajudar
Mais do que conscientizar os motoristas sobre a importância 
do cumprimento das leis de trânsito, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
também apoia ações que contribuem para o melhor atendi-
mento das vítimas de ocorrências relacionadas a automóveis, 
principalmente crianças e jovens. Em outubro, o sindicato doou 
materiais de higiene pessoal, micronebulizadores, muletas e 
aspiradores para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, refe-
rência da capital mineira em atendimento a acidentados. 

A entrega dos itens contou com a participação do grupo Dou-
tores Palhaços de Belo Horizonte, para levar um pouco de 
conforto e alegria às crianças. Entre brincadeiras e palavras 
de apoio, o grupo distribuiu guloseimas e brinquedos para os 
pequenos. “O melhor remédio é a alegria. Essas crianças estão 
passando por um momento delicado, mas, com um pouco de 
diversão, elas são capazes de se recuperar melhor e mais rápi-
do”, afirmou, à época, o presidente Augusto Matos. 

Pelo bem dos animais 
Desde agosto de 2013, o SindSeg MG/GO/MT/DF é um dos apoia-
dores da Organização Não Governamental (ONG) Asas e Amigos 
da Serra de Minas. Localizada no município mineiro de Juatuba, 
a organização cuida de animais resgatados nas ruas e estradas e 
daqueles que são vítimas de tráfico. O suporte do sindicato foi 
viabilizado por meio do projeto Trânsito + Seguro, iniciativa que 
promove ações a favor da redução de acidentes. 

“Ao apoiar a ONG, contribuímos para que cada vez menos ani-
mais fiquem abandonados nas ruas e nas estradas, evitando 
acidentes e ajudando na construção de um trânsito mais segu-
ro”, explica o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto 
Frederico Costa Rosa de Matos.

Apoio a grupo de corrida
Unir a prática esportiva com o lazer é sempre uma boa pedida 
para se cuidar da própria saúde. O SindSeg MG/GO/MT/DF pa-
trocina o grupo de corrida do Clube Jaraguá, de Belo Horizonte. 
O grupo reúne atletas de vários níveis, que participam dos trei-
nos e de competições.

O patrocínio do sindicato possibilita o apoio aos participantes 
durante as competições, com o suporte de  professores, en-
fermeiros, tenda personalizada e hidratação. Para o presidente 
Augusto Matos, esse patrocínio é uma forma de estimular as 
pessoas a pensarem nos benefícios da prática esportiva regular. 
“É sempre melhor prevenir que remediar. Por isso, apoiamos 
iniciativas que contribuem para um estilo de vida mais saudá-
vel”, disse. 
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Um dos pilares que sustenta a atuação do SindSeg MG/GO/MT/DF é a transparência da gestão. Dessa forma, o sindicato investe 
em uma série de canais de comunicação, para mostrar ao mercado e à sociedade quais são as principais ações realizadas.

Com periodicidade trimestral, 
o informativo traz as novida-
des do mercado segurador e 
dos projetos desenvolvidos 
pelo sindicato. 

Seguro 
em Pauta

Viver Seguro
Para reforçar à sociedade a importância do seguro no dia 
a dia, o SindSeg MG/GO/MT/DF promove a campanha 
Viver Seguro. São 22 spots, veiculados nas principais 
rádios de Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Cuiabá, que 
abordam dicas relacionadas ao setor.

Newsletter
Uma das novidades de 2016 foi a criação de um boletim 
online, intitulado Seguro em Pauta News.  O informativo 
é enviado para o e-mail cadastrado e traz um compilado 
com as notícias mais relevantes publicadas no site do 
SindSeg MG/GO/MT/DF. Para acessá-lo, o leitor é direcio-
nado ao portal, onde encontrará a informação completa, 
além de poder navegar por outras notícias. 

Assim como o Seguro em Pauta, ele traz as principais no-
tícias do mercado segurador, com opiniões relevantes so-
bre temas relacionados ao segmento. 

Redes sociais
Presente no Facebook e no Linkedin, o sindicato utiliza 
as redes sociais como forma de se aproximar do público
-alvo, divulgando conteúdo relevante. 

