O Corretor

em Minas

ABR 2017
No 229
Informativo do Sindicato dos Corretores de Seguros
e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência
Complementar Privada, de Saúde, das Empresas Corretoras
de Seguros e de Resseguros no Estado de Minas Gerais.
R Curitiba 545 | 8o andar | Centro | Belo Horizonte | CEP 30170-908
www.sincormg.com.br

CONFIRA A COBERTURA DO “9º
CONGRESSO ESTADUAL DOS CORRETORES
DE SEGUROS DE MINAS GERAIS”
págs. 3 e 4
Foto: divulgação

pág. 7 | benefícios

pág. 8 | convenção

págs. 9 e 10 | coquetel

Conheça os benefícios de ser
associado ao Sincon-MG.

Foi publicada a nova Convenção
Coletiva de Trabalho.

Confira como foi o coquetel em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher.

Mala Direta
Básica
9912364861/2014-DR/MG
SINCOR

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

2

Editorial

O Corretor em Minas | no 229 | ABR 2017

O corretor em minas

Editorial

Sincor/MG - Sindicato dos Corretores de
SegurosedeResseguros,deCapitalização,
de Previdência Complementar Privada,
de Saúde, das Empresas Corretoras de
Seguros e de Resseguros no Estado de
Minas Gerais.
Rua Curitiba, 545, 8º andar, Centro, Belo Horizonte/
MG. Fone: 0800 031 0202 e (31) 3555 8150 - Fax:
3201 4099. www.sincormg.com.br
Diretores Efetivos: Maria Filomena Magalhães
Branquinho – Presidente; Paulo Fernando Mattar
– 1º Vice-Presidente; Gustavo Pereira Lima Bentes
– 2º Vice-Presidente; Tarcísio Alcici Figueiredo – 1º
Diretor Secretário; Francisco Gonçalves Ferreira Neto
– 2º Diretor Secretário; Edison Marsiglia – 1º Diretor
Financeiro; Alexandre de Souza Carvalho Coelho – 2º
Diretor Financeiro; Jasson Soares – 1º Diretor Social;
Tadeu Rosa Machado – 2º Diretor Social.
Suplentes: Alexandre Antônio Sá Soares, Evaldo
Alves de Paula, Francisco Carlos Morais Dantas, Maria
Izabel Ribeiro Froes, Marilda de Fátima Maia, Pedro
Leonardo de Faria, Rogério Abreu de Araújo, Wantuil
da Silva Ferreira.
Conselho Fiscal: Alexandre de Souza Faria, Ricardo
Torga, Altino David Freire de Oliveira.
Suplentes: Marcelo Kertzman Misionschnik,
Dalmo de Oliveira Assumpção Junior, Flávio Ferrer
Fernandes.
Delegados na Fenacor: Maria Filomena Magalhães
Branquinho e Paulo Fernando Mattar.
Suplentes: Gustavo Pereira Lima Bentes e Tarcísio
Alcici Figueiredo.
Diretores Regionais: Giovanni Ricardo Campos
Divinópolis • Vivian Robson de Paula Brandão Gov.
Valadares • Mirtes Aparecida de Castro Ipatinga •
Rogério Marcelino Dilly Juiz de Fora • Roberto Ramos
do Nascimento Montes Claros • Carlos Andrade de
Abreu Passos • Marcos Juliano D’Ângelo de Lima
Poços de Caldas • Jaime Paulo Vilhena de Siqueira
Pouso Alegre • Israel Luiz da Silva Uberaba • José
Eustáquio Batista Ribeiro Uberlândia • José Mauro
Caovila dos Santos Varginha.
Funcionários: Cadastro/Benefícios Vanessa de
Oliveira Castro, Amanda Regina Ferreira Santos,
Magali Pinto de Jesus; DPVAT Cláudio David
Paganini Comini, Fábio Augusto Ribeiro Candido,
Karla de Britto Gerken, João Paulo Belizar Campos,
Daniel Cristiano Pinto de Rezende, Wellington da
Silva Duarte; Del. Divinópolis Petrônio Moreira
Tavares e Camila Soares; Del. Gov. Valadares Késia
Guimarães Medeiros; Del. Ipatinga Rômulo Batista
Gomes Junior; Del. Juiz de Fora Cláudia Mara
Monteiro Escobar; Del. Montes Claros Anildon
Nogueira dos Santos; Del. Passos Drielle de
Oliveira Nunes; Del. Poços de Caldas Lilidian Silva
Cândido; Del. Pouso Alegre Denise Paixão Lopes;
Del. Uberaba Wanessa Ramos Soares, Mariana
Santana Amaral; Del. Uberlândia Veronica Cecilia
Cardozo Gama; Del. Varginha Erlon Mesquita Alves;
Financeiro Fabrícia Ferreira Dutra; Gerência Betty
Zaida A. B. Barbosa; Informática Vinicius Batista;
Jurídico Raquel Ferreira da Silva; Recepcionista
Luana Almeida Santos; Secretária da Presidência
Elaine Medeiros de Godoy; Social Larissa Graziele
Gomes, Camila Coura.
Jornalista Responsável: Mayra Lopes - MTB
12354/MG. Diagramação: Alexandre Pio.
Publicidade: (31) 3555 8150.

