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O final do ano é tempo de avaliar conquistas, experiências, 
aprendizados, mas também é o momento de comemorar. Tra-
dicionalmente, essa época é marcada pela Confraternização do 
Mercado Segurador do SindSeg MG/GO/MT/DF, evento no qual 
é realizada a entrega da Medalha do Mérito Segurador. Em sua 
sétima edição, a condecoração destaca profissionais que mais 
contribuíram para o desenvolvimento do setor. 

Reforço aqui, nesta edição, citações importantes do meu dis-
curso durante o evento. Fazemos parte de um dos segmentos 
mais dinâmicos e que contribui para a história da economia do 
país. Estamos presentes na vida das pessoas, das famílias e das 
empresas e, por isso, temos muita responsabilidade. Nossas 
contribuições são decisivas para a sociedade e, por saber disso, 
nos reinventamos diariamente, aprendemos e nos transforma-
mos, para continuarmos evoluindo.

E temos três pilares que norteiam nosso trabalho: Caminhos, 
Soluções e Conexão.  Entre os nossos caminhos, temos a mis-
são de representar os interesses do mercado, com foco no de-
senvolvimento do Brasil, da nossa economia e do setor e, para 
isso, trabalhamos disseminando a cultura do seguro e a impor-
tância do nosso mercado. Nossas soluções são os programas 
e iniciativas que desenvolvemos ao longo do ano, como o Ge-
ração Seguro, com o Seguro na Escola e o Seguro na Universi-
dade, o Bem Saudável, o Viajar Seguro e o SindSeg Insurtech 
Connection – conheça mais sobre eles nesta edição. Tudo isso 
para conectar a sociedade ao mercado de seguros.

Aproveito também para registrar os sinceros agradecimentos a 
todos que estiveram conosco nessa jornada e engrandeceram a 
nossa missão. Para o próximo ano, manteremos o mesmo com-
promisso. Seremos apoiadores incondicionais de boas práticas 
e atuaremos com muita força e criatividade para representar os 
interesses do setor, desenvolvendo-o sempre!

Contamos com você nessa caminhada!

Boa leitura!

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
Presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF
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A noite mais aguardada do ano para o setor de seguros aconte-
ceu no dia 30 de novembro, no Ilustríssimo, na capital mineira, 
para mais de 300 convidados. A Confraternização do Mercado, 
promovida pelo SindSeg MG/GO/MT/DF, reuniu dirigentes de 
entidades do mercado, executivos de seguradoras e corretores. 

Tradicionalmente, todos os anos são escolhidas personalidades 
do mercado e da sociedade que se destacaram no setor para 
receber a Medalha do Mérito Segurador. Neste ano, os selecio-
nados foram: o diretor presidente da Multiseg, Alexandre de 
Souza Faria; o presidente da Federação Nacional de Previdên-
cia Privada e Vida (Fenaprevi), Edson Franco; e Edna Maria das 
Graças Damasceno,  sócia-fundadora e conselheira do Clube de 
Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), falecida este 
ano. Edson Franco não pôde comparecer ao evento em razão 
de uma viagem ao exterior e o filho de Edna, Rodrigo Damasce-
no Machado, recebeu a homenagem (leia mais sobre os home-
nageados na página 6). 

“É uma honra destacar profissionais tão dedicados e que fazem a 
diferença para o fortalecimento e o crescimento do mercado de 
seguros”, afirmou Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, pre-
sidente do SindSeg MG/GO/MT/DF. Augusto também agradeceu 

a presença ilustre dos presidentes dos Sindicatos dos Correto-
res dos estados de atuação do SindSeg: José Cristóvão Martins, 
Sincor-MT; Dorival Alves de Sousa, atual presidente e João Pe-
reira da Silva, presidente eleito do Sincor-DF; Maria Filomena 
Branquinho, do Sincor-MG; e Henderson de Paula Rodrigues, 
vice-presidente do Sincor-GO.

