
OCORRETOR
EM MINAS
Informativo Mensal do Sindicato dos Corretores
de Seguros de Minas Gerais
R Curitiba 545 | 8º andar | Centro | Belo Horizonte
CEP 30170-908 | www.sincormg.com.br

nº 212
ABR 2013

Para aderir ao Código, www.fenacor.com.br

UM COMPROMISSO
DOCORRETOR
COM A SOCIEDADE!

9912244722/2009-DR/MG
Sincor

ÉTICA

PASSOS/MG:
Inaugurada a mais
nova delegacia do
Sincor-MG
Página 10

CLUBCOR/MG:
Posse reúne a
nata do mercado
em Belo Horizonte
Página 11

Região do Triângulo e Passos
abre Fórum de Debates

Para discutir o tema "Conhecendo e valorizando o
seu segurado", o 9º Fórum reuniu no Grande Hotel de
Araxá, nos dias 21 e 22 de março, cerca de 200 corre-
tores de seguros e seguradores da região do Triângulo
Mineiro e Passos. O evento segue agora para Montes
Claros, região norte do Estado, em 12/04, e Caxambu, sul de Minas, em
25/04. Nos dias 16 e 17/ 05 acontece o encerramento em Caeté, região
da Grande BH. Inscreva-se no www.sincormg.com.br Página. 4.

Dia Internacional da Mulher, no Sincor!
Não havia mais onde sentar. ELAS estão hoje em toda parte! Veja na página 6.

Treinamento para Funcionários
de Corretoras abordou Direitos

do Corretor e Seguro Auto
Página 10.
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Realizamos em março o 1° dos 4 Fóruns de Debates
planejados para este ano. Nos dias 21 e 22/03 reunimos
no grande Hotel de Araxá um número expressivo de cor-
retores do Triângulo e da região de Passos. Em abril acon-
tecerão os Fóruns do Norte em Montes Claros e o da Zo-
na da Mata e Sul de Minas será em Caxambu.

Por fim, nos dias 16 e 17 de maio, o Fórum de De-
bates para os corretores da Grande BH, Vale do Aço,
Leste e Oeste de Minas.

Ao discutir o tema “Conhecendo e Valorizando Seu
Segurado”, estamos levantando questionamentos regio-
nais, e ouvindo palestrantes que nos orientam e desper-

tam para novos posicionamentos profissionais.
Tivemos nos últimos dias noticias sobre a Ação do

Ministério Público Estadual, com um posicionamento claro
sobre a necessidade da presença do corretor de seguro
para assistir e orientar o segurado, na hora da contratação
do seguro. Por favor, leia o artigo da assessora jurídica do
Sincor-MG na página ao lado.

Pois bem, corretor, isto aumenta nossa responsabili-
dade, exige de nós cada dia uma maior profissionalização.
Participe de nossos eventos. Eles estão sempre procuran-
do este caminho.

Fique atento! E sempre conte com o Sincor-MG.

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
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Suplentes: Alexandre de Souza Carvalho Coelho -
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ma Maia - Silvio Eustáquio Bueno Rinadi - Wantuil
da Silva Ferreira.
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Suplentes: Dalmo Oliveira de Assumpção Junior -
Flavio Ferrer Fernandes.
Delegados na Fenacor: Roberto Silva Barbosa - Ma-
ria Filomena Magalhães Branquinho.
Suplentes de Delegados na Fenacor: Paulo F Mattar.
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ços de Caldas • Jaime Paulo Vilhena de Siqueira
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valho Cadastro Aline Almeida de Carvalho Contínuo

Marcos Vinicius Martins de Sousa DPVAT Karla de
Britto Gerken, Lucy Maria Carvalho Netto Cardoso,
Claudio David Paganini Comini Del. Divinópolis
Petrônio Moreira,Del. Gov.ValadaresThainara do Nas-
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Romulo Batista Gomes, Del. Juiz de Fora Amanda
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das Alessandra Barbosa, Del. Pouso Alegre Graziele
Cristina de Aquino, Del. Uberaba Wanessa Ramos,
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Começou o 9º Fórum de Debates!
Ele foi feito paraVocê

Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente do Sincor/MG
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Comercialização
de Seguros
Raquel Ferreira da Silva

Assessora Jurídica do Sincor-MG
silva.raquel@gmail.com

O mês de Abril começou com
uma interessante e promissora dis-
cussão em Minas Gerais. O PROCON
Estadual, a partir de inúmeras denún-
cias de consumidores que se senti-
ram lesados com a venda casada de
seguros de garantia estendida nos
produtos eletroeletrônicos oferecidos
pelas grandes redes varejistas, instau-
rou um procedimento administrativo e
determinou a suspensão da venda de
qualquer modalidade de seguro nes-
tas lojas.

