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Com o tema Conhecendo e Valorizando Seu
Segurado, os Fóruns de Debates vão percorrer
todo o Estado de Minas Gerais. O primeiro Fó-
rum será no Triângulo Mineiro, em Araxá, nos
dias 21 e 22 de março. Paralelamente acontecem
as Palestras da Escola Nacional de Seguros,
as Rodas de Conversa e os Cursos para
Funcionários de Corretoras, estes dois últi-
mos com datas a serem definidas. Dia 7 de mar-
ço teremos ainda a comemoração do Dia Inter-
nacional da Mulher em Belo Horizonte e em ou-
tubro a festa de entrega do Troféu Inconfidência

Mineira/Melhores do Ano, que é
concedido aos executivos de se-
guradoras mais votados pelos cor-
retores. O Melhores do Ano acon-
tece em Belo Horizonte e em to-
das as regiões onde há delegaci-
as do Sindicato. Págs 4 e 5.
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Estamos iniciando mais um ano, e nossas atividades,
como sempre, estarão voltadas para o aperfeiçoamento e
profissionalismo da classe.

Cada vez mais precisamos tratar nossos segurados
como o coração dos nossos negócios. Eles são o que im-
porta. Precisamos mostrar a eles que nem sempre o pre-
ço é o mais importante. É com aquele trabalho de orien-
tação, consultoria e assistência que só nos corretores es-
tamos aptos a executar, que o segurado bem assistido e
bem trabalhado, vai com certeza saber diferenciar o se-
guro adquirido em um banco ou mesmo na internet, da-
quele seguro intermediado pelo corretor.

Nós corretores vamos orientá-lo não só com relação

ao melhor seguro que o atenda, mas também sobre as
importâncias seguradas, as coberturas e na hora do sinis-
tro, quando estaremos sempre prontos para defender os
seus direitos.

Este reconhecimento por parte do segurado só é
conquistado com profissionalismo, e ele vem a partir do
esforço constante de atualização.

Participe de nossos eventos, palestras, Fórum de De-
bates, mande seus funcionários frequentarem nossos trei-
namentos, assim você estará fazendo a sua parte.

Conte sempre com o Sincor. Queremos o melhor pa-
ra a classe.

Nos vemos em breve!

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 Oliveira de Assumpção Junior -
Flavio Ferrer Fernandes - Gustavo Pereira Lima Bentes
Delegados na Fenacor: Roberto Silva Barbosa - Ma-
ria Filomena Magalhães Branquinho.
Suplentes de Delegados na Fenacor: Paulo Fernando
Mattar.
Delegados Regionais: Giovanni Ricardo Campos Divi-
nopólis • Israel Luiz da SilvaUberaba • Jose Eustáquio
Batista Ribeiro Uberlândia • José Mauro Caovila dos
Santos Varginha • Marcos Juliano D Angelo de Lima,
Poços de Caldas • Mirtes Aparecida de Castro Ipatin-
ga • Roberto Ramos do NascimentoMontes Claros -
Rogério Marcelino Dilly Juiz de Fora •Vivian Robson
de Paula Brandão Gov.Valadares • Jaime PauloVilhe-
na de Siqueira Pouso Alegre.
Funcionários: Gerência Betty ZaidaA Bastos Secretária
Presidência Elaine Medeiros de Godoy Recepcionista

Camila Coura Cadastro Aline Almeida de Carvalho
Social Camila Miranda Silvestre, Heloisa Pinheiro dos
Santos, Larissa Graziele Gomes, Vanessa de Oliveira
Castro, Daniel Cristiano Pinto de Rezende Jurídico
Raquel Ferreira da Silva Informática César Santana
Lopes, Vinicius Batista Nunes Financeiro Fabricia
Ferreira Dutra DPVAT Karla de Britto Gerken, Lucy
Maria Carvalho Netto Cardoso, Claudio David Pa-
ganini Comini Administrativo Aline Almeida de Car-
valho Contínuo Marcos Vinicius Martins de Sousa.
Del. Varginha Erlon Mesquita, Del. Gov. Valadares
Thainara do Nascimento Axer, Ilidio Caldas Franco,
Del. Montes Claros Anildon Nogueira, Del. Ipatinga
Romulo Batista Gomes, Del. Uberlândia Sandrair A-
raujo, Verônica Cecilia Cardozo Gama Del. Ubera-
ba Wanessa Ramos, Del. Poços de Caldas Alessan-
dra Barbosa, Del. Pouso Alegre Graziele Cristina de
Aquino, Del. Juiz de Fora Amanda Tagliatti, Del.
Divinópolis Petrônio Moreira.
Editor: Sérgio Carvalho, Jornalista Responsável: Nelito
Carvalho, Mtb 330 BA Publicidade: (31) 3555 8150.