Nesses espaços, ainda são promovidas campanhas, como 
a de segurança no Carnaval, divulgados os eventos e as 
fotos das ações promovidas e apoiadas pela entidade.

Conheça 

sindsegmg

SindSeg MG/GO/MT/DF

Comunicação

WhatsApp
Por meio do aplicativo de men-
sagens instantâneas, o acesso 
ao SindSeg MG/GO/MT/DF 
tornou-se ainda mais rápido.  

sindsegmd.com.br
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Trânsito + Seguro
O SindSeg MG/GO/MT/DF apoiou a Semana Nacional de Trânsi-
to, em setembro, cujo tema foi “Década mundial de ações para 
a segurança no trânsito – 2011/ 2021: Eu sou + 1 por um trânsito 
+ seguro”. Foram ações do Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), em Brasília (DF), por meio de patrocínio a uma cor-
rida comemorativa.  

O sindicato ainda apoiou a ação Pit Stop da Câmara Automotiva 
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 
e convidou a sociedade a participar. O objetivo foi conscientizar 
a população sobre a importância das inspeções preventivas e 
manutenções periódicas nos veículos. Quem levou o carro à es-
cola do Senai ganhou uma inspeção.

Em novembro, a entidade patrocinou o Seminário Educação, 
Fiscalização de Trânsito e Transporte, realizado por polícias Ci-
vil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes (Settrans), Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) e Associação Comunitária para Assuntos 
de Segurança Pública (Acasp), em Divinópolis.

Viajar Seguro
A campanha Viajar Seguro foi promovida 
nos meses de fevereiro, março, maio e 
setembro, para alertar as famílias sobre a 
importância do respeito às leis de trânsito 
nas estradas durante os feriados prolon-
gados (Carnaval, Semana Santa, Dia do 
Trabalho e Independência do Brasil). 

As peças da ação foram veiculadas como 
backbus, nas mídias sociais e no site do 
sindicato.

Vai pegar estrada?

USE O CINTO DE 
SEGURANÇA

RESPEITE O LIMITE 
DE VELOCIDADE

SE BEBER 
NÃO DIRIJA

ULTRAPASSE COM 
SEGURANÇA

ACENDA OS
FARÓIS

Realização:

sindsegmd.com.br

Iniciativas
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Ele esteve no Almoço do Clube de Corretores de Seguros de MG 
(Clubcor-MG), que marcou o primeiro evento da nova Diretoria 
para o triênio 2016-2018, liderada por Helder Lara Barbosa.

Também participou do 21º En-
contro de Líderes do Mercado Se-
gurador, que reuniu mais de 400 
pessoas. Na ocasião, ocorreram as 
posses do novo presidente da Con-
federação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), 
Marcio Serôa de Araújo Coriolano, e dos novos presidentes 
das federações associadas à CNseg, eleitos para os mandatos 
de 2016 a 2019, que foram: João Francisco Silveira Borges da 
Costa, para a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg); 
Edson Luís Franco, para a Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi); Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
para a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde); 
e Marco Antonio da Silva Barros, para a Federação Nacional de 
Capitalização (FenaCap).

Eventos e Ações

Calendário de iniciativas
O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, marcou presença em importantes eventos 
do mercado segurador. “Esses encontros representam oportunidades para a troca de experiências e conhecimento, para nos 
atualizarmos sobre diferentes áreas do setor e também para prestigiarmos aqueles que se dedicam a fortalecer o mercado de 
seguros”, comentou. Confira como foram os compromissos em 2016.

Março 

Fevereiro

Augusto Matos foi reeleito para a gestão do triênio 2016/2018 
do sindicato. Também em março, a Diretoria e os representan-
tes das associadas se reuniram em uma assembleia geral ordi-
nária, para aprovar as contas e o balanço do exercício de 2015. 

Ele participou da eleição da Diretoria do Clube da Bolinha.

Ainda nesse mês, o auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF sediou 
a Assembleia Geral Ordinária do Clube de Seguros de Pessoas 
de Minas Gerais (CSP/MG), marcando o início das atividades 

da entidade e  reunindo associados, beneméritas, Diretoria e 
membros do Conselho Consultivo. 

