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SindSeg MG/GO/MT/DF registra momentos marcantes do ano
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Trajetória de conquistas

Com quase 70 anos de atuação, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
tem contribuído muito para o fortalecimento do mercado de 
seguros no Distrito Federal e nos estados em que atua. Essa 
conquista é resultado da promoção de várias iniciativas que 
colaboram para o crescimento do segmento. Em 2017, hou-
ve o lançamento de um importante programa: o Bem Saudá-
vel, com a palestra do educador físico e apresentador Márcio 
Atalla. Com o objetivo de estimular a adoção de hábitos mais 
saudáveis, ele reforça a ideia de que uma vida mais equilibrada 
é também mais segura. 

Além desse programa, o Seguro na Universidade também foi 
um destaque em 2017. Criado em 2016, ele é direcionado para 
os estudantes e visa difundir a importância econômica e social 
do seguro. No primeiro semestre, palestras foram ministradas 
em Belo Horizonte (MG) e em Cuiabá (MT). 

O Sindicato também apoiou, no ano passado, iniciativas im-
portantes. Uma delas foi o Fórum do Amanhã. Realizado na 
histórica Tiradentes (MG), o evento reuniu personalidades 
para discutir soluções inovadoras para o país e permitiu a 
troca de experiências entre os participantes. 

Aliás, o diálogo constante e o intercâmbio de informações entre 
os profissionais são fundamentais para o crescimento de qualquer 
setor. Por isso, além de promover uma série de iniciativas em prol 
do mercado, o SindSeg MG/GO/MT/DF também é representado, 
a cada ano, em vários eventos de renome. Confira, nesta edição, 
quais foram os eventos prestigiados e os resultados das iniciativas 
idealizadas pelo Sindicato. 

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, Letícia Espíndola e Nina Rocha. 
Designer: Claudia Daniel. Projeto gráfico e diagramação: Press Comunicação 
Empresarial. Tiragem: 2.000 exemplares. Impressão: Primacor. 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

Em 2017, houve o lançamento 
de um importante programa: o 
Bem Saudável, com a palestra do 
educador físico e apresentador 
Márcio Atalla. Com o objetivo de 
estimular a adoção de hábitos 
mais saudáveis, ele reforça a ideia 
de que uma vida mais equilibrada 
é também mais segura. 
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ONG Asas e Amigos 
Há cinco anos, o SindSeg MG/GO/MT/DF apoia a ONG Asas e Amigos  da Serra de Minas. Localizada 
no município mineiro de Juatuba, ela resgata animais abandonados, vítimas de acidentes em rodo-
vias, de maus-tratos e de tráfico. Mensalmente, o sindicato doa um valor, revertido em alimentação 
para os bichos resgatados. O apoio à ONG é uma das ações previstas pelo programa Viajar Seguro, 
responsável por promover iniciativas em prol de um trânsito mais seguro. “Além da necessidade de 
cumprimento das leis específicas para motoristas e pedestres, as condições das estradas também 
são fundamentais para a redução de acidentes e mortes no trânsito”, afirma o presidente do Sindica-
to, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos.

Eventos e Ações

Atuação constante do Sindicato
O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, e membros da Diretoria marcaram presença 
nos principais eventos do mercado de seguros. Além de divulgar as iniciativas desenvolvidas pelo Sindicato, esses encontros 
também contribuíram para a troca de informações entre os profissionais. Veja, a seguir, quais foram os destaques de cada mês.

Janeiro

Fevereiro

Campanha de Carnaval
O comportamento seguro no 
trânsito é sempre reforçado 
pelo SindSeg MG/GO/MT/DF 
por meio da campanha Viajar 
Seguro. Além da distribuição 
de materiais com dicas sobre 
boas maneiras ao volante, a 
iniciativa também consistiu na 
veiculação de spots de rádio e 
backbus. O Carnaval marcou o 
início da campanha, que tam-
bém foi realizada durante ou-
tros feriados prolongados.

