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Sincor em ação:
Eventos, benefícios,
DPVAT e política.
Agenda 2014 cheia
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Comissão aprova
Nova Lei do Super
Simples. Congresso
vota em maio
Página 3

Eleição na Fenacor:
Armando segue e
Filomena é vice de
marketing e eventos
Página 3

Boa notícia: Nova sede da Escola Nacional de Seguros em
BH é inaugurada para atender o aumento da demanda

Dia Internacional da Mulher: Sincor-MG homenageia mulheres em encon-
tro em Belo Horizonte no último 13 de março. No evento aconteceu a palestra
de Maria Helena Monteiro, “O Que as Mulheres Querem?”. Confira na 9.

8º Congresso
Estadual será no
Tauá, de 21 a 23
de agosto.
Inscreva-se já!
Páginas 10 e 11.

A inauguração aconteceu em 30 de
janeiro. Vá fazer uma visita! O novo en-
dereço da Escola está na página 12.
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Neste 2014, o feriado da Confraternização Universal
caiu numa quarta-feira, assim como o Natal na semana
anterior. Muita gente emendou os feriados de fim de ano
e já entrou no mês de janeiro em férias. Fevereiro, com seus
28 dias, culminou no carnaval, no início de março. E lá se
foi o 1° trimestre!

Abril tem Semana Santa, Tiradentes, e os políticos se
desincompatibilizam, deixando seus cargos para concor-
rer às eleições que acontecerão no segundo semestre. Na
sequência vem o 1° de maio. Em junho teremos o feriado
de Corpus Christi e a Copa do Mundo, que vai até mea-
dos de julho. Um período em que a produtividade estará
bem em baixa, com todos os brasileiros ligados nos jogos.
Foi-se o 1° semestre...

Em agosto nossos pensamentos começam a se vol-
tar para as eleições, cada candidato com suas propostas.
Será que teremos respostas para parte das tantas inqui-
etações relacionadas ao futuro do País?

A hora é de pararmos um pouco, termos consciência
do que nos convém e refletir. Parece um ano excelente pa-
ra reflexões! Para planejar, estabelecer metas e organizar
nossas tarefas, nos campos profissional, pessoal e políti-
co. Temos que fazer render nosso dia a dia neste 2014,
em que o tempo dedicado ao trabalho será reduzido.

Com tempo ou sem tempo, temos seguir em frente,
lutando contra os insucessos para revertê-los, ao tirar de-
les oportunidades em que aprendemos as verdadeiras lições
da vida. É uma forma de enxergar os obstáculos e os de-
safios como plataformas de crescimento.

Tenho certeza de que se cada um de nós, brasileiros,
ao olharmos para nós mesmos, conseguirmos conciliar pro-
jetos pessoais e profissionais a um projeto maior, comum
à sociedade, vamos construir juntos um país muito melhor
para todos! Ganhar esta Copa do Mundo já seria um ó-
timo começo, não?

Boa sorte, Corretor! Boa sorte, Brasil!

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:Maria Filomena Magalhães Bran-
quinho – Presidente; Paulo Fernando Mattar – 1º Vi-
ce-Presidente; Gustavo Pereira Lima Bentes – 2º Vi-
ce-Presidente; Tarcisio Alcici Figueiredo – 1º Diretor
Secretário; Francisco Gonçalves Ferreira Neto – 2º Di-
retor Secretário; Edison Marsiglia – 1º Diretor Finan-
ceiro; Alexandre de Souza Carvalho Coelho – 2º Di-
retor 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, Marco An-
tônio Tecles Brandão, 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 Bentes e Tarcisio Alcici Figueiredo
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 PauloVilhena de Siqueira Pou-
so Alegre • Israel Luiz da Silva Uberaba • José Eustá-
quio Batista Ribeiro Uberlândia • José Mauro Cao-
vila dos Santos Varginha.
Funcionários: Administrativo Camila Coura Cadastro
Aline Almeida de Carvalho Contínuo Marcos Vini-

cius Rodrigues Rocha DPVAT Claudio David Paga-
nini Comini, Karla de Britto Gerken, Lucy Maria Car-
valho Netto Cardoso, Lucas Vieira L. Barbosa Del.
Divinópolis Petrônio Moreira, Camila Soares (estagi-
ária) Del. Gov. Valadares Késia Guimarães Medeiros
Del. Ipatinga Rômullo 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. Pouso
Alegre Denise Paixão Del. UberabaWanessa Ramos,
Mariana Santana Amaral Del. Uberlândia Verônica
Cecilia Cardozo Gama Del. Varginha Erlon Mesqui-
ta Financeiro Fabricia Ferreira Dutra Gerência Betty
Zaida A Bastos Informática César Santana Lopes,Vini-
cius Batista Nunes Jurídico Raquel Ferreira da Silva
RecepcionistaNayaraVieira da Silva Secretária Presi-
dência ElaineMedeiros de Godoy SocialDaniel Cristia-
no Pinto de Rezende, Larissa Graziele Gomes,Vanes-
sa de Oliveira Castro.
Editor: Sérgio Carvalho, Jornalista Responsável:Manoel
Carvalho, Mtb 66.995/SP Publicidade: (31) 3555 8150.

2014 - O menor ano
pode ser o melhor!
Maria Filomena Magalhães Branquinho

Presidente do Sincor/MG



O Corretor em Minas nº 216 | ABR 2014 | Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais 3Nacional

Após intensa luta liderada pelo
deputado federal e presidente da Fe-
nacor, Armando Vergílio, o novo de-
senho do Supersimples foi aprovado
em 11 de dezembro de 2013, por u-
nanimidade, pela Comissão Especial
constituída pela Câmara dos Depu-
tados para apreciar a matéria.

De acordo com o texto que se-
guirá para votação no Congresso, con-
forme informa a Agência Câmara, to-
das as empresas de qualquer ativi-
dade econômica, inclusive as Corre-
toras de Seguros com faturamento i-
gual ou inferior a R$ 3,6 milhões por
ano, poderão ter direito ao enquadra-
mento no regime diferenciado de tri-
butação do Supersimples.

