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Troféu Inconfidência Mineira premiou
os melhores das seguradoras de BH

O Sincor-MG encerrou o processo eleitoral em 25 OUT. Como era esperado,
a chapa (única), liderada por Maria Filomena Magalhães Branquinho, foi reelei-
ta. Leia tudo sobre a eleição no editorial, página 2, e box na página 8.

A festa de premiação foi no último
7 de novembro, no Raja Hall Eventos,
em elegante coquetel.
O prêmio foi idealizado pelo Sincor-MG
com o objetivo de homenagear os
profissionais do mercado segurador
que vêm prestando um serviço
de qualidade aos corretores de
seguros de Minas Gerais, além de
incentivar a melhoria no atendimento
dos demais profissionais de
Seguradoras que atuam no estado.
Confira na página 6 os melhores da
região da Grande BH, e aguarde
a próxima edição para conhecer
os ganhadores de cada região.

Filomena reeleita
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No último dia 25 de outubro, o corretor de seguros mi-
neiro fez valer os seus direitos votando nas eleições para
escolha da Diretoria que fará a gestão do Sincor-MG de
2014 a 2017.

É importante lembrarmos que através de seu voto o
corretor associado se faz presente, participa e influencia
de forma direta nas ações do sindicato. E, é dentro dessa
perspectiva que a Diretoria eleita vai balizar sua gestão,
convidando toda a classe a ser ainda mais ativa e pre-
sente nas reuniões, encontros e assembleias, demonstran-
do sua opinião para busca de melhorias.

Dentro do planejamento para os próximos quatro anos,
nossa Diretoria manterá os projetos vitoriosos que foram
implementados na atual gestão, tais como: cursos para
funcionários de corretoras, rodas de conversa, palestras
técnicas e de aperfeiçoamento profissional, fóruns de deba-
tes e congressos.

Além disso, nossos novos projetos englobam a implan-
tação de grupos de estudos técnicos voltados ao aprimo-

ramento dos novos corretores e reciclagem dos corre-
tores mais experientes; cafés da manhã com os membros
da Diretoria, para estreitar as relações e buscar soluções
pontuais para as dificuldades da classe; a criação de no-
vos benefícios que atendam o corretor em sua região; cri-
ação de espaço e promoção de projetos culturais.

Assim como ocorreu na gestão que se finda em 2013,
mais uma vez renovamos o compromisso de dar atenção
reforçada às ações politicas na preservação e defesa in-
transigente dos direitos e prerrogativas dos corretores de
seguros. Continuaremos na representação legítima da clas-
se em todas as esferas dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, especialmente junto aos órgãos reguladores
da profissão.

Por fim, agradecemos a todos os corretores que par-
ticiparam do processo eleitoral, manifestando sua vontade
através do seu voto. Convidamos não só aqueles que vo-
taram, mas a todos os corretores mineiros, para caminha-
rem conosco rumo a uma classe mais forte e próspera.

O Corretor em Minas
Sincor/MG - Sindicato dos Corretores e Empresas Cor-
retoras de Seguro e Resseguro, Capitalização, Previ-
dência Complementar Privada e Saúde 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: Presidente - Maria Filomena Ma-
galhães Branquinho; 1º Vice Presidente - Marco He-
rodiano Siqueira da Cunha; 2ºVice Presidente - Pau-
lo Fernando Mattar; 1º Diretor - Secretário - Tarcisio
Alcici Figueiredo; 2º Diretor - Secretário - Francisco
Gonçalves Ferreira Neto; 1º Diretor - Financeiro -
Edison Marsiglia; 2º Diretor - Financeiro - Ricardo
Torga; 1º Diretor Social - Tadeu Rosa Machado; 2º
Diretor Social - Jasson Soares
Suplentes: Alexandre de Souza Carvalho Coelho -
Eduardo Gabriel Diniz - Jose Riamesi Mauricio Fe-
rolla - Maria Izabel Ribeiro Froes - Marilda de Fáti-

