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Saúde em primeiro lugar 

Valorizar a cultura do seguro é uma das principais 
prioridades do SindSeg MG/GO/MT/DF. Por isso, o 
Sindicato aposta em iniciativas que contribuam para o 
fortalecimento dos profissionais do mercado segura-
dor, mas também investe em projetos que estimulem 
o bem-estar de toda a sociedade. Afinal, de maneira 
ampla, sentir-se seguro significa buscar o equilíbrio em 
vários aspectos: econômico, mental e físico. 

Pensando nesses dois últimos quesitos, em junho, o 
SindSeg MG/GO/MT/DF lançou o próprio programa 
de saúde, o Bem Saudável. A iniciativa é alicerçada 
em três pilares específicos – prevenção, nutrição e 
atividade física – e englobará atividades que valori-
zam os cuidados com o corpo, muito importantes 
para uma vida plena e feliz. Afinal, como já diz o dita-
do, “mente sã em corpo são”. 

Para celebrar o lançamento do programa Bem Sau-
dável, convidamos o apresentador e educador físico 
Márcio Atalla para dar algumas dicas de alimentação 
e atividades físicas para os profissionais do merca-
do segurador. Intitulada “Sua vida em movimento”, 
a palestra foi realizada no dia 8 de junho, em Belo 
Horizonte, e contou com a presença de cerca de 170 
convidados. Confira nesta edição, nas páginas 4 e 5, 
mais detalhes do evento. 

Além dos ensinamentos recebidos, a plateia também 
teve a oportunidade de esclarecer dúvidas. Espera-
mos que essas informações inspirem todos a terem 
uma vida mais saudável. Boa leitura!

 

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

Promover o debate de temas de interesse público é uma das 
premissas que movem o trabalho do SindSeg MG/GO/MT/DF. 
Por isso, em razão das discussões recentes sobre a Previdên-
cia Social, o Sindicato promoveu, no dia 5 de maio, o talkshow 
“Reforma da Previdência: os dois lados da moeda”. Diante de 
uma plateia repleta de profissionais, a discussão foi conduzida 
por dois especialistas no assunto: o doutor em Direito Público 
e coordenador de Direito Previdenciário da Escola Superior de 
Advocacia, Marcelo Barroso, e o diretor da TGL Consultoria em 
Seguros, Rogério Araújo. 

Palavra da Diretoria Acontece

Previdência em foco
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Capa

Diante da correria do dia a dia, desfrutar de uma 
vida mais equilibrada e com mais energia parece 
uma missão quase impossível. Mas não o é, ga-
rantiu o apresentador e educador físico Márcio 
Atalla, durante a quinta edição do Mercado de 
Seguros em Debate, realizada no dia 8 de ju-
nho, no espaço de eventos The One Business, 
na capital mineira. Por quase duas horas, ele 
falou, para uma plateia de aproximadamente 
170 convidados, que é possível, de uma manei-
ra simples e descomplicada, adotar hábitos que 
contribuam para uma vida mais saudável.  

A escolha desse tema, inédito no Mercado de Seguros em De-
bate, não foi à toa. Durante o evento, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
lançou o programa Bem Saudável. O foco da iniciativa, baseada 
em três pilares específicos (prevenção, nutrição e atividade fí-
sica), é promover ações e eventos que valorizem os cuidados 
com a saúde. “O programa deve nos servir de inspiração para 
avaliarmos como estamos lidando com esse bem tão precioso, 
diariamente. Afinal, saúde vem em primeiro lugar e depende, 
exclusivamente, de nós”, afirmou o presidente do Sindicato, 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, durante o discurso de 
abertura do evento.

A saúde do brasileiro está piorando. Prova disso é o aumento 
do número de pessoas com sobrepeso. No ano passado, 55% 
da população estavam acima do peso, segundo dados do Minis-
tério da Saúde. Em 1989, época em que os primeiros registros 
foram feitos, o quadro era bem mais positivo: apenas 13,9% 

apresentavam sobrepeso. “Naquela época, havia 
muito menos oferta de comida e as pessoas se 
movimentavam muito mais. Hoje, é o contrário. 
Enquanto, em 1989, elas davam cerca de 10 mil 
passos por dia, atualmente, esse número é quatro 
vezes menor”, exemplificou Atalla. 