Dessa forma, as empresas serão
enquadradas de acordo com o limite
de receita máxima e não mais pela
área ou atividade. Esse teto está hoje
em R$ 360 mil para as microempre-
sas e R$ 3,6 milhões para as peque-
nas empresas.

A mobilização capitaneada por Ar-
mando Vergílio desde meados de 2013,
quando foi nomeado presidente da Co-
missão Especial, conseguiu aprovar a
proposta, mesmo com obstáculos in-
terpostos por governadores estaduais,
modificando assim o Estatuto da Mi-
cro e Pequena Empresa (conhecido
como Lei do Supersimples – Lei Com-
plementar 123/06). Foi um trabalho ár-
duo e de intenso debate com a reali-
zação de diversas audiências públicas
realizadas em várias capitais, encer-
rando com um seminário na Câmara.
Eventos estes que contaram com par-
ticipação ativa dos corretores de se-
guros de várias regiões do País.

Segundo o ministro-chefe da Se-
cretaria da Micro e Pequena Empre-
sa, Guilherme Afif Domingos, sem a
atuação de Vergílio seria muito difícil
que a Comissão Especial aprovasse
as mudanças. Com a deliberação po-
sitiva, a expectativa se transfere para
a votação no plenário, prevista para
abril ou maio de 2014, também se-

gundo a Agência Câmara.
O deputado Armando Vergílio dis-

se que as chances de aprovação de-
penderão da capacidade de mobiliza-
ção dos micro e pequenos empresá-
rios no sentido de sensibilizar as au-
toridades governamentais da União e
dos estados.

Outro avanço comemorado foi a
criação do cadastro único nacional pa-
ra as micro e pequenas empresas, que
substituirá as demais inscrições fede-
rais, estaduais ou municipais, que cor-
responderá ao CNPJ.

Sob presidência de ArmandoVergílio, Comissão Especial
aprovou em dezembro alterações na Lei do Supersimples

Eleição na Fenacor: Armando segue presidente
e Filomena agora é vice de marketing e eventos

O presidente da Fenacor, Deputado Federal Armando Vergílio dos
Santos Júnior (SDD/GO), foi reeleito para mais um mandato de quatro
anos em pleito realizado em 08 de abril, na sede da Federação, no Rio de
Janeiro.

A posse da diretoria está marcada para o dia 30 de maio. “O registro
de apenas uma chapa e a aceitação plena dessa chapa demonstra a per-
feita harmonia entre as principais lideranças da categoria”, afirmou Ar-
mando Vergilio.

Ele lembrou que até 2002, quando foi eleito pela primeira vez, havia
intensa disputa nas eleições da Fenacor, sinalizando uma divisão. “Já o
resultado apurado hoje mostra uma Federação integrada”, acrescentou
Vergilio, que irá para o seu quarto mandato na presidência da Fenacor.

Armando Vergilio disse também que, nos próximos quatro anos, cada
membro da diretoria terá sua “missão especial” para que a Fenacor possa
cumprir seu papel de instrumentalizar e dotar os Sindicatos filiados das fer-
ramentas necessárias para a difusão do conhecimento e defesa da cate-
goria dos corretores de seguros.

Após a eleição, o presidente eleito fez questão ainda de saudar e a-
gradecer a presença de Nelson Fontana, fundador da Fenacor, que, aos
88 anos de idade, está completando sete décadas de atuação no merca-
do de seguros, sendo corretor de seguros desde 1968.

Nelson Fontana agradeceu a homenagem relembrando como ocorreu
o processo de reconhecimento da Fenacor pelo Ministério do Trabalho, em
1975.

Além de Robert Bittar (1º vice-presidente), a diretoria plena terá os
seguintes integrantes: Celso Vicente Marini (vice-presidente de Relações
Institucionais); Cláudia Gerlane Cândido Diniz (vice-presidente de Bene-
fícios e Patrimônio); Dorival Alves de Sousa (vice-presidente de Relações
com o Mercado); Maria Filomena Magalhães Branquinho (vice-presi-
dente de Marketing e Eventos); Joaquim Mendanha de Ataídes (Diretor
Secretário); Alberto Célio Cotrin Leite (Diretor 2º Secretário); Claudio Si-
mão (Diretor Tesoureiro); Antônio Ferreira Mota de Albuquerque (Dire-
tor 2º Tesoureiro).
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Em 31/03/2014 venceu a primei-
ra parcela da Contribuição Associati-
va 2014, cujo pagamento torna o Cor-
retor de Seguros nosso associado.
Confira alguns dos benefícios:

Saúde/Odontológico: Plano Co-
letivo por adesão Bradesco Saúde, Pla-
no Coletivo por adesão Unimed, Belo
Dente Odontológico, Bradesco Den-
tal, Metlife Dental.

Seguros: Plano de Amparo So-
cial Imediato - PASI, Seguro de Vida
Metlife, Plano de Previdência Privada
Fenacor Prev, Seguro RC Profissional
Argo Seguros, Seguro RC Profissional
Berkley Brasil Seguros.

Convênios: DELL Computadores,
Software de gestão de corretoras AD-
MSEG, Revista Apólice, SESC–MG,

SENAC-MG, Sodexo, ASSIST-CARD,
Clube CELP (grande BH), Agência de
Turismo Acta.

Serviços Sincor: Assessoria Jurí-
dica e Técnica, Descontos e subsídi-
os na inscrição de Eventos do Sincor-
MG e FENACOR, Jornal “O corretor
em Minas”, ferramenta Sincor-Net.

Os novos Corretores, com até 24
meses de associação, são beneficia-
dos com 40% de desconto no va-
lor da contribuição. Além disso, com
o pagamento da Contribuição Associ-
ativa da pessoa jurídica, o seu corre-
tor responsável técnico fica automati-
camente quite com o pagamento da
contribuição como pessoa física.

Valores e formas de pagamento:
Pessoa Jurídica: À vista, R$

240,00 com vencimento em 31/03/
2014. Parcelado em dois boletos de
R$120,00 com vencimento em 31/03
e 30/04/2014 respectivamente.