Confraternização do Mercado celebra os resultados do ano e entrega a Medalha do Mérito Segurador

Capa

Augusto Matos discursa no evento

Reconhecimento do setor

Diretores do SindSeg 
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João Pereira da Silva, Dorival Alves de Sousa, José Cristóvão Martins, Maria Filomena 
Branquinho, Augusto Matos, Arnol Lemos e Henderson de Paula Rodrigues

Representantes regionais subiram ao palco para homenagens 

Clima descontraído marcou o evento

A confraternização foi prestigiada por mais de 300 pessoas

Membros das Comissões do Sindicato também foram homenageados no evento



“Caminhos, Soluções, Conexão. Esse é o nosso compromisso.” 
Essa temática conduziu a Confraternização do Mercado. A esco-
lha foi justificada por Augusto Matos. “Durante toda a nossa tra-
jetória, o Sindicato tem apostado em iniciativas que fortalecem a 
cultura do seguro a partir do compartilhamento de experiências 
e conhecimento entre os profissionais. Trilhamos os nossos cami-
nhos, definimos soluções e, com isso, criamos uma conexão com 
a sociedade e o mercado.” Para reforçar esse conceito, a identi-
dade visual do evento foi inspirada nos principais programas pro-
movidos pelo Sindicato para os seus mais diversos públicos.

Ao entrar no evento, os convidados puderam interagir e tirar 
fotos com personagens que representavam algumas dessas 

iniciativas, como o Trânsito + Seguro, o Seguro na Escola e 
o Bem Saudável. “O Seguro na Escola, já beneficiou mais de 
80 mil alunos e o mais recente, o Bem Saudável, que valoriza 
os cuidados com a saúde, já promoveu encontros relevantes, 
como a palestra ministrada pelo educador físico e apresenta-
dor Márcio Atalla”, exemplificou Augusto.

Durante a solenidade, também foi exibida uma apresentação 
com informações, resultados e números dos programas. Em 
seguida, foram chamados ao palco os representantes dos sin-
dicatos de corretores presentes e, logo após, os membros das 
diretorias, das Comissões do SindSeg e os representantes re-
gionais para homenagens e fotos.

Dinâmica do evento

Na entrada do evento, convidados interagiram com os painéis que representaram os programas do Sindicato 
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O momento mais aguardado da noite foi o anúncio dos homenageados com a Medalha do Mérito Segurador. Dentre os agraciados 
estavam o diretor e fundador da Multiseg, Alexandre Faria; o presidente da Fenaprevi, Edson Franco; e Edna Maria das Graças Da-
masceno, sócia-fundadora e conselheira do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), falecida em julho deste ano, e 
representada, na ocasião, pelo filho Rodrigo Damasceno. Edson recebeu a condecoração no dia 16 de outubro, na sede do sindicato, 
pois não poderia comparecer à solenidade de entrega em razão de uma viagem ao exterior. Na ocasião, ele gravou um vídeo de agra-
decimento que foi exibido no evento. Com a palavra, os homenageados:

Homenageados

É com muita alegria que recebo esta medalha e agradeço a lembrança ao 
presidente e à diretoria do SindSeg. Iniciei no mercado de seguros na dé-
cada de 1980 e nunca imaginei que teria tamanho reconhecimento! An-

tes de fundar a Multiseg, em março de 1988,  minhas primeiras experiências profis-
sionais foram em corretoras do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 
e da Porto Minas. Foram elas que me impulsionaram a sonhar e, hoje, percebo que a 
Multiseg tornou-se exatamente o que sonhei: uma corretora imparcial, ética e sem-
pre em busca da excelência no atendimento. A parceria e o respeito mútuo entre 
nós, profissionais do setor, é o segredo dessa conquista. Existiram e existem pedras 
no caminho, mas quando nos unimos para conquistar objetivos, preservar a valori-
zação do ser humano e do seu patrimônio, solidificamos o seguro como instituição 
e contribuímos para um Brasil melhor. Da minha parte, lutarei sempre por isso. Por 
fim, gostaria de agradecer à minha esposa, Ênia, aos meus filhos Alexandre e Isabela, 
que comungam do mesmo ideal, minha nora, Fernanda, meus tios Vavá e Magali e a 
toda a equipe da Multiseg pela dedicação, paciência e perseverança. 