Ele ainda defendeu que a inclusão de movimento 
na rotina é fundamental não só para o controle 
de peso, mas também por ser um importante “re-
médio”. “Esse conceito é importante a ponto de 
a Organização Mundial da Saúde dizer que uma 
pessoa sedentária não é saudável, mas potencial-

mente doente”, disse. Quando aliada a bons hábitos alimentares, 
a prática regular de exercícios também contribui para manter as 
doenças longe. “Hoje, se você for ao médico, seja qual for a espe-
cialidade dele, ele vai lhe indicar exercícios. Pesquisas apontam 
que 40% dos casos de câncer, por exemplo, estão relacionados 
ao sedentarismo e ao sobrepeso”, informou.  

Por isso, Atalla defendeu que o segredo para uma vida mais 
saudável está no estilo de vida. Avesso às dietas restritivas, ele 
recomendou o bom senso na hora das refeições e a inclusão de 
movimento na rotina. 

Um dos diretores do SindSeg MG/GO/MT/DF, Rogério Gebin 
aprendeu bem a lição. “Não dá pra colocar a desculpa na falta 
de tempo. Dá pra se movimentar no dia a dia. Vou começar a su-
bir escada ao invés de usar o elevador. Pequenas atitudes como 
essa podem fazer uma grande diferença”, acredita. 

Sem desculpas para  
uma vida com mais saúde 
PROGRAMA BEM SAUDÁVEL É LANÇADO PELO SINDSEG MG/GO/MT/DF

Sua saúde 
em segurança

Convidados receberam dicas de alimentação saudável e exercícios físicos
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Além do programa Bem Saudável, desde 2015, o SindSeg 
MG/GO/MT/DF patrocina a Equipe de Corrida de Rua do 
Clube Jaraguá, de Belo Horizonte. “Apoiar o esporte é também 
uma forma de valorizar os cuidados com a saúde”, afirma o pre-
sidente do Sindicato, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. 
A equipe, que reúne atletas de vários níveis, recebe o apoio do 
Sindicato para o suporte dos participantes em diversas compe-
tições. O comerciante e coordenador do grupo, Flaiton Vespoli, 
também presente no evento, é um exemplo de que mudanças 
no estilo de vida podem ser transformadoras. “Consegui perder 
18 quilos com corrida e com bons hábitos alimentares. Tinha hi-
pertensão e hoje não preciso tomar mais remédio”, comemora. 

Outra participante do grupo que também assistiu à palestra foi a 
empresária Jeanine Magalhães. “Adorei a palestra. Reafirmou al-

guns conceitos que já tinha e me mostrou que estou no caminho 
certo, pois o importante é ‘fechar a conta’, ou seja, gastar mais do 
que consumir”, disse.  

Patrocínio a grupo de corrida

Confira a galeria de fotos dos eventos em www. sindsegmd.com.br/fotos

Equipe de Corrida de Rua do Clube Jaraguá recebe apoio do SindSeg
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Professor de Educação Física, com especialização em Treina-
mento de Alto Rendimento e pós-graduação em Nutrição, o 
preparador físico e apresentador do quadro Medida Certa, do 
Fantástico (TV Globo), o mineiro Márcio Atalla, é uma referência 
quando o assunto é vida equilibrada. Com o intuito de celebrar 
o lançamento do programa Bem Saudável, ele foi o convidado 
da quinta edição do Mercado de Seguros em Debate, realizada 
no dia 8 de junho, na capital mineira. 

Durante a palestra, Márcio Atalla afirmou que mais da metade 
da população brasileira (55%) estava acima do peso no ano pas-
sado e que o custo do sedentarismo em todo o mundo, hoje, é 
de 68 bilhões de dólares por ano. “Esse valor mostra que não 
é apenas um problema de saúde, mas também um problema 
econômico, que vai atingir a Previdência Social. Por isso, falar 
sobre esse tema para o mercado segurador é muito importan-
te, pois, além de ser uma forma de os profissionais incorpora-
rem essas dicas, o assunto também faz parte da rotina deles”, 
frisou Atalla. Confira mais sobre o tema na entrevista a seguir.

Quais são os principais fatores que interferem na nossa saúde?