Novos Sócios Pessoa Jurídica:
À vista, R$144,00 com vencimento
em 31/03/2014. Parcelado em dois bo-
letos de R$72,00 com vencimento em
31/03 e 30/04/2014 respectivamente.

Pessoa Física: À vista, R$120,00
com vencimento em 31/03/2014. Par-
celado em dois boletos de R$60,00
com vencimento em 31/03 e 30/04/
2014 respectivamente.

Novos Sócios Pessoa Física:
À vista, R$ 72,00 com vencimento em
31/03/2014.

Acesse www.sincormg.com.br
ou email beneficios@sincormg.com.br

DPVAT: Seguem ações de
divulgação em 2014

Dando continuidade ao progra-
ma de divulgação dos benefícios do
Seguro DPVAT para a população do
Estado de Minas Gerais, o Sincor-MG
e suas delegacias regionais realizaram
as seguintes ações:

Janeiro: Distribuição de cartilhas
educativas de trânsito, em escolas de
Belo Horizonte e interior de Minas

Fevereiro: Distribuição de pan-
fletos de carnaval, nas principais rodo-
vias de Minas Gerais, em parceria com
as policias Civil e Militar

Março: Participação dos funcio-

nários das delegacias regionais das
cidades de Uberaba e Divinópolis no
evento promovido pela TV Integração,
afiliada da Rede Globo.

Abril: Os funcionários do Sincor-
MG de Belo Horizonte participaram
do evento Ação Global, em parceria
com o SESI-MG, no dia 26/04.

Contribuição Associativa 2014: confira aqui seus benefícios
ao ser associado do Sincor-MG e veja como vale a pena!

Cronograma Sincor-MG - 1º semestre
MAIO

06/05 Roda de Conversa Uberaba
06/05 Roda de Conversa Uberlândia
13/05 Roda de Conversa Unaí
14/05 Palestra da Funenseg

Como Diferenciar suas vendas
em momento de grande competitividade?
(Bernardo Worlak) Ipatinga

15/05 Palestra da Funenseg
Como Diferenciar suas vendas
em momento de grande competitividade?
(Bernardo Worlak) Gov Valadares

27/05 Roda de Conversa Gov Valadares
28/05 Roda de Conversa Caratinga
28/05 Roda de Conversa Ipatinga

JUNHO

03/06 Roda de Conversa Juiz de Fora
03/06 Roda de Conversa Barbacena
04/06 Roda de Conversa Sete Lagoas

ClubeCor-MG promove almoço em
BH e discute relações comerciais

O Clube dos Corretores de Seguros de Minas Gerais promoveu, no
dia 11 de março, o primeiro almoço do ano, no Automóvel Clube. O even-
to serviu para dar o “pontapé inicial” nas atividades do Clube no ano de
2014, apresentadas pela Diretora Social Carmem Ribeiro, a Carminha.

O tema central escolhido para ser trabalhado no ano de 2014,
“Fortalecendo Laços, Realizando Negócios”, tem o objetivo de levar cor-
retores e seguradoras a buscarem uma forma profissional e duradoura
nas suas relações comerciais.

Segundo o presidente do Clubcor-MG, Helder Lara Barbosa, é pre-
ciso identificar os óbices do mercado e juntos buscarmos uma reflexão
que aponte caminhos para uma evolução e crescimento de todos. “Se de
um lado temos um mercado ainda bem concentrado em mãos de 12 a 15
seguradoras, o que dificulta a livre concorrência, de outro fica mais fácil
para as lideranças dos corretores de seguros defenderem nossa classe,
pois o mercado cabe em torno de uma mesa redonda de reunião”, decla-
rou Helder Lara Barbosa.

O almoço contou com a presença de Maria Filomena Branquinho
(Sincor-MG), Roberto Barbosa (Ibracor), Hélio Loreno (CSP-MG) e de Edna
Damasceno (ACMinas).

Empresas representadas: PASI, Bradesco, Tokio, Marítima, Porto
Seguro, Mongeral, Icatu, HDI, Mapfre, Zurich, SulAmérica, Allianz e J. Ma-
lucelli.



www.essor.com.br/livonius fb.com/essorseguros (51) 3224-8555
contato@livoniusparcerias.com.br
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Antes de dar a partida em qualquer viagem, segurança é item fundamental.
Pensando nisso, a Livonius em parceria com a Essor Seguros, traz ao mercado

a solução definitiva em seguro para ônibus e micro-ônibus.

Corretor, entre em contato com a Livonius e confira as muitas 
vantagens de um seguro inovador e de excelente custo-benefício.

SEGURO RC ÔNIBUS/APP SEGURO CASCO ÔNIBUS

Emissão de Apólice/Endossos (até 48 horas)
Custos especiais para frotistas

Descontos especiais (ônibus escolares) 
Carro reserva para terceiros (de 7 a 15 dias)

Atendimento humanizado às vítimas (DPVAT/APP/RCO)
Programa Preventivo para Motoristas

Cobertura completa (colisão, incêndio e roubo)

Indenização integral (perda total)

Assistência 24 horas (acidentes e pane)

Custo-benefício (vantagens exclusivas para frotistas)

Emissão de Apólice (a mais rápida do mercado)

RC ÔNIBUS/APP
Seguro

Seguro

Parceria
CASCO ÔNIBUS

LIVONIUS e ESSOR

SEGUROS INOVADORES
PARA SUA FROTA

CONHEÇA OS

A CHAVE PARA UMA VIAGEM TRANQUILA
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Representantes de Seguros:
Sincor-MG pergunta e
Susep publica respostas
em seu site como guia

Assumindo a política do Governo Federal de
massificar o consumo de seguros e aumentar sua
participação no PIB nacional, o Conselho Nacional
de Seguros Privados editou a Resolução 297/2013,
que regulamenta as operações das sociedades se-
guradoras por meio de seus representantes de se-
guros.

A norma concedeu o prazo de 180 dias para
que as empresas se adequem às exigências, den-
tre as quais ressalta-se a proibição do exercício da
atividade de corretagem de seguros pelos Represen-
tantes de Seguros.