ma Maia - Silvio Eustáquio Bueno Rinadi - Wantuil
da Silva Ferreira.
Conselho Fiscal: Alexandre de Souza Faria - Gustavo
Pereira Lima Bentes - Altino David Freire de Oliveira
Suplentes: Dalmo de Oliveira Assumpção Junior -
Flavio Ferrer Fernandes.
Delegados na Fenacor: Roberto Silva Barbosa - Ma-
ria Filomena Magalhães Branquinho.
Suplentes de Delegados na Fenacor: Paulo F Mattar.
Delegados Regionais: Giovanni Ricardo Campos Di-
vinopólis •Vivian Robson de Paula Brandão Gov.Va-
ladares• Mirtes Aparecida de Castro Ipatinga • Ro-
gério Marcelino Dilly Juiz de Fora• Roberto Ramos
do NascimentoMontes Claros • Carlos Andrade de
Abreu Passos • Marcos Juliano DAngelo de Lima Po-
ços 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: Administrativo Aline Almeida de Car-
valho Cadastro Heloisa Pinheiro dos Santos DPVAT

Claudio David Paganini Comini, Daniel Cristiano
Pinto de Rezende, Karla de Britto Gerken, Lucy Ma-
ria Carvalho Netto Cardoso Del. Divinópolis Petrô-
nio Moreira Del. Gov. Valadares Ilidio Caldas Fran-
co Del. Ipatinga Romulo Batista Gomes Del. Juiz de
Fora Amanda Tagliatti, Del. Montes Claros Anildon
Nogueira Del. Passos Franciele Ferreira Borges, Del.
Poços de Caldas Alessandra Barbosa, Del. Pou-
so Alegre Graziele Cristina de Aquino, Denise Pai-
xão Del. Uberaba Wanessa Ramos, Mariana Santa-
na Amaral Del. Uberlândia Verônica Cecilia Cardo-
zo Gama Del. Varginha Erlon Mesquita Financeiro
Fabricia Ferreira Dutra Gerência Betty Zaida A Bas-
tos Informática César Santana Lopes, Vinicius Batis-
ta Nunes Jurídico Raquel Ferreira da Silva Estagiária
Jurídico Lais Magalhães Martins Lima Recepcionista
Camila Coura Secretária Presidência Elaine Medei-
ros de Godoy Social Camila Miranda Silvestre, Laris-
sa Graziele Gomes, Vanessa de Oliveira Castro.
Editor: Sérgio Carvalho, Jornalista Responsável:Manoel
Carvalho, Mtb 66.995/SP Publicidade: (31) 3555 8150.

Encerrado o processo eleitoral,
vamos em frente. Há muito à fazer!

Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente do Sincor/MG
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Assédio Moral – Cuidando
do Ambiente de Trabalho

Raquel Ferreira da Silva
Assessora Jurídica do Sincor-MG

silva.raquel@gmail.com

“A arte de viver é simplesmente a
arte de conviver... simplesmente, dis-
se eu?” Mário Quintana, poeta gaúcho
reconhecido por retratar o cotidiano
com humor e uma dose de ironia, sa-
bia quão complexas são as relações
humanas e o quanto elas podem ren-
der boas historias. E histórias nem tão
boas assim.

No ambiente de trabalho, onde te-
mos a convivência de pessoas com
características diferentes, vivências
próprias, habilidades e interesses di-
versos, não é incomum que situações
de conflito ocorram. Conflitos estes que
podem evoluir para o que chamamos
de “assédio moral”, caso a empresa
não imponha limites para disputas por
espaço e poder (muito comuns nestes
meios), não possua uma eficiente ges-
tão de pessoas e não transfira valores
institucionais éticos a seus colabora-
dores.

O assédio moral consiste na vio-
lência psicológica a que uma pessoa
é submetida pelo empregador, por um
gerente (relação vertical) ou mesmo por
um colega de trabalho (relação hori-
zontal). Admite-se até mesmo o assé-
dio moral de subordinados ao chefe.