Entretanto, a decisão exarada pe-
lo Promotor de Justiça de Defesa do
Consumidor, Dr. Amauri Artimos da
Matta, nos propõe uma discussão bem
mais ampla. A prática comercial casa-
da e ilícita, realizada pelas lojas e seus
vendedores comissionados, mostra-
se como a “ponta de um iceberg” e
como conseqüência de uma política
de comércio de seguros que tem sido
imposta e aceita por todos sem mui-
tos questionamentos.

A necessidade de crescimento do
mercado de seguros e a distribuição
massificada dos produtos tem se da-
do, cada vez mais, a partir de con-
tratos coletivizados. A relação comer-
cial e jurídica que antes era prepon-
derantemente individual, com o impe-
rativo legal do consumidor receber a
orientação prévia diretamente da com-
panhia seguradora ou através de um
intermediário habilitado pela Autarquia
Reguladora (o corretor de seguros) foi
substituída pela oferta indiscriminada
de seguros por vários canais: maga-
zines, telefonia, concessionárias públi-
cas.

Tal modo de operacionalização,
que em seu aspecto formal é forma-
tado a partir de um contrato coletivo ce-
lebrado por uma entidade estipulante
e uma seguradora, permite, na práti-
ca, que qualquer pessoa (o vendedor
da loja, o atendente do call center) ofe-
reça o seguro ao consumidor. Prática
que tem sido aceita pela SUSEP.

A doutrina tem nominado de “fal-
so estipulante” a parte que celebra um
contrato de seguro sem manter com
todo o grupo segurado uma relação
prévia de afinidade, nos fazendo ques-
tionar acerca da legitimidade destas
entidades estipulantes para represen-
tar os legítimos interesses destes segu-
rados. Trazendo este questionamento
para o plano concreto: vendedores de
lojas, de cartões de crédito e dos mais
variados produtos, estão comprometi-
dos em cumprir metas de venda ou
em bem orientar o consumidor acer-
ca do seguro que está sendo ofereci-
do? Indo mais além: em se tratando
de uma “falsa estipulação” e de comer-
cialização a partir de um contrato pré-
celebrado, o papel afetivamente desem-
penhado pela loja não seria o de um
intermediário entre o segurado e a se-
guradora, função esta que a lei con-
fere exclusivamente a um corretor ha-
bilitado?

A decisão liminar exarada pela
Promotoria de Defesa do Consumidor
aborda ainda uma questão de suma
relevância para a classe. Verificou-se
que tais contratos coletivos são, em sua
origem, intermediados por sociedades
corretoras que, posteriormente, não
prestam a devida informação e orien-
tação ao consumidor final - este sim o
“cliente” (artigo 723 do Código Civil)
que precisa de sua assessoria técni-
ca. A partir disso, o representante do
Ministério Público questionou: “É lícito
ao corretor de seguros, sem dar assis-
tência ao segurado, receber, à título
de comissão, um percentual do prê-
mio pago em cada adesão à apólice
coletiva? É lícito cobrar do consumi-
dor o preço (comissão) de um serviço
sem a devida contraprestação?”

Estas perguntas podem e devem
ser o ponto de partida para uma redis-
cussão da atividade do corretor de se-
guros, pois temos visto no mercado i-
números corretores capacitados que,
no afã de expandirem suas carteiras

de clientes, delegam aos chamados
“produtores”, prepostos e funcionári-
os despreparados, o trabalho de pres-
tar as devidas informações ao cliente.

Neste cenário, o procedimento de
angariação (que deve ser feito a partir
de uma assessoria técnica eficiente)
fica gravemente comprometido e dis-
tante da intenção do legislador que,
ao exigir que a intermediação seja fei-
ta por profissional habilitado pelo Es-
tado, quis proteger o consumidor e to-
do o Sistema Nacional de Seguros. E-
xercendo corretamente sua atividade,
o corretor mostra à sociedade que não
é um mero distribuidor de seguros; mas
agindo de forma contrária abre bre-
chas para que se compreenda que qual-
quer pessoa pode se dispor a ocupar
sua função.