Maria Filomena
Magalhães
Branquinho
Presidente

Nesta edição do jornal O Corretor em Minas, trazemos duas coberturas de eventos
importantes promovidos pelo Sincor-MG.
Um deles é nosso tradicional coquetel sobre o Dia da Mulher e o outro, o 9º Congresso Estadual de Corretores de Seguros de
Minas Gerais. Abaixo está parte do meu discurso de abertura do Congresso, que deixo
também registrado neste espaço.
“É uma honra mais uma vez recebê-los
em nosso 9°Congresso Estadual dos Corretores de Seguros de Minas Gerais. vivemos no país um momento de crise moral,
política e econômica e nós, corretores de
seguros, vivemos ainda nossas dificuldades do dia-a-dia. Precisamos vencer as
concorrências de preço diferenciado, o
trabalho que ao longo dos anos vem sendo
transferido para nossos escritórios - reflexo
do enxugamento da estrutura interna das
seguradoras; as concorrências naturais de
um mercado livre, a venda pela internet e
ainda a concorrência criminosa e mentirosa das associações e cooperativas dos
ditos sistemas de rateio de perdas. Em julho próximo completam-se 10 anos da primeira denúncia que o Sincor-MG fez contra
estas associações, através da interposição
de uma representação junto ao Ministério
Público Estadual. Desde esta época continuamos a denunciá-las. Inclusive, quando
tomamos conhecimento do surgimento de
alguma, em cidades do interior de MG, de
imediato contatamos algum corretor local
ou próximo, pedimos a ele o favor de retirar nos cartórios locais os documentos de
constituição da empresa e envia-los. Então
senhores, a ação de combate a estas associações continua e hoje posso afirmar com
segurança absoluta que, desde a assunção
ao cargo de superintendente da SUSEP, o
Sr. Joaquim Mendanha não deixa denúncia
alguma ir parar na gaveta. Sou testemunha
de que tão logo chegam às suas mãos são
de imediato remetidas à polícia federal e ao
Ministério Público.

Abraços
Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente do SINCOR-MG

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais
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“9º CONGRESSO ESTADUAL DOS CORRETORES
DE SEGUROS DE MINAS GERAIS”, PROMOVIDO
PELO SINCOR-MG, FOI UM SUCESSO
Com
presença
massiva
do mercado de corretores
de seguros do estado, o “9º
Congresso
Estadual
dos
Corretores de Seguros de Minas
Gerais” aconteceu com sucesso
no Actuall Convention Hotel,
em Contagem, nos dias 16 e 17
de março.