Em razão desta previsão e com base nas a-
tuais práticas de mercado, o Sincor-MG formalizou
consulta à SUSEP em 05 de dezembro de 2013,
cujo teor foi utilizado pela Autarquia para prestar
esclarecimentos ao mercado.

A seguir, leia na íntegra as perguntas e
respostas veiculadas no site www.susep.gov.br ,
que servirão de direcionamento para que todas as
instituições se adequem ao que está sendo exigi-
do.

http://www.susep.gov.br/menu/inform
acoes-ao-mercado/corretores-de-seguros

REPRESENTANTES DE SEGUROS
Perguntas e respostas sobre a relação entre

os corretores de seguro e os representantes/ aces-
sorias de seguros

O Corretor de Seguros, pessoa natural,
com habilitação ativa, poderá ser sócio de pes-
soas jurídicas que exerça atividade inerente
ao Representante de Seguros (oferta e promo-
ção de planos de seguros, recebimento de a-
viso de sinistro, cobrança de prêmio, apoio
logístico à seguradora etc.)?

Resposta: De acordo com o § 7º do artigo 1º
da Resolução CNSP nº 297/2013, é vedado ao rep-
resentante de seguros o exercício da atividade de
corretagem de seguros ou a atuação como estipu-
lante ou subestipulante.

Ainda com relação ao assunto, de acordo com
o inciso II do artigo 21 da Circular SUSEP nº 429/
2012, é vedado ao corretor de seguros, manter
relação de emprego, direção ou representação com
sociedade seguradora, resseguradora, de capita-
lização ou entidade aberta de previdência comple-
mentar.

Sendo assim, é vedado ao corretor de segu-
ros, pessoa natural, com habilitação ativa, ser sócio
de pessoa jurídica que exerça atividade inerente ao
Representante de Seguros.

O Corretor de Seguros, pessoa natural,
com habilitação ativa, poderá ser sócio de
pessoa jurídica caracterizada como “asses-
soria de seguros”, que representa as Com-
panhias de Seguros junto aos corretores de
seguros?

Resposta: De acordo com o § 7º do artigo 1º
da Resolução CNSP nº 297/2013, é vedado ao rep-
resentante de seguros o exercício da atividade de
corretagem de seguros ou a atuação como estipu-
lante ou subestipulante. Em consonância com o dis-
positivo acima mencionado, o §2º do artigo 18 dis-

põe que o representante de seguros de que trata o
caput do referido artigo não poderá promover a
venda direta em nome da sociedade seguradora
junto ao consumidor e tampouco atuar como cor-
retor de seguros.

Ainda com relação ao assunto, de acordo
com o inciso II do artigo 21 da Circular SUSEP nº
429/2012, é vedado ao corretor de seguros man-
ter relação de emprego, direção ou representação
com sociedade seguradora, resseguradora, de capi-
talização ou entidade aberta de previdência com-
plementar.

Sendo assim, é vedado ao corretor de se-
guros, pessoa natural, com habilitação ativa, ser só-
cio de pessoa jurídica caracterizada como “asses-
soria de seguros”.

O Corretor de Seguros, pessoa natural,
com habilitação ativa, poderá figurar como
funcionário, preposto, procurador ou admi-
nistrador nomeado por pessoas jurídicas car-
acterizadas como “Representantes de Segu-
ros e/ou Assessoria de Seguros?

Resposta: Considerando que a resposta da-
da aos itens anteriores engloba o entendimento re-
ferente a este questionamento, pode-se inferir que
o Corretor de Seguros, pessoa natural, com habili-
tação ativa, não poderá figurar como funcionário,
preposto, procurador ou administrador nomeado por
pessoas jurídicas caracterizadas como “Represen-
tantes de Seguros e/ou Assessoria de Seguros (§
7º do artigo 1º c/c §2º do artigo 18 da Resolução
CNSP nº 297/2013 c/c inciso II do artigo 21 da
Circular SUSEP nº 429/2012).

Sócios de sociedades corretoras de se-
guros, que não sejam corretores, poderão ser
sócios de pessoas jurídicas caracterizadas
como “Representante de Seguros e/ou As-
sessoria de Seguros?

Resposta: De acordo com o § 7º do artigo 1º
da Resolução CNSP nº 297/2013, é vedado ao re-
presentante de seguros o exercício da atividade de
corretagem de seguros ou a atuação como estipu-
lante ou subestipulante.

Ainda com relação ao assunto, de acordo com
o inciso II e parágrafo único do artigo 21 da Circular
SUSEP nº 429/2012, é vedado ao corretor de se-
guros e aos sócios, acionistas e administradores de
sociedade corretora, manter relação de emprego,
direção ou representação com sociedade segura-
dora, resseguradora, de capitalização ou entidade
aberta de previdência complementar. Desta forma,
os sócios de sociedades corretoras de seguros, que
não sejam corretores, não poderão ser sócios de
pessoas jurídicas caracterizadas como “Represen-
tante de Seguros e/ou Assessoria de Seguros.

É permitida a participação acionária ou
administração comum (holding) entre socie-
dades corretoras de seguros e empresas cor-
respondentes de seguros/assessorias de se-
guros?

Resposta: considerando que a resposta dada
aos itens anteriores engloba o entendimento refe-
rente a este questionamento, podemos concluir que
é vedada a participação acionária ou administração
comum (holding) entre sociedades corretoras de
seguros e empresas correspondentes de seguros/
assessorias de seguros. (§ 7º do artigo 1º c/c §2º
do artigo 18 da Resolução Conselho Nacional de
Seguros Privados CNSP nº 297/2013 c/c inciso II
do artigo 21 da Circular Superintendência de
Seguros Privados SUSEP nº 429/2012).

Sincor-MG questiona
Allianz sobre as queixas
dos corretores e Cia
promete resolver tudo

CARTA SINCOR-MG / ALLIANZ, 30/01/14
Prezados Senhores,
A Allianz, embora tenha sua chegada ao Bra-

sil num passado recente, assumiu e deu conti-
nuidade a toda história de sucesso, ética e com-
petência traçada pela Brasil e AGF Seguros. Sem-
pre foi uma seguradora aberta ao corretor, onde ele
encontra produtos que melhor atenda necessida-
des de seus segurados e dela sempre teve o res-
peito que merece.