Outro ponto relevante que se ex-
trai da decisão refere-se ao conteúdo
dos nossos contratos, cuja estrutura-
ção e redação das cláusulas dificul-
tam a compreensão do segurado. Se-
jamos francos: até mesmo quem tra-
balha cotidianamente com tais con-
tratos tem grandes dificuldades em
sua interpretação.

Temos consciência da importân-
cia do seguro na vida das pessoas e
da sua relevante função social e eco-
nômica. Também sabemos quase de
cor a célebre frase1 de Churchill que fre-
quentemente ilustra textos ou pales-
tras sobre contrato de seguros. Mas
será que estamos trabalhando corre-
tamente para que a palavra SEGURO
esteja real e conscientemente escrita
nas portas de cada cidadão brasileiro?

1“Se me fosse possível, escreve-
ria a palavra seguro no umbral de ca-
da porta, na frente de cada homem,
tão convencido estou de que o segu-
ro pode, mediante um desembolso mó-
dico, livrar as famílias de catástrofes ir-
reparáveis”.
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Para discutir o tema "Conhecen-
do e valorizando o seu segurado", o
9º Fórum reuniu no Grande Hotel de
Araxá, nos dias 21 e 22 de março,
cerca de 200 corretores e segura-
dores da região do Triângulo Mineiro
e Passos.

O Fórum de Debates tornou-se
um evento tradicional do corretor de
seguros mineiro. Ele é promovido pe-
lo Sincor-MG em parceria com as se-
guradoras que atuam regionalmen-
te. Em sua 9ª edição, o evento tem
por objetivo percorrer os quatro can-
tos de Minas Gerais para discutir as
questões do dia a dia do mercado.

O 9º Fórum de Debates segue
para Montes Claros, região norte do
Estado, em 12/04, e Caxambu, Zo-
na de Mata, em 25 e 26/04. Nos
dias 16 e 17/05 acontece o encerra-
mento em Caeté, e reúne Oeste, Va-
le do Aço e Leste de Minas.

Para Maria Filomena Magalhães
Branquinho, anfitriã e presidente do
Sincor-MG, Minas apresenta impor-
tantes diferenças regionais, não só
pela sua extensão territorial, mas prin-
cipalmente pelas variáveis culturais

e sócio-econômicas. "Por essa ra-
zão, disse, o Sincor entende ser in-
dispensável levar os temas a todas
as regiões para serem discutidos di-
ante de suas peculiaridades."

Joaquim Mendanha, diretor secre-
tário da Fenacor e presidente do Sin-
cor-GO, esteve em Araxá e desta-
cou em seu pronunciamento que o
deputado federal e presidente da
Fenacor Amando Vergílio dos San-
tos Jr vem realizando um trabalho in-
tegrado na Câmara pela inclusão dos
corretores de seguros no Simples Na-
cional.

“Uma das ações nesse sentido,
explicou Joaquim, foi a elaboração do
Estudo Sócio Econômico das Cor-
retoras de Seguros PJ. Trata-se de
uma pesquisa, elaborada pelo eco-
nomista Francisco Galiza, que deve
ser respondida por todas as empre-
sas corretoras do País para que te-
nhamos um retrato da classe. Basta
acessar www.fenacor.com.br e se-
guir as intruções. A partir daí, vamos
poder mostrar em dados a grandeza
da nossa atividade, e provar que o
ingresso no Simples não vai causar

9º Fórum de Debates reuniu corretores e seguradores
da região do Triângulo Mineiro e Passos

Apoio:
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perda de receita ao Tesouro Nacio-
nal. Por isso a importância de toda a
classe responder!”

Joaquim Mendanha lembrou ain-
da aos corretores do 9º Fórum de De-
bates que a autorreguladora finalmen-
te foi aprovada. Segundo o diretor se-
cretário da Fenacor, a Susep não tem
condições de supervisionar todo o
mercado. “A autorreguladora vem
para suprir essa lacuna, e a Fenacor
está nesse momento se estruturan-
do internamente para atender à no-
va demanda. Até o final do primeiro
semestre estaremos prontos”.