Alexandre de Souza Faria,  
diretor e fundador da Multiseg 

Agradeço o reconhecimento e a homenagem do SindSeg e aproveito 
para  transformar o momento numa oportunidade de divulgar a im-
portância do seguro de vida, da proteção de renda e do planejamento. 

Nosso país está passando por um processo de envelhecimento que muda a socie-
dade. Precisamos conscientizar o brasileiro sobre a importância de proteger a si 
mesmo e a sua família com os seguros. Esse é um tema cada vez mais relevante no 
Brasil do futuro, pois o Estado caminha para uma inabilidade de oferecer o mesmo 
nível de benefício ofertado em um momento passado. Por isso, as pessoas preci-
sam assumir a responsabilidade de garantir a segurança do futuro.  

Edson Franco,  
presidente da Fenaprevi 

Vocês não imaginam quão difícil é estar aqui e receber essa homena-
gem em nome de minha mãe, já que tem pouco tempo que ela partiu. 
Durante a carreira, ela sempre foi muito atuante e defensora da ética, 

das boas condutas e da lisura na profissão, valores que ela repassou para mim e 
para o meu irmão Gustavo. Nós dois estamos no ramo e começamos a trabalhar 
com ela. Mesmo minha mãe não estando mais entre nós, ela está sendo lembrada 
aqui hoje, o que demonstra o trabalho e a dedicação dela ao mercado de seguros.  
Fui testemunha disso. Sinto-me muito feliz e honrado e, ao mesmo tempo, essa 
Medalha também reforça a responsabilidade que nós, profissionais do mercado de 
seguros, temos em exercer essa profissão com ética e lisura, valores que ela tinha à 
frente de tudo. Muito obrigado. 

Rodrigo Damasceno,  
filho da homenageada Edna Damasceno 
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“Caminhos, Soluções, Conexão. Esse é o nosso compromisso”. 
Ao definir o caminho de fortalecer a cultura do seguro e de con-
tribuir para o crescimento do setor, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
desenvolve várias soluções por meio de seus programas. Na 
abertura da Confraternização do Mercado Segurador, foi exibi-
da aos convidados uma apresentação que resume as iniciativas 
de maior destaque. A seguir, confira um breve resumo de cada 
uma delas.

Ciclo de palestras e workshop

Para estimular a troca de conhecimentos e experiências entre 
os profissionais do mercado de seguros, o Sindicato promove, 
continuamente, debates sobre temas relevantes e que fazem a 
diferença no dia a dia das associadas.

Mercado de Seguros em Debate 

Personalidades de renome dos cenários econômico e político 
do Brasil são convidadas a dividir as suas análises, focadas no 
mercado de seguro, para os representantes do setor. Desde 
que a iniciativa foi criada, já participaram os jornalistas Alexan-
dre Garcia, Cristiana Lôbo, Mara Luquet e o economista Ricardo 
Amorim. 

Bem Saudável 

Em 2017, o programa Bem Saudável foi lançado, como forma 
de divulgar a cultura do seguro na saúde e incentivar a prática 
esportiva e a alimentação saudável, de modo que promova a 
conscientização de toda a sociedade. O educador físico Márcio 
Atalla foi o convidado da primeira iniciativa do programa, uma 
palestra sobre alimentação e qualidade de vida. Além disso, foi 
desenvolvida uma cartilha com orientações sobre melhores 
práticas em saúde e sobre gentileza urbana, uma vez que as 
ruas têm se mostrado os locais mais democráticos para fazer 
esportes.

Geração Seguro 

Integram os programas Seguro na Escola e Seguro na Universida-
de. O programa propõe uma reflexão sobre as atitudes de cada 
um dos públicos, ensinando-os a administrar os riscos e, princi-
palmente, a fazer planejamento que garanta um futuro seguro. 

Seguro na Escola 

Iniciativa do sindicato que foi criada com o intuito de alertar os 
jovens para o conceito de segurança e para provocar uma refle-
xão sobre como prevenir e lidar com as adversidades da vida. 
Ao todo, o programa já beneficiou 81.047 alunos.

Seguro na Universidade

Por meio de palestras, o objetivo do programa é apresentar aos 
universitários a relevância econômica e a função social do setor.