Reunião Sincor/MT 
Reforçar o comportamento 
ético dos profissionais do 
mercado de seguros é um 
dos objetivos da Comissão 
Intersindical de Ética do 
Sindicato, criada em 2003. 
Composto por integrantes 
do SindSeg MG/GO/MT/DF 
e do Sindicato de Corretores 
de Minas Gerais (Sincor/MG), o grupo teve a atuação discutida 
em encontro realizado no Sincor/MT. “O momento foi impor-
tante para alinharmos as informações e definir as atribuições 
da comissão. Além desse assunto, tivemos a oportunidade de 
dialogar sobre o Calendário Festivo de 2017 e sobre o programa 
‘Conheça seu Sindicato’”, afirmou Augusto Matos. 

Em fevereiro, o presidente Augusto Matos também recebeu a 
Diretoria do Sindicato dos Corretores de Goiás (Sincor/GO) e o 

então presidente, Henderson de Paula Rodrigues, na sede do 
SindSeg MG/GO/MT/DF. Eles apresentaram o Projeto Parceiro, 
que contempla ações voltadas para o mercado e a sociedade. 
No encontro foram debatidas ações e parcerias que proporcio-
nem o crescimento do mercado e o estreitamento de relações 
com outras entidades do setor.

Ainda no mesmo mês, a diretoria do Sincor/GO também compare-
ceu à sede do Sindicato. Durante o encontro, os membros de am-
bos os sindicatos debateram ações e parcerias. Também marcou 
presença no encontro a presidente do Sincor/MG, Maria Filomena 
Magalhães Branquinho.

22º Encontro de Líderes CNSeg 
O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF marcou presença no 
22º Encontro de Líderes do Mercado Segurador. Realizado em 
Florianópolis (Santa Catarina), o evento discutiu as principais 
questões econômicas, políti-
cas e sociais relacionadas ao 
desempenho do mercado de 
seguros em 2017. “A troca de 
informações permite o diálo-
go entre os profissionais e a 
análise das perspectivas para 
o crescimento”, disse, na oca-
sião, Augusto Matos.
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Março

9º Congresso Corretores 
O SindSeg MG/GO/MT/DF apoiou o 9º Congresso Estadual 
dos Corretores de Seguros de Minas Gerais, promovido pelo 
Sincor/MG. Realizado em Contagem (Minas Gerais), o evento 
promoveu o aprimoramento profissional da categoria em todos 
os setores. “Além de valorizar a parceria entre os sindicatos, 
por meio da troca de experiências e conhecimentos, também 
é uma forma de  fortalecer o mercado”, destacou o presidente 
Augusto Matos, que participou do evento.

Congresso Brasileiro da Associação 
Internacional de Direito de Seguros 
A 11ª edição do Congresso Brasileiro da Associação Internacio-
nal de Direito de Seguros (Aida) aconteceu entre os dias 30 de 
março e 1º de abril, em Goiânia (GO). O presidente da Comissão 
de Assuntos Jurídicos e Fiscais do SindSeg MG/GO/MT/DF, Lan-
dulfo Oliveira,  esteve presente e participou dos debates, que 
refletiram a dimensão jurídica dos institutos de seguro, ressegu-
ro e previdência privada. 

Reunião e almoço com Clube dos 
Corretores de Goiás 
Na sede do Sindicato, Augusto Matos recebeu a visita do pre-
sidente do Clube dos Corretores de Goiás, Wagner Paulo de 
Oliveira. Durante o encontro, eles falaram sobre os projetos 
desenvolvidos por cada instituição e debateram possíveis par-
cerias. Na ocasião, ele reforçou que o SindSeg MG/GO/MT/DF 
está de portas abertas para o mercado. “Estamos à disposição 
para ajudar os parceiros e as entidades do mercado”, frisou.  

Programa Geração Seguro 
Para difundir a cultura do seguro, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
investe no relacionamento com os jovens. Prova disso é a cria-
ção do programa Geração Seguro. “À medida que discutem 
sobre segurança, eles tendem a refletir mais sobre a própria 
proteção, a da sua família e a do seu futuro negócio”, frisa o 
presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico 
Costa Rosa de Matos.