As pessoas têm a tendência de pôr a culpa na genética, mas não 
é bem assim, pois esse fator corresponde a apenas 20% dessa 
“conta”. Outros 20% são resultantes do meio ambiente onde es-
tamos inseridos, 10% provêm da assistência médica e 50% são 
determinados pelo nosso estilo de vida. E o estilo de vida é aquilo 
que fazemos na maior parte dos nossos dias e que também é fru-
to da nossa interação com o meio ambiente. Portanto, 70% dos 
fatores que influenciam a nossa saúde estão em nossas mãos, 
sendo eles a soma do estilo de vida com o meio ambiente. 

Por que, com o passar dos anos, as pessoas têm engordado e 
ficado mais sedentárias?

Ao analisarmos a evolução dos seres humanos, é possível dizer 
que eles nunca fizeram atividade por prazer, mas porque era ne-
cessário. Eles sempre se movimentaram por necessidade e só 
sobreviveram aqueles que faziam movimento, pois, em outras 
épocas, precisavam lutar pela sobrevivência. Dessa forma, o nos-
so corpo ficou moldado para funcionar bem com movimento. A 
questão é que, com o passar do tempo, começamos a fazer cada 
vez menos exercícios. Hoje, o cenário é exatamente o oposto de 
antigamente: há muita oferta de comida e pouco movimento. 

É verdade que a prática de exercícios regulares aliada a bons 
hábitos alimentares ajuda a manter as doenças bem longe? 

Sim! A maioria das doenças é poligenética, ou seja, são deter-
minadas por mais de um gene. O que é fantástico nessa história 
é que, com a prática de atividades físicas regulares e uma ali-

mentação balanceada, é possível silenciar esses genes. Fazendo 
isso, doenças como depressão e ansiedade, por exemplo, podem 
diminuir os sintomas em até 50% e 40%, respectivamente.  

Em termos práticos, quais as dicas pra uma vida mais equili-
brada?

O segredo está na mudança dos hábitos. É preciso persistência, 
pois, para alterá-los, precisamos seguir essa nova rotina por, 
pelo menos, três meses. Deixar de fazer as coisas de forma au-
tomática também é uma dica importante. Ao invés de subir de 
elevador, use as escadas; estacione o seu carro mais afastado 
da entrada do shopping. Essas são algumas formas de incorpo-
rar movimento na sua rotina, seja ela qual for. 
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Bate-papo

Por mais movimento na rotina
SAIR DO AUTOMÁTICO E TER PERSISTÊNCIA NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA UMA VIDA 
MAIS SAUDÁVEL 

70% dos fatores que 
influenciam a nossa saúde 
estão em nossas mãos, sendo 
eles a soma do estilo de vida 
com o meio ambiente
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Belo Horizonte e Cuiabá receberam 
o programa Seguro na Universidade
Levar a cultura do seguro para a sociedade é uma das premissas 
do SindSeg MG/GO/MT/DF. Por isso, de forma crescente, o Sin-
dicato aposta em iniciativas para a comunidade. Exemplo disso 
é o programa Seguro na Universidade. Lançado no ano passa-
do, ele está a todo vapor e já realizou atividades em Belo Hori-
zonte (MG) e em Cuiabá (MT), no primeiro semestre deste ano. 

Para o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frede-
rico Costa Rosa de Matos, os resultados do Seguro na Univer-
sidade têm sido muito positivos. “A receptividade está sendo 
muito boa. Quanto mais informações sobre o segmento os jo-
vens receberem, mais eles terão condições de refletir sobre a 
importância do seguro na própria vida, na vida da família e no 
mundo corporativo. Por isso, continuaremos a investir no pro-
grama para desenvolvê-lo em todos os estados onde o Sindica-
to atua”, destaca. 

As primeiras atividades deste ano aconteceram em março. Alu-
nos do curso de Administração da PUC Minas, unidade São Ga-
briel, na capital mineira, prestigiaram a palestra “Geração Seguro 

– o seguro na sociedade e na economia do Brasil”. Ao todo, foram 
realizados dois eventos, para contemplar os estudantes dos tur-
nos da manhã e da noite, conduzidos pelos advogados Gustavo 
Veneranda, especializado em Seguro e Resseguro, e Weslley Oli-
veira, especializado em Direito Securitário e Licitações. 