Corretores de Seguros de Minas
Gerais, Maria Filomena Magalhães
Branquinho, que ressaltou a
responsabilidade da profissão,
bem como a importância de dar
oportunidade a novos profissionais.
“Quero deixar um pedido à Escola
Nacional de Seguros que crie,
em parceria com os Sindicatos,
um curso direcionado aos novos
corretores, que dê oportunidade
de conhecer o mercado, entender
como são constituídas as empresas,
A abertura ocorreu com a presença desenvolver empreendedorismo,
de autoridades do setor, liderada técnicas de venda, para que eles
pela Presidente do Sindicato dos tenham bagagem nessa profissão.

fotos: divulgação

Às seguradoras peço que, dentro
de seus critérios e direitos, deem
oportunidade a esses corretores
recém-formados. Os grandes
corretores não nasceram grandes.
Com certeza alguém lhes abriu as
portes, façam o mesmo”, concluiu.
Em seguida à cerimônia de
abertura, o primeiro painel,
“Conjuntura
Econômica
do
Mercado de Seguros”, teve como
participante membro da SUSEP,
CNSEG,
FENACOR,
FENSEG,
FUNENSEG e IRB Brasil. Um
coquetel recebeu os convidados
ao final da noite.
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Palestras agregam à programação.
O tema Capacitar, Criar e
Superar: Ferramentas para o
Sucesso norteou a escolha pelos
palestrantes, que foram o ponto
chave do segundo dia de evento.
O comentarista político Gerson
Camarotti abriu a programação
com a palestra “O reflexo da Lava
Jato no cenário político e econômico do Brasil”.
Camarotti avaliou o cenário político do Brasil ressaltando que seu
papel é desvendar os bastidores
da política, com uma visão crítica.
Seu compromisso é com o público. O crítico elogiou o Congresso e
a qualidade do público. “Eventos
como esse trazem um debate muito importante em momentos de
crise. Tivemos um público muito
informado no Congresso, composto por muitos líderes e por pessoas
que vão dar prosseguimento nesse debate, sendo multiplicadores
fundamentais”, comentou.
O segundo palestrante, Rafael
Baltresca trouxe o tema “Os aspectos subconscientes do sucesso”, trazendo a reflexão de que
mudamos nossa vida, quando
mudamos a percepção de realidade. O pesquisador impressionou o
público com números de hipnose,

que justifica como uma “superconcentração”, que pode ser usada para o bem ou para o mal.
“Tudo é uma questão de perspectiva e da maneira como você
enxerga as coisas. Se você for criativo, conseguir ver as situações
de uma outra maneira, você terá
sucesso. Qualquer vendedor não
vende seu produto ou serviço,
vende uma percepção dele e vende confiança. Isso se aplica ainda
mais em relação aos corretores de
seguros. Eles vendem, acima de
tudo, confiança. Foi isso que eu
quis passar com essa palestra”, explicou o palestrante.
Um dos maiores especialistas
da área de vendas e gestão do
Brasil, Raul Candeloro, finalizou
a programação do Congresso,
com a palestra “Como garantir o
seu sucesso, do planejamento ao
pós-venda”. Candeloro deu um
passo-a-passo para o sucesso nas
vendas, desmembrando cada etapa deste caminho.
“O que eu vejo é um amadurecimento muito grande da profissão de Corretor de Seguros, com
um público muito aberto a novas
formas de pensar e de trabalhar.
De se adaptar a esse mundo em

transformação, com novos canais de venda, novos concorrentes, novos fornecedores, clientes
mais exigentes. O resumo da minha palestra é focar na melhoria contínua: hoje melhor que
ontem e amanhã melhor que do
que hoje”, concluiu.
O “9º Congresso Estadual dos
Corretores de Seguros de Minas Gerais” contou, ainda, com
painéis de Ramos Elementares
e Ramos de Benefícios. Coffee
Brakes, sorteios de brindes e um
jantar de encerramento complementaram a programação.
“Corretores, nossa profissão
é das mais nobres, asseguramos
os direitos ora do segurado, ora
da seguradora. Sabemos das
nossas dificuldades, novas cargas trabalhistas e tributárias. Na
nossa profissão não tem lugar
para amadorismo, temos que ser
os mais profissionais possíveis.
Foi pensando assim que elaboramos este programa, tenho certeza
que todos somos agora melhores
profissionais. Este é o papel do
Sindicato, proporcionar oportunidades de melhoria para nossos
profissionais”, finalizou a Presidente Maria Filomena.

A distância aqui é
um mero detalhe.
O mundo visto de cima não tem fronteiras.
O acesso ao conhecimento também não deve ter.