O Geração Seguro reúne dois consagrados programas: o Segu-
ro na Escola e o Seguro na Universidade. O primeiro oferece 
oficinas em salas de aula para estudantes dos ensinos médio 
e fundamental.  Já o segundo é direcionado para os universi-
tários. A ideia de unir os dois programas foi para dar força a 
ambos. “A escolha da palavra Geração não foi por acaso, já que 
ela reforça a importância de se difundir, desde muito cedo, os 
benefícios da busca de uma vida mais segura em todos os as-
pectos”, reforça o presidente.

Seguro  
na Escola 2017
399 oficinas

35 escolas

10.023 alunos

5.917 redações

Seguro na  
Universidade
+700 alunos

4 universidades:  
UniBH (MG) 
PUC São Gabriel (MG), 
Fausb (MT) 
Fauc (MT)
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Dia da Mulher 
Cada vez mais presentes no mercado de seguros, as mulheres 
participaram de palestra na sede do SindSeg MG/GO/MT/DF, na 
capital mineira, para comemorar o dia 8 de março. Na ocasião, 
a locutora e jornalista Beth Seixas deu dicas para uma comuni-
cação ainda mais eficaz. O evento foi prestigiado por aproxima-
damente 50 pessoas. 

Também em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o 
Sindicato dos Corretores do Distrito Federal (Sincor/DF) pro-
moveu uma palestra para abordar o papel da mulher no mer-
cado de seguros, ministrada pela diretora de Ensino Técnico da 
Escola Nacional de Seguros, Maria Helena Monteiro. A superin-
tendente executiva do SindSeg MG/GO/MT/DF, Claudia Perdi-
gão, representou o Sindicato.

Abril

Colóquio de Proteção do Consumidor  
de Seguros
O presidente da Comissão 
de Assuntos Jurídicos e Fis-
cais do Sindicato, Landulfo 
Oliveira, participou do 4º 
Colóquio de Proteção do 
Consumidor de Seguros, 
no qual foram discutidas 
com Procons e segurado-
ras as principais demandas dos consumidores de seguros da região 
Nordeste. O colóquio aconteceu em João Pessoa (PB) e buscou 
entender como o mercado de seguros é percebido pela sociedade 
e pelos órgãos de defesa do consumidor.

6º Encontro de Resseguros 
Promovido pela Confede-
ração Nacional das Segu-
radoras (CNSeg), no Rio 
de Janeiro, o Encontro de 
Resseguros proporcionou 
ao setor de seguros dis-
cussões técnicas, políti-
cas e econômicas sobre o 
segmento e sobre o cres-
cimento dele no Brasil. Au-
gusto Matos participou do 
evento e ressaltou a importância da iniciativa. “É muito relevante 
debater questões estratégicas e temas-chave para o mercado de 
seguros. A troca de experiências com diversos profissionais do 
segmento é sempre muito rica”, afirmou.

Almoço no Clubcor 
Em abril, a diretora do SindSeg MG/GO/MT/DF, Andreia Padovani, 
participou de um almoço do Clube  dos Corretores de Minas Gerais 
(ClubCor). O evento faz parte da programação anual de ativida-
des do clube. 

Posse na Academia Nacional de  
Seguros e Previdência
Ainda em abril, o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto 
Matos, foi empossado como novo membro da Academia Nacional 
de Seguros e Previdência (ANSP), tornando-se um dos acadêmi-
cos da entidade. Com caráter educativo, a ANSP incentiva o estudo 
e a pesquisa na área de seguros e previdências. “A Academia é de 
grande importância para o mercado de seguros. Fiquei muito fe-
liz e honrado em ser um dos agraciados”. O evento aconteceu em 
São Paulo e contou com a presença do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin.