Reconhecimento do segurado
só se conquista com profissionalismo

Maria Filomena Magalhães Branquinho
Presidente do Sincor/MG
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Fique atento aos detalhes na entrega da Declaração
do Imposto de Renda 2012/2013

Márcio Martins Corrêa
Contador

Do dia 1º de março até 30 de A-
bril de 2013 é o prazo para o cumpri-
mento da obrigatoriedade do preen-
chimento e entrega da Declaração do
Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF).

Para evitar problemas e facilitar o
envio dos dados ao fisco, recomen-
da-se reunir, o quanto antes, toda a
documentação.

Primeiramente, organize separan-
do os documentos pessoais, compro-
vantes de rendimentos, despesas mé-
dicas e odontológicas, documentos
de compra e venda de bens, documen-
tos de transações financeiras e a có-
pia da última declaração.

Para fazer a Declaração de Impos-
to de Renda 2012/2013 é preciso fa-
zer os downloads de programas dis-
ponibilizados no site da Receita Fe-
deral: www.receita.fazenda.gov.br

Acessando o menu do IRPF 2013,
você encontrará informações sobre a
declaração, pagamento de quotas e
recebimento de restituição, com expli-
cações passo a passo.

Fazer a declaração de Imposto de
Renda de Pessoa Física não significa
que o contribuinte estará livre do acu-

mulo dos documentos. Recomenda-
se que guarde a documentação fiscal
por pelo menos seis anos, tendo em
vista que o fisco tem até cinco anos
para homologar a declaração feita pe-
lo contribuinte. O Fisco cruza e inves-
tiga detalhadamente dados informa-
dos nas declarações das pessoas ju-
rídicas e físicas. Caso algum dado de-
clarado divergir, o contribuinte é cha-
mado pela Receita Federal para ma-
iores esclarecimentos.

Segundo informações da Receita
Federal o ano de 2013 será o último
no qual os contribuintes que decla-
ram o Imposto de Renda pelo mode-
lo simplificado precisarão preencher
sua declaração do IR. De acordo com
a Receita Federal a partir de 2014, o
contribuinte confirmará ou alterarará
os dados pré-preenchidos pelo órgão
e apresentados em sua declaração a-
nual. O modelo a ser adotado será
possível com o cruzamento de dados
prestados pelas empresas. A Receita
Federal ainda não disponibilizou pro-
grama do IR para tablets e smartpho-
nes, mas devido ao grande crescimen-
to tecnológico não estamos muito lon-
ge desta realidade.

Fique atento para não perder o
prazo da entrega. O contribuinte deve
ser cauteloso e procurar ajuda de um
profissional para preenchimento do Im-
posto de renda, evitando assim trans-
tornos futuros.

Para maiores informações con-
sulte um profissional da área.

Márcio Martins Corrêa é Conta-
dor da Minasconte Contabilidade, em-
presa que passa a dar suporte aos cor-
retores mineiros via parceria estabele-
cida com o Sincor-MG. Encaminhe su-
as dúvidas, sem qualquer custo, para
ass.contabil@sincormg.com.br

Fluxograma do Imposto de Renda
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Começa mais um ano e a ex-
tensa agenda de eventos do Sincor-
MG já está quase fechada, faltando
pequenos retoques. A complexida-
de de montar o calendário 2013 es-
teve em combinar a variedade de te-
mas à uma ampla participação dos
diferentes profissionais do setor. “A
missão do Sindicato, sempre desafi-
adora, é reunir neste ano, em suas
próprias localidades, corretores Pes-
soas Física e Jurídica, funcionários
de corretoras e executivos de segu-
radoras de todo o Estado de Minas
Gerais, para discutir temas de inte-
resse comum”, destaca a presiden-
te do Sincor-MG, Maria Filomena Ma-
galhães Branquinho. “É uma progra-
mação itinerante, que percorre todo
o Estado. Por mais que tenhamos ex-
periência com isso, todo ano é dife-
rente.”