Já no mês de maio, foi a vez de os estudantes do curso de Admi-
nistração das instituições Faculdades Integradas Desembarga-
dor Sávio Brandão (Fausb), em Várzea Grande, e da Faculdade 
de Cuiabá (Fauc), ambas em Cuiabá, capital mato-grossense, 
prestigiarem a apresentação. Na ocasião, o evento foi conduzido 
pelo palestrante e consultor em seguros João Paulo de Mello. 

“Os eventos em BH e em Cuiabá foram um sucesso. Em Cuiabá, 
por exemplo, cerca de 200 alunos assistiram à palestra. Con-
seguimos cumprir nosso objetivo, que foi levar conhecimento 
sobre seguro aos universitários, de uma forma leve e tranquila. 
Dessa forma, eles conseguem perceber que o seguro permeia 
todas as atividades”, finaliza Augusto Matos. 

 Eu sabia que era possível 
assegurar diversos itens, como telefone, 
veículos, etc., mas não conhecia o 
assunto de forma mais ampla. Como 
administradores, precisamos seguir um 
planejamento e gerenciar riscos. Essa 
palestra foi muito útil, num momento 
em que inicio o meu aprendizado sobre 
gestão estratégica”.

Breno Costa 
3º período da PUC Minas

 Achei interessante aprender 
que não há risco zero e que o seguro é 
uma forma de reduzir riscos.  
Como futuros administradores,  
temos que aprender a gerenciá-los, 
para o bem-estar da organização no 
futuro”.

Lilian Ramos
6º período da PUC Minas

Palestras em Belo Horizonte e Cuiabá (foto à dir.) marcam primeiro semestre

Iniciativas
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Acontece no SindSeg

Destaque no Distrito Federal 
Um trânsito mais seguro, com menos acidentes e mais res-
peito às leis, depende muito do comportamento responsá-
vel e prudente do motorista. E essa é a mensagem que o Sin-
dicato quer reforçar nas diversas campanhas que promove 
por meio dos projetos Trânsito Mais Seguro e Viajar Seguro. 

Além da realização dessas ações, o Sindicato também 
apoia outras iniciativas que valorizam o tema. Exemplo 
disso é o Maio Amarelo, movimento internacionalmente 
conhecido, que alerta a população para o alto índice de 
mortos e feridos no trânsito. “Valorizamos muito o Maio 

Amarelo, pois ele defende a premissa do quão importan-
te é preservar o nosso bem mais precioso, a nossa vida”, 
destaca o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto 
Frederico Costa Rosa de Matos. 

Neste ano, o apoio do Sindicato às ações educativas no trân-
sito do Distrito Federal recebeu destaque da Câmara Legisla-
tiva. Na ocasião, o representante do SindSeg MG/GO/MT/DF, 
Carlos Cavalcanti, recebeu moção de louvor pela colabora-
ção. “Esse reconhecimento nos motiva ainda mais a seguir 
contribuindo com o Maio Amarelo”, afirma Carlos. 

Juntos pelo 
mercado 
segurador 
Outro evento de destaque, ocorrido em maio, foi o encontro 
promovido pelo Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste 
(SindsegNNE), que reuniu os presidentes do Sindsegs do Brasil. 
Realizado na capital pernambucana, o evento teve como objetivo 
debater temas relevantes do mercado.

Dentre os palestrantes, estavam o presidente da Seguradora Líder, 
José Ismar Torres, que falou sobre o Seguro DPVAT; os médicos 
Antônio Meira e José Montal, da Associação Brasileira de Medici-
na de Tráfego (Abramet), que abordaram a questão da medicina 
de tráfego; o diretor da Federação Nacional dos Corretores de Se-
guros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência 
Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros 
(Fenacor), Carlos Valle, e o diretor do SindSegNNE, Ronaldo 
Dalcin, que debateram o problema provocado pela venda irregu-
lar da chamada proteção veicular. “O encontro também foi muito 
importante para que pudéssemos pensar juntos sobre estratégias 
e ações conjuntas que fortalecem o mercado”, diz o presidente. 

Augusto Matos 
prestigia evento 
da CNseg
A troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais 
do mercado segurador é fundamental para o fortalecimento 
do segmento. Por isso, para estar sempre por dentro de tudo o 
que acontece, o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augus-
to Frederico Costa Rosa de Matos, marca presença em vários 
eventos importantes.  Um deles foi o 6º Encontro de Resseguro 
do Rio de Janeiro, realizado nos dias 5 e 6 de abril. 