Em Minas Gerais especificamente há muitos
anos a seguradora é dirigida por um dos maiores e
mais competentes profissionais do mercado Bra-
sileiro o Sr. Ricardo Zhouri. Se fizermos uma pes-
quisa, talvez não encontremos nos nossos aproxi-
madamente 7 500 corretores mineiros,1% que não
o conheçam e o respeite. Tanto ele quanto a Allianz
nunca se furtaram de suas responsabilidades e
nunca deixaram até então, o corretor sem res-
postas e soluções.

Daí nossa surpresa e preocupação com o
que vem ocorrendo diante da mudança do sistema
de informática da Cia.

Nós do Sincor-MG dividimos o problema em
2 partes:

1° Parte operacional – relatórios, contatos e
comunicação, para esta existem alternativas tais
como - contatos telefônicos, controles manuais.

2° Parte – cumprimento dos contratos - Esta
sim causa-nos preocupação e a meu ver, carece
urgente de solução. Não podemos aceitar ou deixar
que o consumidor seja lesado. O contrato de segu-
ros é acima de tudo a boa fé, e isto deve ser res-
peitado.

É nosso entendimento que as situações abai-
xo listadas precisam de qualquer forma de uma
solução imediata:

1° Assistência 24horas de sinistro: demo-
rando mais de 1hora para atendimento;

2° Site – Não registra corretamente os da-
dos, vistorias não realizadas, oficinas informando
aos corretores a negativa de entrega dos veículos
por falha da liberação dos serviços ou serviços com-
plementares

3° Cobrança - Boletos de pagamento che-
gando com atraso, o que acontece com frequência,
a necessidade do pagamento ser feito através de
DOC para a seguradora, gerando custos para o se-
gurado, ou então, quando dentro do prazo para
recebimento bancário, há cobrança de juros

4° Automóvel - Endosso de substituição co-
mo o novo sistema não altera dados da emissão
do antigo sistema,a solução e o cancelamento pro-
rata da apólice e emissão de uma nova. Questiona
aos senhores, ainda que a seguradora efetue o can-
celamento pro-rata, deparamos com a seguinte si-
tuação.

A) O não ressarcimento do IOF recolhido. B)
Mudança na condição comercial. A nosso ver as
apólices são de vigência anual e alteração de da-
dos, ou o bem segurado, desde que aceitos pela se-
guradora são normais e previstos legalmente. Em
outros casos de cancelamentos das apólices por
vontade do segurado, não estão sendo processa-
dos.
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Em todos este casos a situação se agrava

ainda mais quando há movimentação de prêmio,
pois havendo devolução de valores, não se sabe quan-
do estas serão feitas. Ficando então o corretor em
situação bizarra junto ao seu segurado, pois que
explicação é razoável para se cobrar alguma coisa
quando se tem é que ressarcir?

5° Frotas - Quando se contrata seguros para
uma frota, na aceitação a seguradora é sabedora
de que está assumindo um risco coletivo, compos-
to de vários itens de características diferentes, e
que a movimentação é normal e quase constante
ao longo dos 12 meses de vigência.

No momento da substituição ou cancelamen-
to de um item, a única solução é a alteração ou can-
celamento de todo o contrato, sendo esta uma situ-
ação de flagrante descumprimento e desrespeito
ao contrato de seguro.

Não podemos aceitar que novas regras se-
jam aplicadas a contratos já vigentes.

Prezados senhores, nós do Sincor-MG so-
mos sabedores de que esta situação acima talvez
seja apenas 1 gota d’agua no meio do oceano, po-
rém reafirmamos necessita urgentemente de solução.

Atrevemo-nos a sugerir-lhes: Por que não dei-
xar o sistema antigo administrar apólices vigentes
e novas apólices já novo sistema?

Pode a Allianz contar com a irrestrita parce-
ria e respeito do Sincor-MG e os 7.500 corretores
de MG, mas esperamos de direção desta segura-
dora agilidade e sensibilidade na solução deste caos
que se instalou.

Na certeza que a Allianz tem como objetivo con-
tinuar no patamar de uma das melhores e maiores
seguradoras instaladas no Brasil, é necessário pre-
servar o que foi criado ao longo da história e se-
mear novas e boas sementes, assim a colheita será
certa. Cordialmente,

Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente do Sincor-MG

RESPOSTA DA ALLIANZ, 04/02/14
Cara Filomena,
Agradeço sua mensagem e principalmente

as palavras sobre a tradição da Allianz no mercado.
Realmente, em função da implantação da nova Pla-
taforma, temos experimentado instabilidades tem-
porárias que tem afetado o tradicional padrão de
prestação de serviços da nossa Companhia. É muito
raro que uma implantação de sistemas dessa en-
vergadura e que afeta todas as áreas e processos
da Companhia não apresente algum tipo de insta-
bilidade temporária. Entretanto, é importante lem-
brar que toda essa mudança está sendo feita prin-
cipalmente para beneficiar nossos Corretores com
mais velocidade, autonomia e poder de negociação
com uma ferramenta de padrão mundial.

Temos trabalhado incessantemente para que
os efeitos dessas instabilidades temporárias tenham
o menor impacto possível para nossos Corretores,
clientes finais e rede comercial. As divergências rela-
tadas em sua mensagem estão sendo avaliadas,
várias delas já foram tratadas e esperamos norma-
lizar as pendências nas próximas semanas.

Conto com sua compreensão e ajuda para
essa importante mudança que certamente benefi-
ciará principalmente os Corretores de seguros do
Brasil. Um abraço e fico a disposição caso você
queira falar.