Trânsito + Seguro 

incentivar ações que visem a redução da violência no trânsito 
e nas ruas, por meio de projetos próprios, como as campanhas 
Viajar Seguro (de conscientização sobre a segurança nas estra-
das) e Viver Seguro (spots de rádio com temas sobre seguro) ou 
como apoiador de ações de outras entidades.  

SindSeg Insurtech Connection 

Programa de aceleração de startups, que visa conectar as as-
sociadas junto a startups, com novas soluções, ideias e tecno-
logias inovadoras para o mercado de seguros.  O sucesso dessa 
iniciativa garantiu que ela fosse uma das cinco finalistas da ca-
tegoria “Processos e Tecnologia”, entre 115 projetos inscritos e 
87 qualificados, do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de 
Inovação em Seguros 2018, um dos mais prestigiados reconhe-
cimentos do setor, promovido pela Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg).

Projetos realizados pelo Sindicato compõem  
tema da Confraternização do Mercado Segurador
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Homenagem

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

Fazer parte de um mercado que representa muito para a econo-
mia do país já é motivo de orgulho. Mais ainda quando se é re-
conhecido por sua contribuição para o crescimento desse setor. 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, presidente do SindSeg 
MG/GO/MT/DF, vem sendo estimado por sua dedicação e pela 
pessoa e profissional que ele representa para o mercado de se-
guros. São diversas homenagens que ele recebeu nos meses de 
novembro e dezembro.  Acompanhe quais foram elas:

DEZEMBRO

Sincor-MG
Em cerimônia promovida 
pelo Sindicato dos Cor-
retores de Minas Gerais 
(Sincor-MG), o presi-
dente do SindSeg foi 
agraciado com o Prêmio 
Inconfidência Mineira, 
tendo sido escolhido 

como Personalidade do Ano, título concedido a profissionais de 
destaque no mercado mineiro. 

CSP-MG
Em almoço promovido pelo Clube de Seguros de Pessoas de 
Minas Gerais (CSP-MG), Augusto foi surpreendido pela presen-
ça de sua esposa e filhos, e por bela homenagem a suas quase 
quatro décadas de dedicação ao mercado. “Fiquei extrema-
mente surpreso com a homenagem. Realmente eu não espe-
rava. Agradeço imensamente ao CSP por proporcionar um mo-
mento tão bonito ao lado de minha família e de meus colegas de 
profissão”, revela o profissional, emocionado.

NOVEMBRO

Sincor-DF
Em Brasília, no mês de 
novembro, Augusto parti-
cipou da cerimônia de en-
trega do Troféu Alvorada, 
ocasião em que recebeu 
homenagens por seus tra-
balhos como profissional 
e presidente do Sindicato. 

O Troféu Alvorada é iniciativa do Sindicato dos Corretores de Se-
guros, de Capitalização e de Previdência Privada do Distrito Fe-
deral (Sincor-DF) e reconhece, anualmente, seguradoras e pro-
fissionais de destaque no mercado do Distrito Federal.

Sincor-MT
Em Cuiabá (MT), durante 
premiação do Troféu Paia-
guás, Augusto foi um dos 
protagonistas do momen-
to, sendo homenageado 
com a Comenda Paiaguás, 
concedida a autoridades 
que contribuem para o 

desenvolvimento do setor em âmbito nacional. Entregue pelo 
Sindicato dos Corretores do Mato Grosso (Sincor-MT), a honra-
ria foi comentada pelo presidente da instituição, José Cristóvão 
Martins. “A abrangência do trabalho do Augusto é muito grande, 
e mesmo assim ele consegue estar presente, colaborando com o 
mercado e com outras entidades.”

Presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF recebe homenagens do mercado 

Troféus e comendas

NOSSO PRESIDENTE

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos é formado em 
Administração de Empresas, e com quase 40 anos de 
atuação no mercado, já ocupou cargos de direção nas 
maiores seguradoras do país. Seu currículo ainda traz 
cargos de lideranças em instituições securitárias: foi pre-
sidente do Conselho Consultivo do CSP-MG, e do Clube 
da Bolinha de Minas Gerais por cinco mandatos. Hoje é 
diretor regional MG/CO da Companhia Excelsior de Segu-
ros e presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF.