Promovido pela Confederação Nacional das Empresas de Segu-
ros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e 
Capitalização (CNseg), em parceria com a Federação Nacional 
das Empresas de Resseguros (Fenaber) e a Escola Nacional de 
Seguros, o evento foi muito rico, afirma Augusto. “Foi uma ex-
celente oportunidade para falar sobre os aspectos técnicos, po-
líticos e econômicos que envolvem o mercado segurador, que 
felizmente, ganha força a cada dia”, frisa o presidente.  
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Desmitificando o seguro 
Ao contratar qualquer tipo de seguro, independentemente da 
área, é comum haver dúvidas. Entender as principais vantagens 
dele, como é a cobertura, quando e de que maneira acioná-lo é 
parte dos procedimentos que as pessoas devem adotar na hora 
de fechar negócio com uma seguradora. 

Para ajudar o consumidor a compreender um pouco mais sobre 
as vantagens oferecidas pelo mercado, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
aposta na comunicação, seja pelo site seja pelas mídias sociais, 
com o intuito de divulgar as notícias e interagir com os públicos. 

Especificamente para a divulgação dos mais diversos tipos 
de produtos ofertados pelo segmento, o Sindicato lançou, 
em maio, uma série de matérias para abordar, detalhada-
mente, as características dos principais produtos comercia-

lizados hoje. A iniciativa, idealizada pela Comissão Técnica 
de Seguros de Ramos Elementares (automóveis, transporte 
e patrimonial), inclui a publicação de quatro matérias sobre 
um tema específico, divulgadas no site e nas mídias sociais. 

Na série, o leitor acompanha a trajetória do Ernesto, perso-
nagem fictício presente em todas as matérias. A ideia de es-
crever o conteúdo sob o ponto de vista dele é uma maneira 
de aproximar o leitor das histórias, estratégia muito utilizada 
na comunicação e conhecida como storytelling (termo em 
inglês que significa “contação de histórias”).  

O primeiro tema explorado pela série foi o seguro residen-
cial. Confira o que já foi publicado e fique atento aos próxi-
mos assuntos! 

Iniciativas

Presença na 
ANSP

Nova coordenação
Desde junho, a unidade mineira da Escola Nacional de Seguros 
está com uma nova gestora. Quem assumiu o cargo é Nívea 
Barros. Há quatro anos na instituição, ela acumula ampla ex-
periência nas áreas de ensino, pesquisa e parcerias internacio-
nais. Para a executiva, um dos maiores desafios será expandir 
as atividades da Escola em Minas Gerais, tanto economica-
mente quanto geograficamente. “Pretendo ampliar o acesso 
ao conhecimento e, dessa forma, capacitar um número cada 
vez maior de profissionais. Também quero promover a aproxi-
mação da sociedade com o mercado de seguros e mostrar as 
novidades do setor”, destaca Nívea.  

Quem prestou um excelente trabalho para o mercado segurador 
mineiro, ocupando a coordenação da instituição, anteriormente 
a Nivea, foi Angela Leopoldino. Com muita dedicação e carinho, 
ela cuidou das iniciativas da instituição e sempre se preocupou 
em promover ações que beneficiavam e valorizavam os profis-
sionais do setor.

Considerada referência na disseminação da cultura do se-
guro e no debate de temas relevantes do segmento, a Aca-
demia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) passou 
a contar com a experiência e os conhecimentos do presi-
dente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico Costa 
Rosa de Matos. No dia 26 de abril, ele foi empossado como 
um dos acadêmicos da ANSP. A cerimônia foi realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo. 

“Fiquei muito feliz e honrado em ser um dos agraciados. 
Afinal, a Academia é de grande importância para o mer-
cado segurador”, disse Augusto. O evento contou com 
a presença do governador Geraldo Alckmin. Na ocasião, 
foi lançado o livro “Evolução histórica no Brasil”. A pu-
blicação, coordenada pelo Conselho Editorial da ANSP, 
explora fatos marcantes da história do seguro brasileiro.  

Augusto Matos é empossado na ANSP

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