Dorival Alves de Sousa, vice-pre-
sidente regional da Fenacor para a
região Centro-Oeste e presidente do
Sincor-DF, também esteve em Ara-
xá. Ele lembrou que em 2005 fez
parte da comissão de estudo e ela-
boração do estatuto da autorregula-
dora ao lado de Maria Filomena Ma-
galhães Branquinho. “Tenho muito or-
gulho de ter trabalhado ao lado de
Filomena, e de ver hoje esse projeto
tão importante para o corretor de se-
guros tornar-se realidade.”

O presidente do Sincor-DF enal-
teceu ainda o esforço que vem sen-
do feito para aprovar a inclusão do
corretor no Simples Nacional, lem-
brando que o Governo Federal ve-
tou por 3 vezes os projetos aprova-
dos pelo Congresso nesse sentido.
“O Sincor-DF, por estar no centro da
esfera política do País, vem dando
todo o apoio necessário à Fenacor.
Hoje, 80 parlamentares já compõem
a base da Frente Brasil com Segu-
ros. Esperamos convencê-los de
que a figura do agente, inserida no
Projeto de Lei 3555/2004, que altera
toda a legislação de seguros no pais,
inclusive intermediação, é uma figu-
ra extremamente nociva ao merca-
do, principalmente ao consumidor.”

Ângelo Vargas, vice-presidente
do Sindseg MG/GO/MT/DF, anunci-
ou que, naquele momento, estava o-
correndo a eleição no Sindicato das
Seguradoras, por essa razão Augus-
to Frederico Costa Rosa de Matos,
presidente do Sindicato, não pôde

comparecer. “Como tivemos chapa
única para reeleição, estamos tran-
quilos, só aguardando a fumaça bran-
ca...”, fazendo alusão ao recente con-
clave que escolheu o Papa Francisco.

Palestras
Bruno Kelly palestrou sobre ge-

renciamento de riscos. Ele alertou
os corretores de que é fundamental
ter um diferencial competitivo para
atuar, e sugeriu que cada um identi-
ficasse suas forças, fraquezas, opor-
tunidades e ameaças.

“A partir daí é possível estabele-
cer um diferencial claro para atuar”.
Uma das forças, segundo Kelly, é pres-
tar um serviço de gerenciamento de
risco, ou seja: identificar o risco, a-
valiar/classificar, reduzir/eliminar e, por
fim, transferir o risco. “Tem corretor
que pula as etapas anteriores, é só

transfere risco. Esse é o típico
tirador de pedidos.....”

André Santos deu algumas dicas
de “Como Vender Mais e Melhor”, e
começou com uma pergunta/desa-
fio: Como aumentar o faturamento
da sua corretora? “Primeiro é preci-
so prospectar novos clientes. Depois
é preciso mantê-los na corretora,
renovando as apólices - de que adi-
anta jorrar água da torneira se o ralo
está aberto... Depois, é procurar ven-
der mais para o mesmo cliente, au-
mentando o mix de produtos, e por
fim, estreitar a parceria com a sua se-
guradora.”

Maria Filomena aproveitou para
desejar sucesso ao Carlos Andrade
de Abreu, o Kallu, pelo desafio de co-
mandar a mais nova delegacia do
Sincor-MG que vai atender os corre-
tores de Passos e região.



O Corretor em Minas nº 210 | DEZ 2012 | Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais6 Evento

A festa aconteceu no último 7 de
março, na sede do Sincor, em Belo
Horizonte, e contou com a presença de
cerca de 160 convidados. Neste ano
foi assim: uma palestra, proferida por
Maria Helena Monteiro, diretora da Es-
cola Nacional de Seguros, seguida de
coquetel.

Maria Filomena Magalhães Bran-
quinho, em seu breve pronunciamen-
to, pontuou: “Nós mulheres já somos
hoje uma força de trabalho real e ex-
pressiva. Não há mais que se discutir
direitos. Quando o assunto é trabalho,
há que se discutir competência e com-
prometimento. A realidade é que so-
mos parte essencial na economia do
país e na administração do lar. Pa-

rabéns a todas as mulheres, em es-
pecial às corretoras de seguros e e-
xecutivas de seguradoras que estão
comemorando o seu Dia. O Sincor-MG
precisa muito do seu trabalho e da
sua força.”

Marcaram presença também Au-
gusto Matos, presidente do Sindseg
MG/GO/MT/DF, e Helder Barbosa, no-
vo presidente do Clube dos Correto-
res de Minas Gerais.