É importante chamar atenção pa-
ra uma questão que pode passar des-
percebida: algumas atitudes do ges-
tor que podem ser por ele compreen-
didas como sendo ações normais de
comando, inerentes à coordenação de
uma equipe ou gerenciamento da em-
presa, podem caracterizar um abuso
deste direito. Decisões judiciais já as-
sumiram como concretização do as-
sédio moral: marcar tarefas com pra-
zos impossíveis, determinar incumbên-
cias incompatíveis com o cargo, mu-
dar o empregado de uma área impor-
tante para outra função trivial, apro-
priar-se de ideia alheia, ignorar o fun-

cionário ou somente se dirigir a ele
através de terceiros, espalhar rumo-
res maliciosos, criticar com persistên-
cia e agressividade, sonegar trabalho
ao funcionário, ameaças de demis-
são.

É importante pontuar que a ges-
tão da empresa muitas vezes obriga o
líder a assumir posturas rígidas, que
podem desagradar seus colaborado-
res. Isto não é assédio moral. O que é
vedada pela legislação é a humilha-
ção, o desrespeito. É a coisificação do
ser humano, resquício de nossa his-
tórica cultura escravista e preconcei-
tuosa. É a brincadeira ou piadinha “ino-
cente” que deprecia, o apelido que
desrespeita. “O assédio é um proces-
so, conjunto de atos, procedimentos
destinados a expor a vítima a situa-
ções incômodas e humilhantes”. De
regra, é sutil, no estilo “pé de ouvido”.

Um estudo sociológico sobre o
tema trouxe uma interessante reflexão
sobre aqueles que praticam o assédio
moral. “Detectamos o estado em que
verdadeiramente se encontram aque-
les que protagonizam no pólo ativo o
assédio moral: a infelicidade. Certa-
mente procuram na opressão, àque-
les que se encontram hierarquicamen-
te num patamar inferior, suprir carên-
cias e traumas suportados em suas vi-
das, tanto no contexto pessoal, quan-
to no contexto profissional. Com o as-
sédio moral, sentem-se poderosos, ina-
tingíveis, donos do destino de seus se-
melhantes.”

Do ponto de vista de quem sofre
a tortura psicológica, pesquisas indi-
cam que há um efeito devastador so-
bre a saúde da vítima. São comuns
as queixas de alterações do sono, au-
mento de peso ou emagrecimento exa-
gerado, sentimento de culpa e inutili-
dade, crises de choro, pensamentos

de suicídio, mudança de personali-
dade e reprodução da violência em
casa.

As ações que tratam de assédio
moral na Justiça do Trabalho têm au-
mentado exponencialmente nos últi-
mos anos, responsabilizando também
as empresas por abusos praticados
por seus administradores e colabora-
dores. Para evitar esta situação, é re-
comendável que se invista em políti-
cas internas de prevenção, com a pro-
moção de ações que visem fortalecer
os laços de solidariedade entre os fun-
cionários. Também se recomenda a im-
plantação de códigos de conduta que
expressamente vedem as práticas con-
sideradas como assédio moral, bem
como a criação de comissões para a-
purar eventuais denúncias e a puni-
ção do assediador.

O corretor de seguros, seja ele
coordenador de uma pequena ou gran-
de equipe, deve zelar pela harmonia
no ambiente de trabalho, estando sen-
sível às necessidades e aberto ao diá-
logo com seus funcionários. Uma boa
dica (que vale para todos os tipos de
relação) é valorizar as pessoas, mui-
tas vezes tentar colocar-se no lugar
delas (empatia) e, principalmente, tra-
tar a todos com muito respeito.

Referências Bibliográficas:
http://www.sociologia.org.br
http://www.assediomoral.org
GUEDES, Márcia Novaes. Terror

Psicológico no Trabalho.
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Solenidade reúniu as principais li-
deranças políticas e do mercado se-
gurador em Brasília no último 10 de ou-
tubro.

Por iniciativa do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Henrique Edu-
ardo Alves, e do deputado federal Ar-
mando Vergílio, foi promovida naque-
la quinta-feira uma sessão solene em
Homenagem ao Dia do Corretor de Se-
guros. Em razão de agenda, Henrique
Alves não pôde participar da soleni-
dade, mas enviou mensagem lida pe-
lo deputado Simão Sessim, que pre-
sidiu a sessão solene, na qual desta-
ca a relevância do setor (“Seguros e
desenvolvimento andam juntos”) e o
papel importante do corretor (“Seten-
ta e cinco por cento dos negócios pas-
sam por estes profissionais, encar-
regados de fazer a aproximação entre
os segurados e seguradoras”).