Com o temaConhecendo e Va-
lorizando Seu Segurado, os Fóruns
de Debates vão percorrer todo o Es-
tado de Minas Gerais.

Paralelamente acontecem as pa-

lestras da Escola Nacional de Se-
guros, as Rodas de Conversa e os
Cursos para Funcionários de Cor-
retoras, estes dois últimos com da-
tas a serem definidas.

“Nesse meio tempo temos ain-
da dois grandes eventos – a come-
moração do Dia Internacional da Mu-
lher e a festa de entrega do Troféu In-
confidência Mineira/Melhores do Ano,
que é concedido aos executivos de
seguradoras mais votados pelos cor-
retores, e acontece não só em Belo
Horizonte como em todas as regiões
onde há delegacias do Sindicato”,
acrescentou Tadeu Rosa Machado,
diretor Social do Sincor-MG.

Acompanhe a seguir o calendá-
rio de eventos 2013, lembrando que
o interessado deve sempre acessar
o sitewww.sincormg.com.br ou en-
viar email para eventos@sincormg.
com.br, e assim obter informações
atualizadas, além de instruções para
participar.

Este ano você não pode ficar de
fora. Participe!

Sincor-MG 2013: Grande variedade de eventos e temas
para todos os profissionais de seguros participarem!

Caeté, 16 e 17 de maio Montes Claros, 12 de abril

Araxá, 21 e 22 de março Caxambú, 25 e 26 de abril

Apoio:
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21 e 22/03 Fórum de debates do Triângulo Mineiro e Passos Araxá

12/04 Fórum de debates do Norte de Minas Montes Claros

25 e 26/04 Fórum de Debates da Zona da Mata, Sul e Oeste de Minas Caxambu

16 e 17/05 Fórum de Debates da GrandeBH, Vale do Aço e Leste de Minas Caeté

21/03 Belo Horizonte Comercialização: diferenciais necessários Alberto Faria
do corretor contemporâneo

10/04 Uberaba Seguro de vida : saber estabelecer Bruno Kelly
benefícios é importante

11/04 Uberlândia Seguro de Vida: saber estabelecer Bruno Kelly
benefícios é importante

08/05 Gov. Valadares Como fazer das redes sociais Rodrigo Maia
uma oportunidade de sucesso

15/05 Juiz de Fora Boas Praticas para vender Hélio Teixeira
mais e melhor

06/06 Pouso Alegre Gestão Empresarial Andresa Pugliesi
para Corretores

22/08 Belo Horizonte O impacto da comunicação Rosana Nerci Sá
nos negócios

10/09 Varginha Boas Práticas para vender Hélio Teixeira
mais e melhor

12/09 Montes Claros O impacto da comunicação Rosana Nerci Sá
nos negócios

03/10 Ipatinga Comercialização: Diferenciais necessários Alberto Faria
do corretor contemporâneo

07/11 Poços de Caldas Gestão Empresarial Andresa Pugliesi
para Corretores

07/11 Divinópolis Comercialização: Diferenciais necessários Alberto Faria
do Corretor Contemporâneo

As Rodas de Conversa e Cursos para Funcionários de Corretoras 2013 vão acontecer nas cidades onde o
Sincor-MG possui delegacias (datas a definir).