Palestra
A palestra “Independência Femi-

nina e Educação Financeira”, de Ma-
ria Helena Monteiro, diretora da Es-
cola Nacional de Seguros, percorreu
em março 20 localidades do País, a-
tingindo cerca de mil mulheres do mer-

cado. Elas refletiram sobre questões
financeiras e as novas responsabilida-
des que acompanham a renda pró-
pria, entre elas a necessidade de um
seguro de vida significativo, e um pla-
no de previdência para garantir a in-
dependência financeira na velhice. A-
través de várias estatísticas e estudos
internacionais, e da experiência da pa-
lestrante, foi demonstrado que os hábi-
tos financeiros das mulheres aumentam
as chances de um caos em suas vi-
das. Foi demonstrado ainda que a inde-
pendência financeira aumenta o leque
de opções na vida das mulheres, para
que elas não fiquem empacadas em
relacionamentos insatisfatórios e em-
pregos frustrantes.

Dia Internacional da Mulher reuniu ELAS em grande
encontro no auditório do Sincor-MG, em BH
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A inauguração foi no dia 5 de mar-
ço último, em evento que reuniu cer-
ca de 100 convidados entre corretores,
diretores do sindicato, seguradores, re-
presentantes dos poderes executivo
e legislativo da cidade e autoridades
das policias civil e militar, além da pre-
sidente do Sincor-MG, Maria Filome-
na Magalhães Branquinho.

“A estrutura da nova delegacia,
segundo o novo delegado Carlos An-
drade de Abreu, o Kallu, está monta-
da em uma ampla casa, com sala pa-
ra atendimento aos beneficiários do
seguro DPVAT, recepção, auditório pa-
ra treinamento e reuniões de corre-
tores, copa e banheiros. Como as de-
mais delegacias do Sincor-MG, a nos-

sa também está equipada com com-
putadores, internet e impressoras. É a
casa do corretor de Passos!”

As seguradoras estiveram repre-
sentadas por Marco Antonio Neves,
da Sul América, Luiz Carlos Ferreira,
da Bradesco, Marcelo Braz, da Ma-
rítima, Ângelo Garcia, da HDI e Ro-
gério Gebrin, da Zurich.

Passos: inaugurada a mais nova delegacia do Sincor-MG
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Tome nota do endereço,
telefone e e-mail da nova
delegacia de Passos:

Rua Sete de Setembro, 1534
Bairro N. S. das Graças
Passos - MG

Fone: (35) 3522-4903
c/Franciele ou o própio Kallu
del.passos@sincormg.com.br



Sincor-MG realizou
curso para funcionários
de corretoras

O curso, com duração de duas se-
manas e carga horária de 70 horas,
aconteceu na sede do Sindicato em
Belo Horizonte, entre os dias 11 à 22
de março, e reuniu 7 participantes.

O tema abordado na primeira se-
mana pelo professor Gustavo Vene-
randa foi Direito e Responsabilidade
na Corretagem de Seguros. O Trei-
namento Prático de Automóvel ficou
a cargo das seguradoras, cada uma di-
vidindo com o grupo de funcionários
de corretoras suas experiências no dia
a dia da operação. Na segunda sem-
ana, de 18 à 22 de março, os temas
foram Teoria Geral do seguro de Au-
tomóvel, sob o comando do profes-
sor João Paulo Mello e, novamente,
Treinamento Prático de Automóvel, re-
alizado pelas seguradoras.

Os trabalhos começavam logo ce-
do, às 8h30, seguiam por todo o dia,
até às 17h30.

O que eles disseram
Nilton Ribeiro e Ademir Gon-

çalves, Objetiva Corretora de Se-
guros

“Foi excelente a iniciativa do Sin-
cor em unir seguradoras e corretoras
para falar a mesma linguagem, por
meio de ensinamentos teóricos e prá-
ticos. Entendemos que foi um apren-
dizado extremamente importante, e
contamos isso ao Evaldo de Paula,
proprietário da Objetiva. Quem não pô-
de comparecer, com certeza, perdeu
a oportunidade de conhecer as pes-
soas de segmento Automóvel de ca-
da seguradora, explicando tudo que
acontece legalmente no ramo. Nossa

sugestão é que esta iniciativa seja tam-
bém estendida ao segmento de Se-
guros de Vida. Com certeza, estare-
mos enriquecendo nosso conheci-
mento para sermos profissionais mais
eficientes, em benefício do mercado e
do cliente final. Parabéns ao Sincor/
MG e aos professores, que mostaram
seriedade, muito conhecimento e de-
dicação.”