Ciclo de palestras
Independentemente da área, a troca de informações e o debate 
são fundamentais para a qualificação de qualquer profissional. 
Atento a isso, o SindSeg MG/GO/MT/DF desenvolve o Ciclo de 
Palestras. Entre os meses de abril e novembro de 2017, foram re-
alizados 12 eventos em Brasília (Distrito Federal), nas cidades mi-
neiras de Ipatinga, Governador Valadares, Pouso Alegre, Juiz de 
Fora e Divinópolis, em Goiânia (Goiás) e Cuiabá (Mato Grosso). 
“Esses encontros são ótimas oportunidades para aprendermos 
mais e também para estreitamos os laços com os nossos cole-
gas”, defende Augusto Matos.
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Maio

Reunião com o TJMG 
O SindSeg MG/GO/MT/DF recebeu em sua sede o juiz Maurí-
cio Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(TJMG). Na ocasião, foi discutida a proposta de instalação de 
um posto avançado de conciliação pré-processual, numa parce-
ria entre o TJMG, o sindicato e a Polícia Militar de Minas Gerais.

Maio Amarelo 

O SindSeg MG/GO/MT/DF é reconhecido nacionalmente pelas ini-
ciativas que desenvolve em prol de um trânsito mais seguro. Além 
da campanha Viajar Seguro, o Sindicato também apoia atividades 
preventivas nos estados onde atua. Em maio, mês em que mun-
dialmente chama-se a atenção para o alto índice de mortes e fe-
ridos no trânsito em todo o mundo, o SindSeg MG/GO/MT/DF foi 
homenageado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (DF). O 
representante do Sindicato no DF, Carlos Roberto Lopes Cavalcan-
te, recebeu moção de louvor pelas colaborações nas ações educa-
tivas de trânsito. “Ficamos muito felizes com esse reconhecimen-
to, e isso nos motiva a seguir apoiando as ações do Maio Amarelo”, 
afirmou Carlos. 

Reunião dos presidentes dos SindSegs
Augusto Matos prestigiou o encontro que reuniu todos os pre-
sidentes dos SindSegs do Brasil. O evento, organizado pelo 
Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (SindsegNNE), 
aconteceu na capital pernambucana. Na ocasião, eles deba-
teram diversos assuntos do setor e criaram ações conjuntas. 
O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF destaca que a união 
dos representantes fortalece o setor. “Esse tipo de encontro é 
muito relevante, pois nos unimos em prol do desenvolvimento 
do segmento e ainda debatemos a viabilidade de ações conjun-
tas”, afirma. 

Curso de Seguros de Transportes
Uma das ações educativas do SindSeg MG/GO/MT/DF promovidas 
no período foi o curso Seguro de Transportes. Realizada na sede do 
Sindicato, a capacitação teve como objetivo aprimorar e ampliar os 
conhecimentos dos profissionais do mercado segurador, abordan-
do aspectos teóricos e operacionais.

Junho

Lançamento do programa   
Bem Saudável 
Prezar por hábitos mais saudáveis também 
é uma forma de vida mais segura. Pensan-
do nisso, o SindSeg MG/GO/MT/DF lançou 
o programa Bem Saudável. A iniciativa visa 
promover ações que valorizem a promoção 
da saúde. “A proposta do programa é levar 
mais conhecimentos e ações que contribu-
am para que possamos avaliar como esta-
mos lidando com a nossa saúde. Uma pessoa 
mais saudável será muito mais ativa, produti-
va, segura e, consequentemente, mais feliz”, 
disse o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. Na 
ocasião, o educador físico e apresentador Már-
cio Atalla deu dicas de como conquistar uma 
vida mais saudável. 



7

Reunião do Conselho de  
Representantes da Fenaseg 
A sede da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Ge-
rais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitaliza-
ção (CNseg) recebeu a reunião do Conselho de Representantes 
da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 
Capitalização (Fenaseg). Além de Augusto Matos, participaram do 
encontro os presidentes do SindSeg de São Paulo, Paraná e Mato 
Grosso, Rio Grande do Sul. Representantes do Sindicato Nacional 
das Entidades Abertas de Previdência Complementar (Sinapp) e 
da CNSeg também estiveram presentes e discutiram o estreita-
mento dos relacionamentos dos sindicados com a Fenaseg e te-
mas relativos à atual conjuntura econômica.