GOIÂNIA
(GO)

PALMAS
(TO)
(aluno)

(aluno)

CARUARU
(PE)

NATAL
(RN)
(aluno)

(aluno)

LAGES
(SC)
(aluno)

RIO DE
JANEIRO
(RJ)

ILHÉUS
(BA)
(aluno)

(professor)

Acesse: www.funenseg.org.br/ead
Com a mesma qualidade do ensino presencial, os cursos a distância
da Escola Nacional de Seguros abordam temas ligados ao
mercado de seguros e administração. E eles ainda têm a vantagem
de poderem ser feitos em qualquer lugar, a qualquer hora e no
ritmo de estudo mais conveniente.

ONDE
VOCÊ
ESTIVER!
(aluno)
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Sincor – MG promoveu
ações de prevenção a
acidentes de trânsito
e conscientização
do Seguro DPVAT no
período do carnaval

fotos: divulgação

O acesso gratuito ao Seguro
DPVAT é um direito de qualquer
cidadão. O Sincor-MG, em parceria com a Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT, assegura este
direito à população, facilitando o
acesso de vítimas e beneficiários
de acidente de trânsito.
Neste sentido, sendo o período
de carnaval um dos mais relevantes
para o crescimento das ocorrências
de acidentes de trânsito em Minas
Gerais, o Sincor-MG promoveu diversas campanhas de conscientização no estado, levando informações sobre a forte influência da
mistura de bebidas alcoólicas e di-

reção ocasionando o aumento das
estatísticas de acidentes.
Em fevereiro, os funcionários
do Departamento de DPVAT Karla
Gerken e Wellington Duarte participaram da ação educativa realizada na rodoviária de Belo Horizonte. Na oportunidade foram
entregues aos usuários de transportes interestaduais materiais
de conscientização no trânsito.
Os funcionários Cláudio Comini e Daniel Rezende participaram da blitz de educação para
o trânsito, ocorrida em frente à
Copasa, na BR-356, Anel Rodoviário, região sul de Belo Horizonte.

A ação, em parceria o Departamento de Estrada e Rodagens de
Minas Gerais (DER-MG), contou
com a distribuição de materiais
com informações sobre o Seguro
DPVAT e o atendimento 0800 oferecido pelo Sincor-MG.
Nas cidades de Governador
Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora
e Uberlândia, foram entregues à
Polícia Militar, por meio das Diretorias Regionais do Sindicato, materiais educativos sobre os cuidados no trânsito para o período de
carnaval e também sobre o atendimento 0800 oferecido a vítimas e
beneficiários do Seguro DPVAT.

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais

benefícios
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ESTEJA EM DIA COM A CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA E USUFRUA DOS BENEFÍCIOS
OFERECIDOS PELO SINCOR-MG
No dia 31 de março venceu
a contribuição associativa ao
Sincor-MG, exercício 2017. É por
meio do pagamento dessa contribuição que você, corretor de
seguros, torna-se associado ao
Sindicato, participando mais ativamente de nossas ações. Outro
requisito necessário para estar
associado é o preenchimento da
Ficha de Associação, conforme
prevê o artigo 8º do Estatuto Social do Sincor-MG, aprovado em
02/06/2016.
A cada ano, trabalhamos em
prol do desenvolvimento da classe, estando sempre atento às

Foto: divulgação

necessidades e expectativas do
corretor mineiro em relação ao
mercado. Além disso, buscamos
proporcionar soluções e praticidade por meio de convênios e
benefícios exclusivos.
Este é o caso, por exemplo, da
parceria com os planos de saúde
Unimed e Bradesco. Este benefício proporciona ao corretor ou
corretora de seguro pessoa física, vantagens e preços diferenciados na contratação de plano
de saúde ideal para si próprio e
sua família. São diversas opções
com e sem coparticipação e coberturas regional, estadual e na-

cional (esta última, no caso da
Bradesco Saúde).
Acesse nosso site www.sincormg.com.br e conheça os detalhes
dessas duas parcerias. Conheça
também a relação completa dos
benefícios que o SINCOR-MG oferece aos seus associados.
Caso ainda não tenha quitado seu boleto de Contribuição
Associativa, solicite pelo e-mail
beneficios@sincormg.com.br ou
cadastro2@sincormg.com.br.
Preencha a Ficha de Associação
online em nosso site (na pagina
inicial clique na aba Corretores e
depois em Ficha de Associado).
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Convenção Coletiva
de Trabalho de 2017
Prezado(a) Corretor(a),
Informamos que após longa negociação foi alinhada a Convenção Coletiva de Trabalho de 2017, com
o reajuste nas cláusulas econômicas em 6,58% (INPC), conforme quadro abaixo.