Wellerson Castro, Eficácia Cor-
retora de Seguros

“A combi-
nação de teoria
e prática foi mui-
to fel iz. Agra-
dou bastante
nosso pessoal.
Pela manhã, eles
se concentra-
vam nos con-
ceitos, e à tar-

de, vivenciavam a realidade mostrada
pelos seguradores, cada um com ex-
periências próprias, diferentes do ou-
tro. O curso foi muito bem elaborado,
o que me fez superar a ansiedade com
a extensa carga horária. Não é todo
dia que a gente pode liberar funcio-
nários para treinamento. Parabéns ao
Sincor-MG, parabéns aos profes-
sores João Paulo Mello e Gustavo Ve-
neranda, que entregaram muito mais
do que à primeira vista o curso pare-
cia oferecer.”

EDITAL Nº 8, DE 19 DE MARÇO DE 2013
A Coordenadora Substituta da Coorde-

nação-Geral de Julgamentos da Diretoria de
Fiscalização - DIFIS da Superintendência de Se-
guros Privados - SUSEP, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do
Processo SUSEP nº 15414.003645/2004-41,
Intima a ELSEG CORRETORA DE SEGUROS
LTDA, CNPJ/CPF n° 02.620.625/0001-81,
Registro SUSEP nº 10350915, que se encontra
em lugar incerto e não sabido, nos termos do
art. 129 da Resolução CNSP nº 243, de 2011,
a conhecer da decisão de 15 de maio de 2012,
confirmada pelo Conselho Diretor da SUSEP,
em Reunião Ordinária realizada em 14 de no-
vembro de 2012, que aplicou a essa sociedade
a penalidade de CANCELAMENTO DE REGIS-
TRO, prevista no inciso II do art. 42 da Re-
solução CNSP nº Resolução CNSP nº 60/2001,
por infração ao disposto no artigo 15 da lei nº
4.594/64.

Nos termos da legislação em vigor, fica
NOTIFICADA do seu direito de interpor recurso
ao Conselho de Recursos do Sistema Nacional
de Seguros Privados, de Previdência Privada A-
berta e de Capitalização- CRSNSP, no prazo de
30 (trinta) dias contados a partir da publicação
deste Edital. Os autos do processo em epígrafe
encontram-se disponíveis para vista e retirada
de cópias na sede da SUSEP, situada à Av. Pre-
sidente Vargas nº 730 - Centro, Rio de Janeiro
- RJ, no horário de 9h30 às 16h30.

TATIANE EMANUELE DOS REIS DA ROCHA

EDITAL No- 14, DE 4 DE ABRIL DE 2013
O Coordenador-Geral de Julgamentos da

Diretoria de Fiscalização - DIFIS da Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que
consta do Processo SUSEP nº 15414.0001
03/2007-60, Intima a JVC ADMINISTRAÇÃO
E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ/
CPF n° 02.128.516/0001-41, Registro SUSEP
nº 059811 1.034468-1, que se encontra em
lugar incerto e não sabido, nos termos do art.
129 da Resolução CNSP nº 243, de 2011, a
conhecer da sua decisão de 26/06/12, confir-
mada pelo Conselho Diretor da SUSEP, em
Reunião Ordinária realizada em 14 de novem-
bro de 2012, que aplicou a essa corretora a
penalidade de CANCELAMENTO DE REGISTRO,
prevista no inciso II do art. 42 da Resolução
CNSP nº 60/01, por infração ao disposto no
artigo 15 da Lei No. 4.594/64.

Nos termos da legislação em vigor, fica
NOTIFICADO (A) do seu direito de interpor re-
curso ao Conselho de Recursos do Sistema Na-
cional de Seguros Privados, de Previdência Pri-
vada Aberta e de Capitalização- CRSNSP, no
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
publicação deste Edital. Os autos do processo
em epígrafe encontram-se disponíveis para vis-
ta e retirada de cópias na sede da SUSEP, situ-
ada à Av. Presidente Vargas nº 730 - Centro,
Rio de Janeiro - RJ, no horário de 9h30 às
16h30.