No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, 
o sindicato celebrou a data. A administradora e coach Rosana 
Sá ministrou a palestra “Salto para o futuro” para cerca de 30 
participantes. O Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas 
Gerais (Sincor-MG) também prestou uma homenagem às mu-
lheres, evento que foi prestigiado pelo presidente.
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Abril 

O 5º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro reuniu mais de 400 
representantes do mercado segurador e ressegurador brasileiro 
na capital carioca. Augusto Matos prestigiou o evento e ressaltou 
a importância dessa iniciativa. “Foram compartilhadas informa-
ções importantes para o mercado. É possível continuar crescendo, 
conquistar novos nichos de mercado e criar novas estratégias, para 
disseminar a cultura do seguro”, disse. 

A posse da nova Diretoria do Sindicato foi realizada em abril, na 
sede da entidade, e contou com a presença de representantes do 
setor.

DIRETORIA ELEITA

Efetivos Suplentes

Augusto Frederico Costa  
Rosa de Matos

Companhia Excelsior  
de Seguros

Alexandre Salomão Federman ACE Seguradora S/A

Angelo Vargas Garcia HDI Seguros S/A Thiago Gomes de Castro Caixa Seguradora S/A

Luiz Carlos Ferreira Gomes Bradesco Seguros S/A João de Lima Geo Neto Pottencial Seguradora S/A

Rogério Poleti  
Gebin

Zurich Minas Brasil  
Seguros S/A

Ronaldo Luiz Gama Souza Mongeral Aegon Seguros e  
Previdência S/A

Antônio Edmir da Silva  
Ribeiro Filho

Mapfre Seguros  
Gerais S/A

Jean Carlo de Borba Generali Brasil Seguros S/A

Marcelo Araújo Braz Sompo Seguros S/A Rodrigo Lorenzo Bradesco Vida e Previdência S/A

Andréia dos Reis Padovani Tokio Marine Seguradora S/A Sérgio Prates Nogueira Filho Icatu Seguros S/A

CONSELHO FISCAL

Efetivos Suplentes

Juliana Maria Queiroz Icatu Seguros S/A Marcelo Corrêa Miranda Bradesco Saúde S/A

Fernanda Machado  
Carvalho Silva

Metropolitan Life Seguros e 
Previdência Privada S/A

Igor Maximiliano do  
Nascimento Passos

Zurich Minas Brasil  
Seguros S/A

Fábio Faria Carvalho J.Malucelli Seguradora S/A Weslley Ferreira de Oliveira Mapfre Seguros Gerais

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO

Efetivo Suplente

Augusto Frederico Costa  
Rosa de Matos

Companhia Excelsior  
de Seguros

Luiz Carlos Ferreira Gomes Bradesco Seguros S/A
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Junho
Augusto Matos esteve presente na reunião do Conselho de Representantes da Federação Nacional de Empresas de Seguros 
Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (Fenaseg), no Rio de Janeiro, para apresentação das contas 
da entidade referentes ao ano de 2015. 

Os 30 anos de fundação do Sindicato dos Corretores e das Em-
presas Corretoras de Seguros, de Capitalização, de Previdência 
Privada e de Resseguros no Estado de Goiás (Sincor-GO) foram 
prestigiados pelo presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, que 
participou da solenidade de homenagem, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília (DF). Já Marcelo Araújo Braz, 1º diretor-
tesoureiro do sindicato, representou a Diretoria no lançamento 
dos selos comemorativo e postal dos 30 anos da entidade, em 
Goiânia (GO). 

Esteve na posse da nova Diretoria e do presidente reeleito do 
Sindseg SP, Mauro Batista. 

Participou da 2ª edição do Encontro de Presidentes dos SindSegs, 
realizada em São Paulo. A reunião propôs o alinhamento da atu-
ação de todos os sindicatos, para que possam criar ações conjun-
tas, bem como desenvolver um relacionamento mais próximo, 
independentemente da região de cada um.