A homenagem, realizada em 10
de outubro pela manhã, começou pou-
co depois das 10 horas, no Plenário
Ulysses Guimarães da Câmara dos
Deputados, mas foi suspensa por 15
minutos para atender ao pedido do
ministro-chefe da Secretaria da Micro
e Pequena Empresa, Guilherme Afif
Domingos. O ministro, que participa-

va do debate sobre alterações no Es-
tatuto das Micro e Pequenas Empre-
sas, também realizado na mesma ma-
nhã, no Salão Nereu Ramos, fez ques-
tão de homenagear os corretores de
seguros e todo o mercado segurador.
Além de parlamentares de diversas
bancadas, participaram da sessão so-
lene a presidente do Sincor-MG Ma-
ria Filomena Magalhães Branquinho,
presidentes de Sincors de todo País, o
presidente da CNseg, Marco Antonio
Rossi, os presidentes da FenaSaúde,
Marcio Serôa de Araujo Coriolano, e
da FenSeg, Paulo Miguel Marraccini,
e o presidente da seguradora Líder
DPVAT, Ricardo Xavier, entre outras li-

deranças do mercado. Também a di-
retora-executiva da CNseg, Solange
Beatriz Palheiro Mendes, o presidente
da Escola Nacional de Seguros, Ro-
bert Bittar, o presidente do Conselho
de Administração da SulAmérica, Pa-
trick Antônio Claude de Larragoiti Lu-
cas, participaram da sessão solene.
Na oportunidade, Marco Antonio Ros-
si exaltou o papel dos corretores e de
todo o mercado de seguros

O Dia do Corretor de Seguros é
comemorado no dia 12 de outubro. A
categoria reúne cerca de 70 mil pro-
fissionais, dos quais 40 mil atuam co-
mo pessoa física e o restante, pessoa
jurídica.

Câmara dos Deputados homenageou o Dia do Corretor
de Seguros. Mercado compareceu em peso!

Feliz Dia do Corretor
de Seguros!

Meus caros amigos
e amigas, bom dia!

Hoje é o dia do Corretor(a)
de Seguros!

Parabéns a todos os
Corretores(as) de seguros!

Segue uma mensagem
a todos do nosso Sincor (ao
lado), bem como da Cämara
dos Deputados (acima).

Abraços.

Ronaldo Almeida
Corretor de Seguros
(email enviado em 12 OUT)
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Realizado no Pier Mauá, na Zona
Portuária do Rio de Janeiro, de 16 a
18 de outubro, o 18º Congresso Bra-
sileiro dos Corretores de Seguros reu-
niu palestrantes de peso como o ex-
presidente do Banco Central, Henri-
que Meirelles, o ministro da Micro e Pe-
quena Empresa, Guilherme Afif Do-
mingos, o secretário de Segurança Pú-
blica do Rio de Janeiro, José Mariano
Beltrame e o ex-presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), ministro Ay-
res Brito. Paralelamente ao evento, o-
correram o 2º Congresso Brasileiro de
Saúde Suplementar e a 17ª edição da
Exposeg, com 33 stands de segura-
doras. “Esse evento já entrou para a
história como um dos maiores do mer-
cado de seguros de toda a América
Latina”, disse o presidente da Fenacor,
deputado Armando Vergílio.

Um dos debates centrais foi a
estratégia definida para se conseguir
a inclusão da categoria dos correto-

res de seguros no Simples Nacional.
A ideia agora é que médicos, advoga-
dos e jornalistas sejam inclusos no Sim-
ples, e não mais por categoria, desde
que não atinjam o teto limite de 3,6 mi
de reais de arrecadação/ano.

O 18º Congresso reuniu cerca de
4 mil profissionais do mercado, inclu-
indo corretores, congressistas, exposi-
tores, palestrantes, executivos e téc-

nicos de seguradoras. A comitiva de
Minas Gerais somou 153 inscritos, se-
guramente uma das maiores comiti-
vas do evento.