LUIS FERNANDO BARROSO PILLAR

Nota de Falecimento
“O mercado de seguros perde uma

Estrela, um dos grandes mestres, líder, for-
mador de talentos e profissional diferenci-
ado. Nosso amigo e companheiro LAURO
NELSON BATISTA ROCHA, se despediu
em 22/03/2013, às vésperas de comple-
tar sua 62ª volta em torno do sol, e foi para
o descanso de Deus de forma surpreen-
dente, assim como foi sua vida e trajetória
neste mundo. Lauro Rocha deixou esposa:
Maria Rosani, 3 filhos: Lauriane, Eliane e
Luiz Fernando, quatro netos: Luiz
Henrique, Arthur, Felipe e Laura, Genros,
Nora e milhares de amigos, admiradores,
fãs e seguidores.”

Claudio Ministerio, Superintendente
Comercial Mongeral Aegon
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Diretoria do Clube dos
Corretores MG toma
posse com festa em BH

A solenidade aconteceu em 27
de março, no Automóvel Clube, e reu-
niu as principais autoridades do mer-
cado de seguros mineiro, e 120 con-
vidados, seguradores e corretores.

Helder Lara Barbosa, o novo pre-
sidente que chega com a missão de
comandar o ClubCor-MG até 2016,
destacou em seu discurso: “É uma
honra para mim e minha diretoria es-
tarmos na gestão do Clube dos Cor-
retores nos próximos 3 anos. Mas a
responsabilidade que advém destes
cargos que assumimos é maior ainda,
em razão do Clube ser composto de
corretores de muito prestígio no mer-
cado, profissionais da mais alta com-
petência e pessoas formadoras de o-
pinião.”

Helder exaltou o artigo 2º do es-
tatuto, que prevê a cooperação mú-
tua dos sócios, o congraçamento atra-
vés de eventos, a difusão dos princí-
pios da ética, da moral e do respeito
à sociedade, e a debate constante dos
interesses da classe e do mercado.

“Temos muitos assuntos a discu-
tir, além dos assuntos técnicos que
discutiremos em nossos workshops,
como: concorrência desleal, agentes,
canais alternativos de distribuição, ven-
das pela internet, questões tributári-
as, as associações piratas e qualifica-
ção profissional do corretor. Sempre
em sintonia com o nosso sindicato, com
o sindicato das seguradoras e com a

Escola Nacional de Seguros.”
A nova diretora social do Club-

Cor-MG, Maria do Carmo F. Ribeiro
Costa, a Carminha, agradeceu o a-
poio de todas as seguradoras patro-
cinadoras, falou de sua satisfação em
estar participando desta nova direto-
ria, e anunciou a agenda de eventos
2013. “O clube irá realizar 10 almoços
mensais, 1 feijoada, 1 churrasco, já tra-
dicionais, e 3 workshops (Benefícios/
RE/Auto e Transportes).”

Marcaram presença Maria Filome-
na, presidente do Sincor-MG, Augus-

to Matos, presidente do Sindseg MG/
GO/MT/DF, Hélio Loreno, presidente
do CSP-MG, Edna Damasceno, pres-
idente do Conselho de Seguros da
AcMinas, Roberto Barbosa, vice-pre-
sidente da Fenacor; Ângela Leopol-
dino, coordenadora da Unidade MG
da Escola Nacional de Seguros e os
representantes de todas os patroci-
nadores e apoiadores do Clube - Bra-
desco, Marítima, MetLife, Icatu, Con-
fiança, MBM, HDI, Mongeral, Tokio
Marine, Porto Seguro, PASI e Sincor-
MG.
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Multiseg: trajetória de 25 anos de sucesso
A Multiseg Corretora de Seguros nasceu em 11

de março de 1988 pelo desejo de seu fundador e di-
retor Alexandre de Souza Faria conferir um serviço de
excelência aos seus clientes. “Hoje, a Multiseg pos-
sui mais de 6.000 clientes, entre pessoas físicas e ju-
rídicas, atuando em todos os ramos do seguro. Sua
estrutura física combinada com a qualificação dos profissionais que nela
trabalham, permitem à empresa prestar um atendimento personalizado ao
cliente, o que, sem dúvida, é a razão de ser da Multiseg, destaca Alexan-
dre Faria. A Corretora promoveu em sua sede um happy hour surpresa em
comemoração aos 25 anos, apenas para seus colaboradores. Neste abril
fará outro evento, dessa vez extensivo aos familiares.