Maio
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“Situação atual e perspectivas políticas do Brasil, 2016-2017” 
foi o tema da palestra promovida pela Escola Nacional de 
Seguros, em São Paulo. Augusto Matos assistiu à apresentação 
do cientista político Bolívar Lamounier, que traçou perspectivas 
para médio e longo prazos.

Ele também participou da palestra promovida pela Federação 
Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), realizada no sindicato, 
para a apresentação da cartilha “Entenda o seguro de garan-
tia estendida: orientações para o consumidor” e do “Manual 
de boas práticas para o varejo”. Ambos os documentos foram 
elaborados para esclarecer e orientar o consumidor sobre ques-
tões importantes com relação à contratação e à utilização do 
seguro de garantia estendida. “É também papel do sindicato di-
fundir informações relevantes à sociedade, para que ela esteja 
ciente dos próprios direitos como consumidora de serviços e 
produtos”, afirmou o presidente. Na ocasião, também foi lança-
da a cartilha “Entenda os seguros para celulares e equipamen-
tos eletrônicos e portáteis: orientações para o consumidor”.

Também, em julho, ele assumiu o cargo de vice-presidente do 
Conselho Empresarial de Seguros da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas (ACMinas), durante o evento que marcou 
o início das comemorações dos 115 anos da entidade. Por suges-
tão do sindicato, foram indicados os diretores de seguradoras 
associadas: Sérgio Prates, para a cadeira Vida; Ronaldo Pinho, 
para Ramos Elementares; e Marcelo Miranda, para Saúde.

Agosto

Julho

Belo Horizonte sediou o 3º Encontro de Presidentes dos SindSegs. Naquele mês, durante reunião ordinária da Diretoria, o diretor
-executivo da Escola Nacional de Seguros, Renato Campos Martins 
Filho, abordou as atividades da instituição e os resultados de 2015.

Entenda o Seguro de 
Garantia Estendida: 
Orientações para o 
Consumidor
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O lançamento do Programa de Educação em Seguros foi promo-
vido, em outubro, em Brasília (DF), pela Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). Um dos focos da 
iniciativa é combater a desinformação e ampliar a percepção 
das pessoas sobre a importância do mercado segurador.

Como ponto de partida do programa, a CNseg apresentou também 
o primeiro livreto da série de 36 publicações previstas para os pró-
ximos três anos: “O mutualismo como princípio fundamental do 
seguro”, cujo objetivo é esclarecer uma das questões básicas sobre 
o mercado segurador brasileiro. Em cinco capítulos, o livreto abor-
da um pouco da história do mutualismo, as aplicações dele ao con-
tratos de seguro, questiona o que pode ferir esse recurso e aponta 
como ele pode ser protegido. Dentre os temas que serão abordados 
pelos próximos livretos da CNseg, estão “Função social e econômica 
do seguro”, “Gerenciamento de risco e seguro”, “Contrato de segu-
ro” e “Proteção do consumidor de seguros”.

A CNseg promoveu também, em São Paulo, o 1º Seminário Na-
cional de Educação em Seguros, prestigiado pelo presidente.

Outro evento realizado 
na capital paulista e que 
contou com a participa-
ção dele foi a 17ª edição do 
Congresso de Corretores 
de Seguros (Conec). A ideia 
foi promover a especializa-
ção dos profissionais res-
ponsáveis pela distribuição 
de seguros no Brasil.

Setembro
O auditório da entidade sediou palestra ministrada pela presidente 
da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), So-
lange Beatriz Palheiro Mendes, sobre as perspectivas e o desafios 
da área. Após a apresentação, foi formada uma mesa de debate, 
com as participações dos presidentes do SindSeg MG/GO/MT/DF,  
Augusto Matos; do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Ge-
rais (CSP/MG), João Paulo Moreira de Mello; e da Associação 
das Agências, Assessorias e Consultorias de Seguros do Estado 
de Minas Gerais (Aconseg/MG), Jader Abreu. A discussão tam-
bém contou com os diretores Edson Iria, do CSP/MG;  Evaldo de 
Paula, do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais 
(Sincor-MG), além do representante da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas (ACMinas), Omar Dantas Meira.