Os congressistas também tiveram
momentos de laser. Shows como os
da Banda Blitz, do comediante Lean-
dro Hassum e do sambista Jorge Ara-
gão, deram o tom de descontração
ao encontro.

Comitiva mineira marcou presença no 18º Congresso
Brasileiro dos Corretores, no Rio de Janeiro

O presidente da Fenacor e depu-
tado Armando Vergílio, acredita que a
proposta poderá ser aprovada ainda
este ano. Armando preside a Comis-
são Especial constituída para emitir
parecer sobre mudanças no Simples
Nacional, cujo Projeto de Lei Com-
plementar 237/2012, atualizará o
Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte. “Es-
tou muito animado e convicto de que
vamos avançar, transformar esse so-
nho em realidade”, disse o parlamen-
tar, reforçando a importância de mu-
dar o parâmetro de inclusão no Sim-
ples, que deixaria de ser por catego-
ria e passaria a ser pelo teto de fatu-
ramento anual de R$ 3,6 milhões, in-
dependente da profissão ou ativi-
dade.

Armando acredita que a propos-
ta poderá ser aprovada ainda este ano.
Ele já anunciou, inclusive, que pedirá

ao presidente da Câmara, deputado
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN),
que o projeto seja votado em regime
de urgência. “As leis tributárias se-
guem o princípio da anualidade, o
que significa que só entram em vigen-
cia no ano seguinte ao da aprovação.
Então, temos que votar esse projeto
em outubro para que o Senado tenha
tempo de votá-la, e a presidenta pos-
sa apreciá-la ainda neste ano”.

Audiências Públicas
No último dia 10 de outubro, a-

conteceu na Câmara um grande se-
minário para discutir os pontos que
envolvem esse projeto e avaliar as
propostas apresentadas nas audiên-
cias públicas realizadas em vários es-
tados. Desses encontros, deve sair
um rascunho do relatório final para vo-
tação da proposta. Essa forma pouco
usual de consulta à sociedade ao lon-
go da tramitação de um projeto trou-

xe resultados bastante positivos. Amais
recente audiência, realizada no Rio,
reuniu representantes de várias cate-
gorias, com destaque para os corre-
tores de seguros, que lotaram um dos
auditórios da Assembleia Legislativa.

O Deputado Federal Armando
Vergílio dos Santos Junior disse que
os parlamentares estão sensibilizados
e que o objetivo é trabalhar não para
a entrada de uma ou outra categoria,
mas, de todas as micro e pequenas
empresas que têm um faturamento bru-
to de até R$ 3,6 milhões/ano.

“Não há razão para discriminar
as categorias. Afinal todos são iguais
perante a Lei, observou, acrescentan-
do: “temos que criar uma regra de tran-
sição para quando as empresas ultra-
passarem este limite de faturamento
e tornarem-se grandes empresas, po-
derem continuar crescendo com con-
forto”, afirmou.

Simples está bem mais próximo de se tornar realidade para
o corretor, afirma o Deputado ArmandoVergílio
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A festa de premiação foi no últi-
mo 7 de novembro, no Raja Hall E-
ventos, em elegante coquetel. O prê-
mio foi idealizado pelo Sincor-MG com
o objetivo de homenagear os profis-
sionais do mercado segurador que
vêm prestando um serviço de quali-
dade aos corretores de seguros de
Minas Gerais, além de incentivar a me-
lhoria no atendimento dos demais pro-
fissionais de Seguradoras que atuam
no estado.

A votação para eleger os melho-
res profissionais do setor foi feita por
meio do site do Sincor-MG www.sin-
cormg.com.br, onde o corretor teve
acesso a um login e uma senha para
realizar uma única votação. No for-
mulário de votação estavam todas as
Seguradoras que concorreram, assim
como os nomes dos profissionais in-
dicados por elas.

Conheça a seguir os vencedores.