descrição

valor

Salário de Ingresso de Securitários (Aux.Escritório/
Administrativo)

R$ 987,59

Salário de Ingresso de funcionários de portaria, vigia,
limpeza, contínuo, assemelhados.

R$ 937,00

Adicional por tempo de serviço

R$ 23,04

Vale Refeição para cidades com mais de 150.000
habitantes

R$ 17,43

Vale Refeição para cidades entre 100.001 e 150.000
habitantes

R$ 12,73

Vale Refeição para cidades entre 50.001 e 100.000
habitantes

R$ 11,24

Reembolso Creche

R$ 168,10

Seguro de Vida e Acidentes Pessoais

12 vezes o salário limitado a
R$ 18.436,97

Participação nos Lucros 2 (duas) parcelas de R$ 328,34
1º pagamento no salário de maio e o 2º pagamento no
salário de agosto

R$ 656,68 Total

Com a manutenção da data-base em 1º de janeiro de 2017, os valores acima deverão ser pagos
retroativamente ao mês de janeiro.
Atenciosamente,
Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente

Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais
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TERCEIRIZAÇÃO
Por Marcio Martins

sócio e administrador da Minasconte Contabilidade

Fotos: divulgação

O presidente da República,
Michel Temer, sancionou parcialmente dia 31/03/2017 a Lei da Terceirização. Publicado em edição
extra do Diário Oficial da União (Lei
nº 13.429), o texto teve três vetos a
artigos aprovados pelo Congresso
Nacional. Com essa regulamentação, as empresas poderão contratar trabalhadores terceirizados
para exercerem cargos nas atividades-fim. Antes era permitido somente as atividades-meio.
Há quem defenda e quem repudie a Lei de Terceirização. Alguns especialistas defendem que
aumentará a competitividade da
economia pelo fato das empresas
estarem livres para terceirizar qualquer uma de suas funções e maior
flexibilização das relações de trabalho. Por outro lado há quem defenda que a Lei distancia o empregado
de quem efetivamente se beneficia
da sua força de trabalho.
A lei estabelece responsabilidade das obrigações trabalhistas às
empresas contratante e contratada,
garantido assim maior segurança

aos colaboradores da terceirizada,
assim, se a terceirizada não pagar
os direitos trabalhistas, quem se
responsabiliza pelo pagamento é
a contratante. Será assegurado todos os direitos no local de trabalho
em relação aos funcionários.
Os gestores das empresas acreditam que com a nova Lei poderão
contratar mão de obra mais especializada em funções específicas e
com um grau de qualificação técnica elevado.
Foi Lei acima sancionada define que a terceirização poderá ser
aplicada a qualquer atividade da
empresa, que empresa terceirizada
será responsável por contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores
e ainda que empresa contratante
deverá garantir segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados. Sobre o trabalho
temporário foi estabelecido que
o tempo de duração do trabalho
temporário passa de até 90 dias
para até 180 dias, consecutivos ou
não; Após o término do contrato, o
trabalhador temporário só poderá