Outubro
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Novembro
O 4º Encontro de Presidentes dos Sindsegs aconteceu em 
Curitiba, e foi promovido pelo sindicato do Paraná. O evento 
reuniu presidentes e executivos dos sindicatos das seguradoras 
de todo o país, para aproximar as pautas e as atividades que 
exercem.

Ainda em novembro, o presidente prestigiou o evento de 
confraternização realizado, em Belo Horizonte, pelo Clube de 
Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP/MG), no Automóvel 
Clube.

O SindSeg MG/GO/MT/DF, por meio do representante do Sindica-
to no Distrito Federal, Carlos Cavalcante, recebeu o Troféu Alvo-
rada 2016, premiação que elege os profissionais que mais se des-
tacaram no mercado de seguros local e nacional ao longo do ano. 

O representante do sindicato em Goiás, Francisco Vidigal, es-
teve no 17º Prêmio Bandeirante e no 2º Prêmio Sincor-GO de 
Jornalismo, realizados em Goiânia, que marcaram os 30 anos 
de fundação da entidade. O Prêmio Bandeirante reconhece 
as melhores companhias seguradoras em atuação no estado, 
contribuindo para a excelência do atendimento aos correto-
res de seguros e seguradas.

Em reconhecimento ao desempenho que os corretores de se-
guros apresentam às seguradoras, o Sindicato dos Corretores 
de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG) realiza o Prêmio Incon-
fidência Mineira. Na edição 2016, o evento contou com a pre-
sença do presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF.



15

Dezembro
O Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em 
Seguros, promovido, no Rio de Janeiro, pela Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) 
foi prestigiado pelo presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF. Na 
mesma ocasião, a CNSeg promoveu o Almoço das Lideranças.

Encerrando o ano de 2016, Augusto Matos tomou posse na 
Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) 
como  vice-presidente do Conselho Empresarial de Seguros 
da entidade. 

SindSeg de portas abertas
O Sindicato também cedeu espaço para parceiros e asso-
ciadas promoverem eventos do setor nas dependências 
da entidade. O segundo workshop realizado pelo Clube de 
Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP/MG), intitulado 
“Programando seu futuro e educando seus clientes na previ-
dência privada”, contou com as palestras de Sérgio Noguei-
ra Filho, superintendente de Produtos Previdência da Icatu 
Seguros, e de Nobel Costa, da XP Investimentos. O evento 
reuniu aproximadamente 70 pessoas na sede do sindicato. 

Outro assunto relacionado à previdência foi o Café com Se-
guro, projeto da Academia Nacional de Seguros e Previdên-

cia (ANSP), que abordou o tema “O genoma, o seguro e a 
previdência”. 

Em julho, a diretoria do SindSeg MG/GO/MT/DF recebeu re-
presentantes da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do 
Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG)  e de 
entidades do mercado, para discutir a Lei do Desmonte. O sin-
dicato ainda apoiou a palestra do presidente da Federação Na-
cional dos Corretores de Seguros (Fenacor), Armando Vergílio 
dos Santos, sobre o cenário econômico e as perspectivas no 
segmento de seguros de pessoas, promovida pelo Clube de Se-
guros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), em agosto.
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Na quinta edição, a Medalha do Mérito Segurador, como 
acontece tradicionalmente no final do ano, foi concedida às 
personalidades do mercado que se destacaram em 2016. Os 
agraciados com a comenda  foram o presidente do Clube Pasi 
de Seguros, Alaor Silva Júnior; o presidente da Federação Na-
cional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, 
de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corre-
toras de Seguros e de Resseguros (Fenacor), Armando Vergílio 
dos Santos Júnior; e o presidente da Confederação Nacional 

das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), Márcio Serôa de 
Araújo Coriolano.

Durante a solenidade, os membros das comissões do sindicato 
e os representantes regionais também foram homenageados 
pelo trabalho desempenhado ao longo do ano. O evento, que 
reuniu aproximadamente 300 pessoas, foi também um mo-
mento de comemorar resultados e compartilhar conquistas.

Medalha do Mérito Segurador

Endereço para devolução: AC Presidente Juscelino Kubitschek
Av. Afonso Pena, 1.270    Centro    Belo Horizonte/MG    CEP: 30.001-970