07/03 BH Comemoração do Dia Internacional da Mulher

OUT ou NOV BH e delegacias Festa Melhores do Ano 2013, datas a definir

9º Fórum de Debates

Palestras Funenseg

Rodas de Conversa e Cursos para Funcionários de Corretoras

Eventos Sociais
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Em 08/11/2012, na sede do Sin-
cor-MG, em Belo Horizonte, a Assem-
bleia Geral Extraordinária dos corre-
tores de seguros deliberou sobre a
fixação dos valores da contribuição
associativa para o exercício 2013. Os
valores da contribuição foram fixados
em: pessoa física - R$ 120,00 (cento
e vinte reais); pessoa jurídica - R$
240,00 (duzentos e quarenta reais).

A novidade é para os novos as-
sociados (pessoa física e jurídica), que
contarão com desconto de 40% nos
primeiros 24 meses de associação.
Isto possibilitará maior participação e
fortalecimento da classe através das
jovens forças do nosso mercado.

Além disso, o corretor terá a op-
ção de pagar a contribuição à vista ou
em duas parcelas iguais (exceto para
a contribuição de pessoa física de
novos associados, cujo pagamento se-
rá a vista).

A importância de se associar ao
Sincor-MG, vislumbra-se no fato de
que assim o corretor contribui e muito
com a classe, pois fortalece a repre-
sentatividade e a ações do sindicato
pelo bem comum de todos os profis-
sionais corretores.

Outro ponto importante é que o
associado pode contar com uma sé-
rie de importantes benefícios e con-
vênios exclusivos. Em 2013 a área de

benefícios do Sincor-MG inova, ofere-
cendo assessoria contábil em parce-
ria com o escritório Minasconte Con-
tabilidade Ltda (mais informações nes-
ta edição).

Será lançada, também, uma no-
va opção de seguro saúde da Bra-
desco para corretores de seguros e
seus dependentes, administrado pela
Extramed, em parceria com a FENA-
COR.

Acesse nosso site www.sincor
mg.com.br e conheça os demais be-
nefícios oferecidos aos nossos asso-
ciados e programe-se, pois a con-
tribuição associativa 2013 vencerá em
31 de março.

Corretor, programe-se!
Nos meses de janeiro e fevereiro

o corretor deverá pagar a Guia de Re-
colhimento da Contribuição Sindical
Urbana, com os vencimentos para o
dia 31/01/2013-Pessoa Jurídica e 28/
02/2013-Pessoa Física.

Você irá recebê-la pelo correio em
breve. Caso não receba até o dia 18/
01/2013, acesse o site do SINCOR-
MG (www.sincormg.com.br) e emi-
ta uma 2ª via. Pedimos atenção para
não efetuar o pagamento em duplici-
dade, pois, caso isto ocorra, o Sincor-
MG só poderá devolver-lhe 60% do

valor da contribuição, referente à par-
te destinada ao sindicato, conforme
mostra a divisão abaixo:

• 5% para a CNC;
• 15% para as federações esta-

duais ou nacionais da categoria;
• 60% para os sindicatos arreca-

dadores;
• 20% para a Conta Especial Em-

prego e Salário, vinculada ao Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Mi-
nistério do Trabalho.

A Contribuição Sindical é de ca-
ráter compulsório/obrigatório, confor-
me disposto na Consolidação das Leis

do Trabalho - CLT, artigos 578, 579,
600 e 606. É também prevista e obri-
gatória pela Circular SUSEP nº 447.
Desta forma, alertamos para que o pa-
gamento seja realizado dentro do pra-
zo estipulado, haverá incidência de ju-
ros e o não pagamento dará causa ao
não recebimento de comissão de cor-
retagem.

Abaixo tabela com os valores:
PESSOA FISICA
VALOR: R$ 82,32 (Oitenta e Dois

Reais e Trinta e Dois Centavos)
PESSOA JURIDICA
VALOR BASE: R$ 274,40

LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) ALÍQUOTA % PARCELA A ADICIONAR (R$)
01 de 0,01 a 20.580,00 Contr. Mínima 164,64
02 de 20.580,01 a 41.160,00 0,8% -
03 de 41.160,01 a 411.600,00 0,2% 246,96
04 de 41.600,01 a 41.160.000,00 0,1% 658,56
05 de 41.160.000,01 a 219.520.000,00 0,02% 33.586,56
06 de 219.520.000,01 em diante Contr. Máxima 77.490,56