Ramon Gomez
Diretor Executivo - Divisão Comercial Allianz

Corretores reclamam
e Susep impõe Termo
de Ajustamento de
Conduta à Confiança

CARTA SINCOR-MG/SUSEP
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2014.
À Superintendência de Seguros Privados
A/C.: Dr. Luciano Portal Santana
Superintendente
Prezado Dr. Luciano Santana,
O SINCOR-MG, amparado pela prerrogativa

estatutária de representar e defender os interesses
difusos, individuais e coletivos da categoria dos pro-
fissionais corretores de seguros, bem como colabo-
rar com os poderes públicos na solução de proble-
mas que se relacionem com a categoria e seus inte-
grantes, vem, através da presente missiva, apre-
sentar os seguintes fatos:

Vários corretores de seguros que trabalham
no estado de Minas Gerais tem enviado a este Sin-
dicato reiteradas reclamações a respeito da atua-
ção da Confiança Companhia de Seguros, CNPJ
33.054.883/0001-71.

Entre os principais problemas relatados está
o de não pagamento de oficinas credenciadas, ge-
rando a não aceitação de veículos sinistrados para
reparos, protelação proposital da regulação de si-nis-
tros e não pagamento de indenizações aos segura-
dos.

Tal situação se agravou consideravelmente nos
últimos 60 dias, o que nos indica a necessidade ur-
gente de fiscalização por parte desta Autarquia,
notadamente na sucursal da Companhia em Minas
Gerais.

Aguardando seu pronunciamento e provi-dên-
cias, colocamo-nos ao dispor para que se mostrar
necessário. Atenciosamente,

Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente
Raquel Ferreira da Silva
Assessora Jurídica

RESPOSTA SUSEP/SINCOR-MG
Carta nº 035/2014/SUSEP-SEGER
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2014
A Sua Senhoria a Senhora
MARIA FILOMENA MAGALHÃES BRANQUINHO
Presidente do SINCOR-MG
Assunto: Solicita Providências Expediente
Susep nº 80-000017/2014
Senhora Presidente,
Reportamo-nos à carta SINCOR-MG datada

de 15 de janeiro de 2013. Sobre o assunto, enca-
minhamos, em anexo, manifestações da Coorde-
nação Geral de Monitoramento de Solvência, de 24
de janeiro de 2014 e Coordenação-Geral de Fis-
calização Direta-CGFIS desta autarquia de 10 de
fevereiro de 2013.

Atenciosamente,
OSLANE NASCIMENTO ARIEIRA
Secretária Geral
C/anexo,

SUSEP Despacho
INFORMAÇÕES E DESPACHO
Número de processo ou Expediente
80-000017/2014
Interessado
SINCOR-MG

Encaminhe-se que o § 2º do art.. 149 da Re-
solução CNSP nº 243/11 foi alterado pela Resolução
CNSP nº 293, de 6 de setembro de 2013. De acor-
do com o dispositivo vigente o termo de compro-
misso de ajustamento de conduta, após sua assi-
natura, será divulgado no endereço eletrônico da
Susep´´, e não mais no Diário Oficial da União.

Após breve consulta ao site da Susep, pode-
se constatar que os termos de ajustamento de con-
duta, incluindo o da Confiança Companhia de Se-
guros estão disponíveis na página:

http//www.susep.gov.br/menu/informações-
ao-publico/termos-ajustamento-de-conduta

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014.
Roberto Suarez SEABRA
Coordenador – Geral Substituto da CGSOA

Superintendência de seguros Privados
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Processo Administrativo
SUSEP nº 15414.0002232/2011-79
A Superintendência de Seguros Privados –

SUSEP, doravante denominada simplesmente SU-
SEP, neste ato representada pelo seu Superinten-
dente LUCIANO PORTAL SANTANA e de outro lado
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS S/A, inscri-
ta no CNPJ Nº 33.054.833/0001-71, situada na
rua Sete de Setembro, nº 604 – 7º andar, Bairro
Centro, Porto Alegre, RS, doravante denominada
COMPROMISSÁRIA, neste ato representada pelo
seu Diretor Presidente ANTONIO CARLOS MACEDO
MUNRÓ, inscrita no CPF/MF sob nº 224.508.077-
72 e seu Diretor Administrativo Financeiro GERSON
CARDOSO CAMARGO inscrito no CPF/MF sob nº
417.309.179-20, ambos com endereço comercial
na sede da sociedade seguradora compromissária,
tendo em vista a proposta formulada no Processo
Administrativo SUSEP nº 15414.0002232/2011-
79, que se reposta para fins do contido no artigo 5º
da Circular SUSEP nº 450/12, o voto de fls. 727/
734 e a deliberação aprovada pelo Colegiado da
SUSEP na reunião de 05/11/2013 de fls. 735/736,
RESOLVEM CELEBRAR com fundamento no § 6º do
art. 5º da Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985, na
Resolução do Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados – CNSP nº 243 de 06 de dezembro de 2011
e nos § 1º e § 2º do artigo 6º da Circular SUSEP
450/2012, o presente TAC- Termo de Ajustamento
de Conduta, com base nas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A COMPROMISSÁRIA obriga-
se a pagar à SUSEP, em forma de pagamento de
prestação pecuniária prevista no inciso III do artigo
3º da circular SUSEP nº 450/2012, a importância
de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU0 no
prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data de
assinatura do presente documento. A Guia de Re-
colhimento da União – GRU deverá ser retirada jun-
to à Coordenação Geral de Julgamento, que obe-
decerá o código para Unidade Favorecida, devendo
o comprovante do pagamento realizado, ser junta-
do aos autos do processo comprovação do cumpri-
mento da obrigação.

Cláusula 2ª – A COMPROMISSÁRIA, obriga-
se para o monitoramento de sua solvência e o acom-
panhamento das ações implementadas em Plano
de Ação para o anos 2013, 2014 e 2015, bem co-
mo para as demais obrigações assumidas no pre-
sente Termo de Ajustamento de Conduta, a for-
necer no prazo máximo de 10 (dez) dias às áreas
técnicas da fiscalização a distância ou presencial
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no modelo contínuo da SUSEP, toda e qualquer
informação, esclarecimento ou documento que for
solicitado.

2.1 – A COMPROMISSÁRIA, obriga-se a forne-
cer espaço físico para a equipe de supervisão con-
tínua que será implantada como condição para
acompanhamento do presente termo de ajuste de
conduta.