Série storytelling 
Difundir a importância da cultura do seguro é uma prioridade do 
SindSeg MG/GO/MT/DF. Por isso, com o objetivo de reforçar as 
vantagens de alguns dos produtos mais comuns comercializados 
pelas seguradoras, o Sindicato iniciou, em junho, a divulgação no  
site e nas mídias digitais de uma série de textos sobre cada um de-
les, iniciativa sugerida pela Comissão Técnica de Seguros de Ramos 
Elementares (automóveis, transporte e patrimonial). Contadas sob 
a perspectiva do personagem Ernesto, presente em todos os tex-
tos, as histórias utilizam a técnica do storytelling, que significa, em 
português, “contação de história”, estratégia muito utilizada pela 
comunicação, para aproximar os leitores. Os temas abordados pela 
série foram os seguros empresarial, residencial e de condomínio.

Revista Encontro
Uma série de artigos escritos pelo presidente do 
SindSeg MG/GO/MT/DF foi divulgada  na Revista Encontro. Os 

temas foram “Eventos: sucesso nos detalhes”; “Os seguros em-
presariais empresariais e os riscos atuais”; “A responsabilidade 
civil profissional do médico”; e “O seguro na economia e no dia 
a dia das pessoas e das empresas”.

Encontro CSP
O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP/MG) 
promoveu, no Automóvel Clube, em Belo Horizonte, o 4º En-
contro do CSP com o tema Seguro de Vida Universal. O pro-
duto se difere do seguro de vida tradicional, uma vez que o 
capital segurado é composto de duas parcelas: a de risco e a 
de acumulação. 

O diretor do SindSeg MG/GO/MT/DF Sérgio Prates foi um dos 
participantes do evento. “O CSP foi muito feliz na escolha do 
tema, realizando esse debate dias depois do encerramento da 
consulta pública realizada pela Superintendência de Seguros 
Privados para definição da estruturação, da comercialização e 
da operacionalização do produto”, disse.

Julho

Criação da Comissão SindLab 
O SindSeg MG/GO/MT/DF iniciou o desenvolvimento do Plano 
Estratégico de Inovação e Tecnologia. Foram realizadas visitas 
às sedes de duas renomadas aceleradoras de startups minei-
ras: a Fiemg Lab Novos Negócios, em Nova Lima (MG), e a Seed 
(Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development), na 
capital mineira. Na ocasião, alguns empreendedores apresen-
taram soluções que poderiam ser úteis e/ou adaptadas ao mer-
cado de seguros.

Depois disso, em setembro, foi criada a Comissão de Inovação e 
Tecnologia, intitulada “SindLab”. O objetivo do grupo é viabilizar 
iniciativas baseadas em tecnologias e inovações para o mercado.

Evento Projeto Vida Segura 
O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico 
Costa Rosa de Matos, prestigiou o evento “Projeto Vida Segu-
ra”, promovido pelo Sindseg SP, em parceria com a Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo.

O “Projeto Vida Segura” consiste em uma plataforma tecno-
lógica para celulares, que desenvolveu um game por meio do 
qual os usuários, sobretudo os jovens, poderão aprender os 
principais conceitos de educação financeira. Para ele, iniciati-
vas que aliam conhecimento à tecnologia são muito positivas. 
“Os jovens são muito antenados e estão sempre em busca de 
novidades. É uma importante maneira de inseri-los na cultura 
do seguro”, disse.
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Agosto

Campanha Viver Seguro

Entre os meses de agosto e outubro, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
promoveu a campanha Viver Seguro, divulgando informações 
sobre seguro em rádios das capitais dos estados onde atua. 
Dentre os temas abordados, estavam as modalidades de seguro, 
como fazer a contratação e os procedimentos necessários em 
casos de acidentes ou furtos. Para o presidente do sindicato, 
Augusto Matos, a iniciativa divulga informações importantes 
e úteis sobre o mercado. “Queremos desmitificar que é difícil 
entender este segmento e mostrar que o seguro faz parte da 
vida das pessoas no dia a dia”.

Café e Seguros

O SindSeg MG/GO/MT/DF buscou durante todo o ano 
fortalecer o debate do mercado de seguros e participar da 
troca de informações entre os profissionais do segmento. 
Na segunda edição do Café e Seguros, Augusto Matos 
compartilhou suas experiências no evento promovido pelo 
Sindicato de Corretores de Goiás (Sincor/GO). Os temas 
debatidos foram inovação, tecnologia e empreendedorismo. 
“Hoje, seja qual for o segmento, os profissionais precisam estar 
atentos às necessidades do mercado”, ressalta o presidente.