• Região da Grande BH
Melhor Account
Fernanda Rafaela P Gomes Lelis
Liberty Seguros
Melhor Diretoria Regional
Angelo Vargas Garcia
HDI Seguros
Melhor Gestor Sucursal/Filial
Sergio Raimundo Peroni
HDI Seguros
Melhor Seguradora
Benefícios
Porto Seguro Seguros
Melhor Seguradora
Ramos Elementares
Allianz Seguros S/A
Serão contemplados ainda uma

seguradora e um profissional por ca-
tegoria em cada região onde o Sin-
cor-MG possui delegacia: Divinópo-
lis, Juiz de Fora, Montes Claros, Ube-
raba, Uberlândia, Governador Valada-
res, Ipatinga, Poços de Caldas, Pou-

so Alegre, Varginha e Passos. Em bre-
ve o Sincor-MG vai anunciar os ven-
cedores regionais. Veja as fotos da
festa de BH na página ao lado.

Troféu Inconfidência Mineira premiou os melhores executivos
de seguradoras da Grande BH

O Sindicato arrecadou mais de
300 brinquedos e doou para duas ins-
tituições: creche Dom Bosco em Belo
Horizonte e o IDAP - Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Apoio a
Pessoa Humana de Ribeirão das Ne-
ves. Os brinquedos foram entregues
no dia 11 de outubro.

Os corretores e seguradores fi-
zeram suas doações nos pontos de
atendimento instalados na sede do
Sincor-MG, na Zurich Seguros, Icatu
Seguros, FF Seguros e Gecad Corre-
tora de Seguros.

Maria Filomena, presidente do Sin-
cor-MG, disse: “Uma das atribuições
de um sindicato é o assistencialismo.
É estender a mão a quem precisa, com
a força da categoria que representa.
Vamos torcer para que no ano que
vem mais e mais corretores e segura-
dores participem. A satisfação de re-
ceber de volta um sorriso destas cri-
anças não tem preço.”

Sincor-MG arrecadou e distribuiu brinquedos no Dia das
Crianças a instituições beneficentes
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A Defensoria Pública de Minas Ge-
rais realizou campanha informativa so-
bre o DPVAT e projeto "Sou pela vida.
Dirijo sem bebida.”

De16 à 27 de setembro funcio-
nou nos edifícios da Defensoria Pú-
blica do Estado de Minas Gerais (DP-
MG), o estande para informações so-
bre o DPVAT. A iniciativa é uma parce-
ria entre a instituição e o Sindicato dos
Corretores e Empresas Corretoras de
Seguro e Resseguro, Capitalização,
Previdência Complementar Privada e
Saúde no Estado de Minas Gerais (Sin-
cor-MG).

Para a defensora pública geral, An-
dréa Abritta Garzon, a parceria entre

a DPMG e o Sincor-MG é muito im-
portante considerando que o DPVAT
é um direito de todo cidadão e que a
maioria das pessoas não têm conhe-
cimento da gratuidade do benefício e
da dispensa de intermediários para re-
querer o Seguro.

No dia 26 de setembro, as pes-
soas que passaram pelas imediações
da DPMG, na capital, receberam ma-
terial informativo e esclarecimentos so-
bre o Seguro Obrigatório.

E mais:
- Participação do Sincor-MG tam-

bém em parceria com a Defensoria Pú-
blica de Minas Gerais no projeto Band

Cidadania, cidade de Santa Luzia, nos
dia 05 e 06 de outubro para divulga-
ção do Seguro DPVAT;

- Participação do Sincor-MG no
evento realizado pela empresa CEVA
Logistics, nos dias 01, 02, 03 e 04 de
outubro. Um funcionário do Sincor-MG
permaneceu na empresa e houve dis-
tribuição de folhetos educativos sobre
o Seguro Obrigatório.

- O Sincor-MG inaugurou em 2
de setembro último, no Hospital das
Clínicas da UFTM, Universidade Fede-
ral do Triângulo Mineiro, na cidade de
Uberaba, um posto de orientação e
atendimento aos beneficiários do Se-
guro DPVAT.