Cláusula 3ª – A COMPROMISSÁRIA, obriga-
se a contratar e manter durante a vigência do Ter-
mo de Ajustamento de Conduta, plano de resse-
guro com repasse de 50% (cinquenta por cento)
para sua carteira de automóveis.

Cláusula 4ª – A COMPROMISSÁRIA, obriga-
se, quando solicitar a liberação de parcela de ativo
garantidor destinando o pagamento de empréstimo
junto à instituição financeira, a encaminhar lista dos
imóveis com proposta/intenção/expectativa de ven-
da imediata, e o valor necessário para liquidar a
obrigação sobre o imóvel destinado à venda, na
forma do ANEXO I que fica fazendo parte integrante
do presente termo de Ajustamento de Conduta.

4.1 – A fim de Comprovar proposta/intenção/
expectativa da venda de imóvel, deverá ser encami-
nhado junto ao ANEXO I, comprovante promessa de
compra e venda, podendo ser aceito a critério da
SUSEP, outro que comprove de forma efetiva a pro-
posta recebida para a venda do imóvel pela COM-
PROMISSÁRIA.

4.2 – O valor do imóvel destinado a Venda,
para fins de liberação de ativos garantidores, será
aquele constante da avaliação apresentada e uti-
lizada no Plano de Ação para os anos 2013, 2014
e 2015 (documento 03- fls. 456 do Processo Ad-
ministrativo SUSEP nº 15414.002232/2011-79),
vedada para fins de solicitação e liberação de ati-
vos e reavaliação dos mesmos.

4.3 – Caberá na SUSEP á sua coordenação
Geral de Monitoramento da Solvência – CGSOA,
apreciar e liberar o(s) pedido(s) formulado(s) de li-
beração de ativos da COMPROMISSÁRIA, devendo
promover a aferição do valor dos respectivos imó-
veis destinados à venda na forma do item 4.2 desta
cláusula, sua destinação, observando o critério de
liberação gradual na forma do voto de fls. 727/734
e da deliberação do Colegiado da SUSEP de fls.
735/736, e a efetivação da implantação da fiscal-
ização contínua.

4.4 – A COMPROMISSÁRIA, se obriga efetu-
ada a liberação de ativos liquidado o(s) emprésti-
mo(s) junto à instituição financeira destinatária, pro-
mover a venda do(s) imóvel (is) indicado(s) na solici-
tação através do ANEXO I, obrigando-se ainda en-
quanto não efetuado o instrumento de venda do
imóvel cujo gravame for baixado em decorrência da
liberação do ativo, a vincular de forma incontinente
o(s) imóvel (is) em favor da SUSEP na forma dos
normativos e da legislação aplicável junto à ma-
trícula mesmo no Registro Geral de Imóveis.

4.5 – A COMPROMISSÁRIA, obriga-se a facul-
tar o acompanhamento dos procedimentos desti-
nados a liberação do(s) ativo (s) pela equipe de fis-
calização contínua da SUSEP.

4.6 – A COMPROMISSÁRIA, se obriga, após
efetivada venda dos(s) imóvel (is) e conseqüente li-
quidação da obrigação junto à instituição financei-
ra, a reverter qualquer valor excedente auferido en-
tre a venda e o valor destinado até a adequação de
seus ativos garantidores, vinculando-os à SUSEP.

4.7– A COMPROMISSÁRIA, após o 1º (pri-
meiro) pedido de liberação de ativos, somente pode-

rá formular novo pedido, mediante aferição e com-
provação do cumprimento das obrigações decor-
rentes da liberação anterior pela equipe de fiscali-
zação que deverá atestar o seu cumprimento ob-
servando a COMPROMISSÁRIA o contido nesta
Cláusula 4ª (caput) e nos itens 4.1 e 4.2.

4.8 – Para fins do disposto no item 4.7 não
será necessário aguardar o integral pagamento de
cada alienação, quando feita de forma parcelada,
desde que esteja comprovado que o valor apurado
com a alienação dos ativos garantidores liberados
pela SUSEP tenha sido integralmente utilizado para
pagamento de empréstimo junto à instituição fi-
nanceira e os valores já percebidos da alienação do
imóvel liberado por esta, ainda que parcialmente,
sejam utilizados na forma do item 4.6

4.9 – A COMPROMISSÁRIA, se obriga a con-
tratar assessoria especializada para gerir a venda
de seus imóveis, de modo a dar efetividade e agili-
dade ao seu cronograma de desimobilização cons-
tante em se plano de Ação para os anos de 2013,
2014 e 2015 (fls.430/466 do Processo Adminis-
trativo SUSEP nº 15414.002232/2011-79), deven-
do apresentar o contrato que vier a ser firmado jun-
to com o 1º (primeiro) pedido de liberação de ati-
vos.

Cláusula 5ª – A COMPROMISSÁRIA, obriga-
se a promover sua adequação às regras de ativos
garantidores de previsões técnicas até 30 de junho
de 2014.

Cláusula 6ª – A COMPROMISSÁRIA, se obri-
ga a promover sua adequação às regras de capital,
sendo 70% (setenta por cento) da adequação até a
data de 30 de dezembro de 2014 e 100% (cem
por cento) em ate 18 (dezoito) meses da data de
celebração do presente instrumento.

Cláusula 7ª – A COMPROMISSÁRIA, obriga-
se a encaminhar relatório das ações do Plano de
Ação para os anos de 2013, 214 e 215 (fls. 430/
446 do Processo Administrativo SUSEP nº 15414.
002232/2011-79), a cada período de 30 (trinta)
dias após assinatura do presente Termo de Ajus-
tamento de Conduta, contendo demonstrações da
redução de despesas administrativas e financeiras,
a desimobilização e o resseguro da carteira de au-
tomóveis contida na cláusula 3ª (terceira), ou sem-
pre que for instada pela SUSEP.