Patrocínio à Equipe de Corrida do Jaraguá 
Country Club

Hábitos de vida mais saudáveis também fazem parte de um 
dia a dia mais seguro. Entendendo que a prática esportiva é 
fundamental, o SindSeg MG/GO/MT/DF renovou o patrocínio 
à Equipe de Corrida do Jaraguá Country Club. Augusto Matos, 
presidente do Sindicato, esteve presente no lançamento dos 
novos uniformes da equipe, que conta com 60 integrantes, 
de diversas idades. Um desfile apresentou o novo modelo, 
que passou a contar com a logomarca do SindSeg estampada 
na frente e nas costas da camiseta. O apoio do sindicato está 
ligado ao Programa Bem Saudável, que incentiva a saúde e a 
prática de atividades físicas. 

Setembro

Conseguro

Em setembro, Augusto Matos esteve presente à 8ª Conferência 
Brasileira de Seguros (Conseguro), um dos principais eventos 
do setor no Brasil.  “Participar de um encontro dessa grandeza, 
com um enfoque tão importante em temas imprescindíveis 
para o nosso mercado, é de grande valia. Precisamos estar 
preparados para a retomada do crescimento do país e só com 
informação e troca de conhecimento entre os profissionais do 
setor é que vamos conseguir isso”, destaca o presidente.

Encontro Magno da Aconseg/MG
No mesmo mês, o auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF rece-
beu o Encontro Magno da Associação das Agências, Assessorias 
e Consultorias de Seguros do Estado de Minas Gerais (Aconseg/
MG). O evento, prestigiado por Augusto Matos, debateu a im-
portância das assessorias para o mercado de seguros, uma vez 
que elas são responsáveis por cerca de 20% do volume de prê-
mios em Minas Gerais, de acordo com a própria entidade.

Semana Nacional do Trânsito

Em função da Semana Nacional de Trânsito, o SindSeg apoiou a 
campanha “Minha Escolha faz diferença no trânsito!”, realizada pelo 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Outra iniciativa relacionada  
à segurança no trânsito foi a ação Viajar Seguro, que promoveu 
ações educativas por meio de campanhas veiculadas em backbus 
de ônibus que circularam nas principais vias de Belo Horizonte, 
na véspera de feriados, como o da Independência do Brasil (7 de 
setembro), e no final do ano, época de festas.

XXII Congresso Nacional do  
Ministério Público

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) e a Associação Mineira do Ministério Público (AMMP) 
promoveram o Congresso Nacional do Ministério Público, que 
reuniu representantes do Ministério Público de todos os estados 
da federação. A ocasião  proporcionou debate de temas relevantes 
para a classe em todo o país. O presidente da Comissão de 
Assuntos Jurídicos e Fiscais do SindSeg MG/GO/MT/DF, Landulfo 
Oliveira, esteve presente e participou da troca de experiências e 
conhecimentos com os outros convidados.

Reunião ACMinas

Durante a reunião mensal do Conselho Empresarial de Seguros 
da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), 
a advogada e especialista em responsabilidade civil Camila 
Prado, palestrou, a convite do SindSeg MG/GO/MT/DF, sobre 
as diferentes modalidades da responsabilidade civil. O evento 
aconteceu no auditório da ACMinas.
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Outubro

Encontro dos presidentes dos Sindsegs

Em outubro, foi realizada a cerimônia de inauguração da sede 
do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins, 
na capital baiana. O evento contou com a presença de 
personalidades do mercado de seguros brasileiro.

A expectativa é que a sede una ainda mais o mercado e ajude 
a construir uma indústria cada vez mais forte, segundo o 
presidente do Sindseg da Bahia, João Giuseppe. A união 
entre as entidades também é defendida pelo presidente do 
SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Matos. “O relacionamento 
constante entre os profissionais que fazem parte delas é 
muito enriquecedor para que a cultura do seguro esteja cada 
vez mais presente na nossa sociedade”, comenta Augusto.