Contribuição Associativa 2013
Tadeu Rosa Machado, Diretor Social do Sincor-MG

Contribuição Sindical 2013
Diretoria do Sincor-MG

Assessoria Contábil
gratuita a associados

Buscando facilitar o dia-a-dia de
negócios dos corretores associados,
o Sincor-MG firmou contrato de par-
ceria com aMINASCONTE CONTA-

BILIDADE LTDA. O objetivo é ofe-
recer assessoria gratuita aos associ-
ados pessoas física e jurídica, no
que tange consultoria contábil, fiscal
e tributária voltada para área da cor-
retagem de seguros.

A parceria terá início em 01/03/

2013 e será feita a partir de consul-
tas por e-mail. O associado deverá
enviar mensagem com identificação
(nome, CPF ou CNPJ) e sua dúvida
para o endereço ass.contabil@sin-
cor mg.com.br.

Associe-se!
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Minas Gerais - Crescimento
do Setor de Seguros

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
Presidente do SINDSEG MG/GO/MT/DF

A expectativa do setor de segu-
ros no mercado mineiro para o ano de
2013 é seguir a tendência dos exce-
lentes níveis de evolução apresenta-
dos nos três últimos exercícios - faixa
nominal em torno de 15%. Isto impli-
ca obter um desempenho muito acima
das projeções econômicas para o PIB
Nacional que está estimado entre 3,0
a 3,5% para este ano.

Em 2012 foram gerados R$12.
162.145.639,64 em prêmios de segu-
ros e contribuições totais de Previdên-
cia, sendo R$ 3.487.782.543,99 em
Seguros Gerais, R$6.299.195.841,08
em Seguros de Pessoas, R$770.956.
974,17 em Previdência Aberta e R$1.
604.210.280,41 em Capitalização. O
ramo automóvel apresentou destaca-
damente arrecadação de R$1.935.
252.921,29.

Precisamos lembrar que o Esta-
do de Minas Gerais apresenta grandes
oportunidades de negócios em vários

segmentos de produtos e atuação das
companias de seguros. Sua popu-
lação é constituída por 19,6 milhões
de pessoas segundo dados do IBGE
de 2010; possui 853 municípios; tem
uma economia equivalente a Israel,
Chile e República Tcheca e ainda uma
extensão territorial maior que França,
Suécia, Espanha e Japão, por exem-
plo.

Recebe investimentos em diver-
sos setores da economia nas diversas
microrregiões que compõem o Esta-
do, entre eles, siderurgia, indústria, au-
tomotivo e autopeças, mineração, bio-
tecnologia, calçados, celulose, eletrô-
nicos, fertilizantes, fundição, hotelaria,
equipamentos médico-hospitalares,
rochas ornamentais, nano e micro-
tecnologia, têxtil e confecção, agrone-
gócio, café, cana-de-açúcar, leite, mi-
lho, plásticos, helicópteros, carne bo-
vina, soja, carvão vegetal e cimento.

Aliado a fatores sócio-econômi-

cos que indicam avanços significati-
vos no Estado de Minas Gerais, como
a elevação do número de pessoas na
Classe “C”, maior inserção digital e a-
cesso a informações, aumento da
presença de mão de obra em diver-
sos setores, aquisição de bens durá-
veis, maior possibilidade ao crédito
com reduções das taxas de juros,
entre outros, podemos projetar com
convicção uma maior penetração da
atividade de seguros e previdência em
Minas Gerais.

O Sindicato das Seguradoras, a-
tento às oportunidades de mercado,
tem implementado ações junto à so-
ciedade mineira, assim como nos Es-
tados de Goiás, Mato Grosso e Dis-
trito Federal – área de sua abrangên-
cia de atuação, no sentido de, cada
vez mais, buscar a difusão institucio-
nal do Seguro e destacar seu alcan-
ce social e econômico no contexto da
proteção pessoal e patrimonial.
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Assumiu em janeiro
a nova diretoria
do ClubCor-MG para
o triênio 2013/2015

Helder Lara Barbosa, 53 anos, é
o novo presidente do Clube dos Cor-
retores de Seguros de Minas Gerais.
Ele e sua diretoria tomaram posse em
4 de janeiro último, em Belo Horizon-
te, sucedendo a gestão de Edna Da-
masceno.