Defensoria Pública de Minas Gerais em parceria com o
Sincor-MG na luta para divulgar o DPVAT à população

Susep e Sincor-MG discutem
Associações e parceria
18 set 2013 – Fonte: Sincor-MG

Para tratar do combate às Associações de Proteção Veicular - as fa-
migeradas seguradoras piratas - Maria Filomena Magalhães Branquinho,
presidente do Sincor-MG, reuniu-se, em 16 de setembro, com o Superin-
tendente da Susep, Luciano Portal Santana, e seus diretores de fiscaliza-
ção. Foram compartilhadas informações e dados sobre o crescimento e
desenvolvimento desta atividade ilegal no estado de Minas Gerais e apre-
sentadas as providências que estão sendo adotadas pela autarquia, den-
tre elas a responsabilização direta dos dirigentes das entidades e a partici-
pação mais efetiva da Polícia Federal nos procedimentos de investigação.

Trataram ainda de outro tema correlato: a parceria que vem sendo
estabelecida entre algumas destas associações de proteção veicular e a
Generali Brasil Seguros, por meio da emissão de apólices coletivas de
automóvel. Foi entregue ao Superintendente da Susep uma cópia da
Representação apresentada pelo SINCOR-MG ao Ministério Público de
Minas Gerais, que questiona diversos aspectos destas parceiras, dentre
eles: inexistência de afinidade do grupo, a falsa estipulação e, principal-
mente, alguns aspectos contratuais e comerciais.

No entendimento de Maria Filomena Magalhães Branquinho, essa
relação entre as instituições precisa ser melhor esclarecida e avaliada. “A
partir da demanda do Sincor-MG, foi formalizada pela Fenacor uma
denúncia ao Comitê de Ética da CNseg - Confederação Nacional das
Seguradoras, requerendo uma análise da parceria estabelecida entre as
associações e a Generali. Aguardamos agora que a Susep se pronuncie
sobre a legalidade dos contratos coletivos abertos, sem afinidade prévia
entre os segurados e mediante a utilização de um falso estipulante, e fis-
calize as atividades técnicas - processos de contratação, emissão e regu-
lação - em razão de vários indícios que apontam para a existência de irre-
gularidades”, afirmou a presidente do Sindicato.

Eleição no Sincor-MG
No último dia 25 de outubro,

foi concluído o processo eleitoral
para escolha da Diretoria do Sin-
dicato, na gestão do quadriênio
2014-2017.

As eleições ocorreram por
meio de voto por correspondên-
cia dos associados do interior do
estado, e, presencialmente, pelos
associados residentes na capital.

Todo o processo eleitoral
transcorreu dentro da normalida-
de e de acordo com as disposi-
ções do Estatuto do SINCOR-
MG.

Conforme anteriormente divul-
gado, houve a inscrição de uma
única chapa para concorrer à e-
leição, sendo esta legitimamente
eleita. Do total de 506 votos rece-
bidos foram apurados 96 votos
inválidos, 13 em branco e 6 nulos.

Agradecemos a todos que
participaram e exerceram seu di-
reito a voto, fazendo do SINCOR-
MG uma entidade cada vez mais
democrática e militante pelas cau-
sas da nossa classe.

Sincor-MG
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Aconseg-MG elege
nova diretoria

Durante Assembleia Geral Extra-
ordinária, realizada no dia 10 de setem-
bro, na sede do Sincor-MG, foi eleita
a nova diretoria da Aconseg-MG para
o biênio 2013/2015.

A entidade passa a ser presidida
por Tarcísio Alcici Figueiredo tendo co-
mo vice-presidente Valdeir Guedes. O
cargo de tesoureiro ficou sob respon-
sabilidade de Hélio Loreno. A diretoria

é composta também pelo secretário
Jader Pereira de Abreu Filho.

Também foram escolhidos os no-
vos membros do Conselho Fiscal: Car-
los Eduardo Brum (presidente), Leo-
nardo Fernandes (1º secretário), Ari
Fonseca e José Ivan (membros).

Um dos objetivos da nova direto-
ria é atuar pelo fortalecimento das as-
sessorias junto às companhias segu-
radoras do estado. A solenidade de
posse está programada para o mês
de novembro.