prestar novamente o mesmo tipo
de serviço à empresa após esperar
três meses.
Com a terceirização as empresas poderão manter o foco no
core business e na estratégia corporativa, contar com especialistas
nas operações do negócio, reduzir
ciclo operacionais, melhor o nível
de investimentos, construir parcerias produtivas, otimizar processos
e tempo de gestores e profissionais,
expandir o negócio de forma estruturada e flexibilização na relação
de trabalho proporcionado ganho
para as partes envolvidas.
Se compararmos a relação
de trabalho regime clássico (Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT)
e as novas regras da terceirização
das atividades fins poderá causar
dúvidas quanto sua aplicação. Mas,
vale lembrar que é a fórmula amplamente aplicada nas empresas em
relação as atividades meio. A idéia
é acabar com a insegurança jurídica,
incentivar o desenvolvimento econômico das empresas sem deixar de
promover justiça social.
Fonte: http://www.planalto.gov.br
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“DIA INTERNACIONAL DA MULHER” É COMEMORADO COM
COQUETEL ESPECIAL, PROMOVIDO PELO SINCOR-MG
Com a mesma tradição e
elegância esperados, o Sincor-MG
promoveu, no dia 29 de março,
o coquetel em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher. Uma
noite memorável e divertida, com
a presença de diversas corretoras
de seguros e poucos homens,
apenas os membros da diretoria do
Sindicato.
“Atualmente o dia da
mulher é mais uma data histórica,
pois a mulher já fincou seu pé.
Somos seres humanos, homens
e mulheres, cada um com as
suas habilidades, competências
e vontades desempenhando um
papel na sociedade. Somos filhos de

Deus e por isso não há necessidade
de especificação de gênero,
etnia nem nacionalidade. Para o
Sindicato é bom podermos fazer
essa festa. É mais uma celebração
pelo grande trabalho das mulheres
de antigamente, quando só tinham
direito a ter filho ou obedecer
ao homem. Hoje o mercado está
balanceado. As grandes lideranças
ainda são uma questão de tempo,
o que prevalece é competência,
é uma disputa de igual para
igual”, comentou a Presidente do
Sincor, Maria Filomena Magalhães
Branquinho.
Confira os depoimentos e
fotos dos presentes na festa a seguir.

Bianca Braz
Corretora

Cláudia Ferreira Viana
Corretora
Acho o evento superimportante. É um
momento em que estão todos juntos,
confraternizando. A gente fica nessa correria
de rotina e é um momento que todos se
encontram pra se divertir. O trabalho do
Sincor é muito importante, é nele que temos
um apoio para o que precisamos.

A Áquila é associada ao Sindicato. Nós viemos
prestigiar a Filó e toda equipe do Sincor. É
um prazer estar aqui em nome da corretora
e junto com as meninas que trabalham
comigo. Acho um evento muito interessante,
pois a mulher está muito valorizada no
mercado de trabalho, principalmente a
mulher corretora. Acho muito legal a Filó
fazer esse evento e dar importância a ele.
Acho que tem muita mulher já corretora ou
produtora, e acho que estão se saindo muito
bem no mercado.

Sérgio Souza

Cláudia Nassif

Gerente Comercial de Belo Horizonte da
SulAmérica Seguros

delegada de polícia

Eu acho este evento fundamental, até
mesmo porque o mercado está crescendo
com a presença das mulheres. É de suma
importância que isso seja festejado pelo
menos uma vez por ano, e o evento acaba
sendo cada dia melhor com a presença
feminina. O Sincor está sempre de forma
ativa proporcionando crescimento, buscas
de informação, treinamento e a SulAmérica
participa de forma muito frequente.
A Filomena vem fazendo um trabalho
muito bacana, principalmente no que
tange a trazer a construção dessa relação
companhia e mercado e, principalmente,
trazer conhecimento técnico.

Acho importantíssima a valorização da
mulher, pois ela a cada dia ela prova a
sua capacidade no trabalho. Eu acho
muito bacana não só o evento, mas
todo o trabalho do Sincor. Eu como
delegada, só tenho que agradecer ao
Sindicato, hoje na delegacia temos um
trabalho muito bacana com as vítimas de
acidentes, porque o Sincor se prontificou
em colocar uma pessoa lá para dar todas
as informações. Estamos evitando que as
pessoas usarem intermediários, às vezes
uma família que está fragilizada, perdeu
um ente querido, pode ser enganada.
Por meio do Sincor não, o atendimento é
rápido e eficaz.