20º Congresso Brasileiro dos Corretores 

O presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Matos, 
participou, em outubro, do 20º Congresso Brasileiro dos 
Corretores de Seguros, realizado no Centro de Convenções, 
na capital goiana. O evento foi promovido pela Federação 
Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, 
de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas 
Corretoras de Seguros e de Resseguros (Fenacor) e teve como 
tema “O setor de seguros na era digital”. 

Ele acompanhou os principais painéis do evento e destacou 
a importância de compreender como a tecnologia pode ser 
utilizada estrategicamente pelo setor de seguros.

5º Colóquio de Proteção do Consumidor  
de Seguro 

O 5º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros foi 
realizado em Belo Horizonte. Promovido pela Confederação 
Nacional das Seguradoras, o evento contou com a presença 
do presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Augusto Matos, e 
do presidente da CNSeg, Marcio Coriolano, e  tratou de temas 
como o Seguro de Garantia Estendida, o Seguro para Celulares, 
o Seguro de Automóvel e o Seguro Saúde. Os assuntos 
debatidos foram eleitos pelos representantes dos Procons 
do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que 
participaram do evento.

Ação de Dia das Crianças 

Para celebrar o Dia das Crianças, foi promovida uma 
ação no Hospital João XXIII, na capital mineira, pelo 
SindSeg MG/GO/MT/DF. Em parceria com o grupo Doutores 
Palhaços de Belo Horizonte, o SindSeg levou alegria e diversão 
para as crianças internadas no hospital, que é referência no 
atendimento às vítimas de acidentes. Além de apoiar a visita, o 
sindicato também fez a doação de materiais como nebulizadores, 
colchões pneumáticos e aspiradores de secreção.

Para Augusto Matos, presidente do Sindicato, apoiar essas 
iniciativas é gratificante para o sindicato. “Muitos desses 
acidentes são causados no trânsito, e nós, como sindicato das 
seguradoras, temos o dever de trabalhar a educação e reforçar a 
importância da prevenção para a sociedade em geral”, completa.
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Novembro

Prêmio Cobertura – Performance
A 20ª edição do Prêmio Cobertura – Performance 2017, con-
cedida pela Revista Cobertura, reuniu aproximadamente 200 
participantes na capital paulista. O objetivo da iniciativa é re-
conhecer as empresas do segmento de seguros que conquista-
ram os melhores resultados financeiros e valorizar os cases de 
sucesso do ano passado. 

Os troféus foram entregues às companhias de acordo com o 
melhor desempenho em cada ramo avaliado, o histórico de atu-
ação e a rentabilidade operacional. Augusto Matos, presidente 
do SindSeg MG/GO/MT/DF, foi convidado a entregar dois tro-
féus. “Uma premiação como essa, que reconhece as melhores 
empresas do segmento de seguros, é uma forma de motivar 
todos os profissionais a evoluírem ainda mais”, ressalta. 

Troféu Alvorada
Promover a integração dos representantes do mercado de 
seguros do Distrito Federal e reconhecer os profissionais e 
empresas desse segmento que mais se destacaram em 2017. 
Essas foram as propostas da 17ª edição do Troféu Alvorada, 
promovida pelo Sindicato dos Corretores do Distrito Federal 
(Sincor-DF). Na ocasião, o diretor do SindSeg MG/GO/MT/DF 
Marcelo Araújo Braz representou o sindicato.  

Apoio ao Fórum do Amanhã 
Em novembro, o SindSeg MG/GO/MT/DF apoiou o evento Fó-
rum do Amanhã, realizado em Tiradentes, Minas Gerais. O ob-
jetivo da iniciativa é debater ideias para se construir um país 
melhor para todos. Seguindo essa lógica, o Sindicato acredita 
que é preciso caminhar com segurança e que as pessoas reve-
jam as atitudes delas em prol de um mundo melhor. “Queremos 
contribuir para promover não só a cultura do seguro, mas da 
gentileza, da esperança e da sustentabilidade. Assim, ajudare-
mos o nosso mercado a crescer e teremos um futuro tranquilo 
e seguro”, comenta Augusto Matos, presidente do Sindicato.