Cláusula 8ª – A COMPROMISSÁRIA pelo
descumprimento integral ou parcial das obrigações
previstas neste Termo de Ajustamento de Conduta
incorrerá no pagamento de multa no valor de
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais),
sem prejuízo das demais sanções civis, penais, e
administrativas que forem cabíveis, devendo ainda
se a mesma atualizada monetariamente no mo-
mento de seu pagamento judicial ou extrajudicial.

8.1 A multa prevista constitui título executivo
extrajudicial na forma prevista no parágrafo 6º do
artigo 5º da Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985,
constituindo-se receita a ser recolhida por meio de
guia recolhimento – GRU, sendo emitida pela SU-
SEP que observará o seu código de Unidade Favo-
recida.

8.2 Responderão pelo descumprimento pe-
rante a SUSEP, na condição de agente responsável
em processo administrativo sancionador, pelas con-
dutas que deram ensejo à celebração do presente
Termo de Ajustamento de Conduta, o Sr. ANTONIO
CARLOS MACEDO MUNRÓ, Diretor Presidente e o
Sr. GERSON CARDOSO CAMARGOA Diretor Admi-
nistrativo Financeiro da COMPROMISSÁRIA.

Cláusula 9ª – Em decorrência da assinatura
do presente Termo de Ajustamento de Conduta, o
Processo SUSEP nº 15414.002232/2011-79 fi-
cará suspenso, respondendo a COMPROMISSÁRIA
pela fiel observância das cláusulas e condições
aqui ajustadas, que poderão ser objetivo de verifi-
cação periódica diretamente por parte da SUSEP,
sendo que o descumprimento, total ou parcial in-
cluindo a mora do presente termo de ajustamento
de conduta e do Plano de Ação para os anos de
2013, 2014 e 2015 (fls. 430/446 do Processo Ad-
ministrativo SUSEP nº 15414.002232/2011-79),
ensejará, a qualquer tempo, sem prejuízo do dis-
posto na Cláusula 8ª (oitava), implantação pela SU-
SEP de regime especial na forma do disposto no §
2º (segundo) da Decisão do Conselho Diretor no
Processo Administrativo SUSEP nº 15414.002232/
2011-79.

Cláusula 10ª – Após ter sido atestado pelas
áreas técnicas de fiscalização à distância ou pres-
encial da SUSEP, por sua Coordenação Geral de
Monitoramento de Solvência – CGCOA e Coorde-
nação Geral de Fiscalização – CGFIS o estrito
cumprimento pela COMPROMISSÁRIA das cláusu-
las e condições ajustadas no presente Termo de
Compromisso, o Processo SUSEP nº 15414.002
232/2011-79 será definitivamente arquivado.

Cláusula 11ª – A SUSPENSÃO DO Processo
Administrativo SUSEP nº 15414.002232/2011-79
citada na cláusula 9º (nona), por decorrer de ato
inequívoco que representa manifestação expressa
de tentativa de solução conciliatória no âmbito
interno administrativo pública federal afasta a pre-
scrição da pretensão punitiva na forma do contido
no inciso IV do art. 2º da Lei 9.873/99, com a
redação dada pela lei 11.941/2009, não tendo o
condão de suspender os processos administrativos
sancionador do âmbito da autarquia.

Cláusula 12ª – A assinatura do presente
Termo de Compromisso não importa confissão da
COMPROMISSÁRIA e/ou de nenhum dos seus diri-
gentes quanto à matéria de fato, nem reconheci-
mento de Ilicitude de suas condutas.

Cláusula 13ª – O prazo de vigência do pre-
sente Termo de Ajustamento de Conduta é de 18
(dezoito) meses contados da data de sua assinatu-
ra.

Cláusula 14ª – As partes elegem o foro da
cidade do Rio de Janeiro, RJ, para qualquer de-
manda relativa ao Termo de Ajustamento de condu-
ta firmado.

Assim estando justos e acordados, firmam o
presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA,
em 03 (três) vias de igual teor e forma produzindo
todos seus efeitos jurídicos, sendo que o mesmo
será divulgado no endereço eletrônico da Superin-
tendência de Seguros Privados.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2013.

Superintendência de Seguros Privados

SUSEP
LUCIANO PORTAL SANTANNA

CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS S/A
ANTONO CARLOS MACEDO MUNRÓ

GERSON CARDOSO CAMARGO
Diretor Administrativo Financeiro
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O encontro aconteceu em 13 de
março no Salão de Festas Mosaico,
em Belo Horizonte, e contou com a
presença de cerca de 200 convida-
dos. A presidente do Sincor-MG enal-
teceu a atuação da mulher na socie-
dade moderna frente aos desafios que
se impõe nos âmbitos profissional, po-
lítico e doméstico. Disse Maria Filo-
mena Magalhães Branquinho: “Para-
benizo todas as mulheres por este
dia, mas em especial as profissionais
do mercado de seguros que aqui es-
tão para participar deste evento, as-
sumindo mais esta tarefa, de tantas

que nós já acumulamos.”
O ponto alto do evento foi a pa-

lestra O Que as Mulheres Querem?,
ministrada pela diretora de ensino da
Escola Nacional de Seguros Maria He-
lena Monteiro.

A palestra começou com a aná-
lise de alguns dados da pesquisa rea-
lizada pela Escola Nacional de Se-
guros no ano passado sobre a presen-
ça da mulher no mercado, e prossegue
com reflexões a respeito do sucesso
profissional, dos dilemas da carreira x
família, de como os homens estão pre-
parados para lidar com as novas mu-

lheres, do papel da maternidade, e
em que ordem as mulheres querem tu-
do isso. “Através de estatísticas reti-
radas de publicações especializadas,
disse Maria Helena, demonstramos
que as mulheres ainda estão longe da
igualdade no ambiente corporativo, no
doméstico, na propaganda e na ques-
tão da violência sexual”.

Maria Helena Monteiro traçou pa-
ralelos entre o Brasil e o exterior, refor-
çando a necessidade de que as mulhe-
res são também responsáveis por mu-
dar o estado das coisas, sem vitimi-
zação.

Sincor-MG presta homenagem às Mulheres do Mercado
de Seguros em festa concorrida em Belo Horizonte
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Apoio:
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