Marlucia Martins Barbosa
corretora
Esta festa, pelo Dia Internacional das
Mulheres, é a melhor que o Sindicato
promove. Porque é só de mulheres, ou
melhor, hoje têm alguns homens, mas
somos maioria. Sempre estamos falando
de negócios mas, ao mesmo tempo, nos
divertindo, eu gosto muito. É uma festa
especial, não só dedicada ao evento,
conhecimento ou produtos e sim uma festa
pessoal, para se divertir. Tem oito anos
que a Filó está no Sindicato e acho que
ela surpreendeu a todos. Sua gestão está
excelente, todos adoram.
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Sérgio Pratas
diretor de operações de MG da Icatu
Seguros

presidente do Sindseg MG, GO, MT, DF e
diretor da Excelsior Seguros.

Andréa Padovani

Essa festa acabou sendo já uma tradição
no mercado segurador, as mulheres
esperam o evento porque foi criado pra
elas. Foi uma singela homenagem que
o Sindicato quis fazer para as corretoras
que trabalham no mercado e para todas,
reconhecendo todo trabalho, esforço,
educação e profissionalismo delas. Elas
estão chegando, de uma certa maneira,
já dominando. O percentual de corretoras
no mercado já ultrapassou de corretores, é
uma profissão que está ligada às mulheres,
elas se identificaram muito com isso.
Temos que estar sempre homenageando
as mulheres.

Esse evento já virou uma tradição. É
extremamente importante porque as
profissionais corretoras de seguros
do estado de Minas Gerais já esperam
ansiosamente pelo acontecimento da
comemoração do Sincor. As festas são
sempre muito agradáveis, a gente vê que
realmente todas prestigiam o evento
e fazem com que a festa seja linda. É
um momento para a gente celebrar e
comemorar o nosso dia. A Tókio Marine
sempre fica muito feliz em participar dos
eventos promovidos pelo Sincor, nós já
somos parceiros de longa data.

Eu acho que toda iniciativa de tentar
melhorar o mercado, principalmente para as
mulheres, é muito positiva. Devemos fazer
uma reflexão em um dia homenageando
o trabalho das mulheres pra tentar, com
isso, diminuir a desigualdade e deixar
todo o mercado muito mais competitivo,
porque o mercado de homens e mulheres
se complementam, então tem que ser
muito sadio a gente ter, cada vez mais, a
participação das mulheres, principalmente
nos cargos executivos. Fizemos um estudo
na nossa regional e temos 70% do público
feminino dos nossos executivos. Na empresa
como um todo, os público são equiparados,
vejo isso de forma muito positiva.

Luiz Carlos Gomes

Viviane Andreazi

Fernanda

pasi Seguros

setor de benefícios da MetLife

Ficamos muito honrados com esse evento.
Primeiro pelo PASI ser patrocinador, e
segundo por sermos lembrados num evento
tão elegante e tão delicado. Eu acho que
o Sincor realmente está de parabéns com
essa iniciativa, eu me sinto muito lisonjeada
de estar participando como mulher, como
profissional e também como patrocinadora.
O Sindicato e o Pasi são parceiros há muitos
anos, a gente só tem a agradecer a parceria,
estamos querendo sempre melhorar as
nossas condições em relação ao seguro e
o Sincor está sempre aberto a isso. É nosso
parceiro há mais de 10 anos.

Acho essencial e muito importante ter esse
encontro com as mulheres do mercado
segurador, que estão à frente no dia-a-dia. É
um momento que eu tenho a oportunidade
de me relacionar com essas corretoras,
trocar experiências, falar um pouco de
novas oportunidades, principalmente falar
de benefícios. A Filomena me surpreende
positivamente cada vez mais, cada ano a
gente ela se dedica mais a desenvolver. Esse
é todo o diferencial do Sincor, realmente
treinar, capacitar, desenvolver, fazer com
que o corretor se interesse pelo ramo de
benefícios.

Bradesco Seguros
Eu acho que a iniciativa deste evento
superpositiva, pois as mulheres têm cada
vez mais uma participação importante
no mercado segurador. O evento valoriza
o trabalho das mulheres, que fazem o
mercado crescer cada vez mais. Temos
uma relação ótima com o Sincor, nós
trabalhamos buscando o melhor para o
mercado segurador. O Sincor tem uma
posição muito atuante, buscando aprimorar
nosso mercado e isso vem valorizando
demais o trabalho de todos com relação à
necessidade do cliente, que é o usuário final
do nosso produto.

Tókio Marine Seguradora