Para divulgar importantes debates que ocorreram durante o 
evento, o SindSeg MG/GO/MT/DF elaborou uma newsletter 
que reuniu as principais atrações do evento. Alguns dos princi-
pais palestrantes, como Jayme Garfinkel, presidente do Conse-
lho do Grupo Porto Seguro, Cristina Nascimento, idealizadora 
do evento, e Roberto Waak, presidente da Fundação Renova, 
foram entrevistados sobre a relação entre o futuro e o seguro. 
As respostas foram gravadas e transmitidas durante a confra-
ternização do mercado de seguros, promovida pelo Sindicato 
em novembro.
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Confraternização
Reconhecer e destacar as personalidades do mercado e da sociedade que contribuem para o fortalecimento do mercado de segu-
ros. Essa é a proposta da Medalha do Mérito Segurador, premiação concedida pelo SindSeg MG/GO/MT/DF.  Em sua sexta edição, 
o evento foi realizado na capital mineira, no dia 24 de novembro, e reuniu cerca de 300 convidados.

Neste ano, os escolhidos foram os presidentes do SindSeg SP, Mauro César Batista, e do Sincor/MT, José Cristovão Martins. O 
titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Joaquim Mendanha de Ataídes, também receberia a homenagem, mas,  
em razão de uma cirurgia de emergência, não pôde comparecer.

Os representantes regionais e os membros das comissões do SindSeg MG/GO/MT/DF também foram homenageados. 
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Endereço para devolução: AC Presidente Juscelino Kubitschek
Av. Afonso Pena, 1.270    Centro    Belo Horizonte/MG    CEP: 30.001-970

Dezembro

Almoço de lideranças e  
Prêmio de Inovação em Seguros
Em sua sétima edição e organizado pela Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), o Prêmio de Ino-
vação em Seguro 2017 reúne cases alinhados com o que há de 
mais avançado nas práticas das seguradoras e demais players 
que valorizam o potencial empreendedor de seus colaborado-
res e, em última instância, beneficiam os consumidores de se-
guros. Ao todo, foram 89 projetos inscritos. Durante a ocasião, 
também foi realizado o almoço das lideranças do mercado se-
gurador, prestigiado por Augusto Matos. 

Confraternização Sindseg RJ/ES 
O Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo (Sindseg RJ/ES) promoveu um jantar de confraternização 
na capital carioca.  O evento, que acontece anualmente, reuniu 
diretores e ex-diretores do sindicato, membros do Conselho 
Consultivo, presidentes das associadas e dirigentes de entida-
des do mercado de seguros, homenageados com a Medalha do 
Mérito Segurador do RJ/ES de anos anteriores e autoridades do 
setor. Os presidentes dos sindicatos de outros estados também 
foram convidados, e o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, 
Augusto Matos, marcou presença.

Diretoria CSP
Em dezembro, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais 
(CSP/MG) empossou a nova Diretoria, durante a confraterniza-
ção de fim de ano da entidade. A cerimônia, realizada em Belo 
Horizonte, também foi marcada por homenagens a personali-
dades do mercado e a ex-diretores do Clube. Na ocasião, o dire-
tor do SindSeg MG/GO/MT/DF Sérgio Prates Nogueira Filho foi 
empossado na Vice-Presidência do Clube.

Atualmente, o CSP/MG conta com o apoio de 13 empresas, 
dentre seguradoras, corretoras, assessorias e clube de seguros, 
além das instituições honorárias: Escola Nacional de Seguros, 
Sincor-MG e SindSeg MG/GO/MT/DF. Para Augusto Matos, 
“participar de iniciativas como essa só tem a agregar ao mer-
cado, pois significa que as entidades estão estreitando laços e 
unindo forças em prol do setor”.

Quer ficar por dentro das estatísticas 
do mercado e dos principais eventos  
de 2018?

Acesse o site sindsegmd.com.br  
e siga as nossas redes.

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

sindsegmd@sindsegmd.com.br

sindsegmd.com.br

facebook.com/SindsegMG

(31) 99922-9351