Clubcor-MG realiza seu
último evento do ano

O Clubcor-MG estará realizando
no dia 12 de novembro o seu último
Workshop: “Seguros Transporte, Ge-
renciamento de Riscos, Auto e Patri-
monial”. O evento contará com a par-
ticipação dos seguintes palestrantes:
Francisco Galiza (Proprietário da Ra-
ting de Seguros), Adelson Cunha (Dire-
tor da Promass Corretora de Resse-
guros) e João Carlos Machinick Vieira
(superintendente do Produto Transpor-
te na Bradesco Seguros).

As seguradoras participantes se-
rão: Mapfre, Marítima, HDI, Bradesco
e Confiança.

A exemplo dos dois primeiros
Workshops (Benefícios e Garantia/Ris-
cos de Engenharia/Eventos), o evento
acontecerá no Automóvel Clube, das
8:30 às 13:00, com almoço de encer-
ramento.

Mais informações com a Nadine,
(031) 3213-4985, no Clube, ou envie
sua e-mail para secretaria@clubcor-
mg.com.br.





Câmara Municipal
de Belo Horizonte
homenageia Alaor
Silva Júnior

O Presidente do PASI, Alaor Silva
Júnior foi agraciado com o Título de
Cidadão Honorário de Belo Horizon-
te, por decisão da Câmara Municipal

e por indicação do vereador Sérgio
Fernando Tavares, no último dia 26
de agosto, em Belo Horizonte – Mi-
nas Gerais.

Reconhecimento
Esse título é o reconhecimento do

trabalho que vêm desenvolvendo jun-
to aos corretores, entidades, empre-
sários, trabalhadores em Minas Ge-
rais e no Brasil. Lúcio Flávio diretor e-
xecutivo da ADCE (Associação de Di-
rigentes Cristãos de Empresa) e um
dos estimuladores da indicação, afir-
ma que o lado empresarial, ousado e
pioneiro do empresário, o torna um e-
xemplo a ser seguido pela sociedade,
por estar preocupado com os valores
universais da vida, promovendo o bem
comum através do seguro.

“Reconhecer um cidadão como
ele, que veio de fora e trouxe para Be-
lo Horizonte um negócio reconhecido
em todo o Brasil é um mecanismo pa-
ra amplificar a maneira digna e ética
de como devemos atuar em nossa
vida.'’

Trajetória
Natural de Uberaba, em 1971,

Alaor já com seus 18 anos, mudou-se
com sua família e irmãos para a capi-
tal mineira e logo começou a atuar no
mercado segurador. Para o empresá-
rio receber essa homenagem é uma
grande recompensa do papel exercido
com responsabilidade social, “o tra-
balho que me proponho a fazer é pen-
sado em toda uma prosperidade que
vem acontecendo, associado a uma
contribuição para as classes menos
favorecidas no Brasil.''

Morreu, aos 77,
o jornalista Nelito
Carvalho, editor
do JNS

Na tarde de 23 de setembro últi-
mo, Nelito Carvalho, editor do JNS -
Jornal Nacional de Seguros, morreu
em razão da falência múltipla de ór-
gãos. Ao sofrer uma queda em casa
dois dias antes, foi removido ao hos-
pital, onde diagnosticaram traumatis-
mo craniano. Aos 77 anos, impossi-
bilitado de ser operado, Nelito não su-
portou aos ferimentos.

O enterro foi realizado no dia 25
de setembro, em São Paulo, no ce-
mitério da Vila Alpina, zona leste da
cidade.

Nelito Carvalho
Jornalista, com passagem pelos

mais importantes jornais do país – Diá-
rios Associados, Estadão, Folha, JB,
A Tarde, e publicitário, tendo realizado
trabalhos de criação para empresas
como UniLever, Honda e Ceras Jonh-
sonn. Deu também assessoria política
e de comunicação à Unicamp, na ges-
tão Zeferino Vaz, e à Secretaria de
Saúde de São Paulo - Secretário José
Aristodemo Pinotti.

Criou e editou o primeiro jornal di-
rigido à corretores de seguros - o
JCS, no Clube dos Corretores de Se-
guros, em 1978, e o Jornal dos Segu-
ros - do Sincor/SP, de 1984 a 1992,
nas gestões W. Siebner e Ovtavio Mil-
liet. No mesmo ano, fundou o JNS -
Jornal Nacional de Seguros, do qual
era editor chefe.
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