Os objetivos da instituição para os
próximos quatro anos, segundo Hel-
der, está no fortalecimento dos laços
de amizade e cooperação entre os as-
sociados. "Essa é nossa primeira pre-
ocupação. Uma instituição para ser
grande precisa promover o engajamen-
to de todos. Estamos programando e-
ventos técnicos, culturais, sociais e es-
portivos com este fim”, destaca o pre-
sidente.

Helder é corretor habilitado des-
de 1990, professor da Escola Nacio-
nal de Seguros, membro do conselho
de seguros da Associação Comercial

de Minas (ACMinas) e também da Câ-
mara Mineira de Arbitragem. “Eu e mi-
nha diretoria nos sentimos extrema-
mente prestigiados. Entendo esse vo-
to de confiança como uma respon-
sabilidade muito grande para nós, já
que o Clube é composto por corre-
tores de prestígio no mercado e teve
grande destaque em sua última admi-
nistração”.

O ClubCor-MG promoveu seu pri-
meiro encontro neste início de ano. Foi
um almoço de toda a diretoria com a
presidente do Sincor-MG Maria Filo-
mena Magalhães Branquinho, o presi-
dente do Sindseg MG/GO/MT/DF Au-
gusto Matos, e 20 seguradores. A pau-
ta: definir a programação de eventos
2013, que em breve terá ampla divul-
gação.

Nova diretoria do Clube dos Cor-
retores de Seguros de Minas Gerais,
para o triênio 2013/2015, empossada
em BH em 04/01/2013:

Diretoria Executiva: Presidente
Helder Lara Barbosa, Vice Presidente
Omar Otaviano Dantas Meira, 1º Di-
retor Secretário Alexandre Antônio de
Sá Soares, 2º Diretor Secretario Edi-
son Marsiglia, 1º Diretor Tesoureiro Jas-
son Soares, 2º Diretor Tesoureiro Edu-
ardo Veloso; 1ª Diretora Social Maria
do Carmo F. Ribeiro Costa, 2º Diretor
Social Francisco Gonçalves Ferreira
Neto. Conselho Fiscalizador: Membros
Efetivos: Jurandi Camilo Gomes, Ed-
valdo Araújo Duarte Jalles, Rogerio A-
breu de Araújo. Membros Suplentes:
Alberto Levy; Marcos Palhares Le-
mos, Jefferson Chaddid de Oliveira.

Classic contratou João
Paulo para fortalecer
relacionamento
com o mercado

A Classic Vida e Previdência con-
tratou o executivo João Paulo Moreira
de Mello, profissional com mais de 30
anos de experiência no setor, para
atuar como superintendente de par-
cerias em projetos de expansão e cap-
tação de novos negócios. Sua missão
será ampliar o relacionamento da em-
presa com os agentes de mercado.

João Paulo Mello é administrador
de empresas e iniciou sua carreira na
Minas Brasil, hoje Zurich Seguros, on-
de alcançou o posto de superintenden-
te regional para Minas Gerais e Cen-
tro-Oeste. Ultimamente atuava como
superintendente geral da Tecaseg, cor-
retora de seguros com mais de 30
anos de mercado.

Professor da Funenseg desde 99,
João Paulo é vice-presidente do CSP-
MG, e membro efetivo do Conselho
Empresarial da ACMinas - Associação
Comercial de Minas Gerais.

Helder, Carminha e Chico Neto



Passos já tem novo
delegado: só falta ficar
pronta a Delegacia

Carlos An-
drade de Abreu
(Kallu), 61 anos,
foi o escolhido
para assumir a
mais nova dele-
gacia do Sincor-
MG,em Passos.

Kallu, que é
formado em ad-

ministração de empresas, trabalhou 2
anos na Internacional e 19 no Bemge.
Há 16 atua com corretor de seguros.

“Espero atender às exepectativas
dos corretores da região e anunciar a
nova sede na próxima edição do jor-
nal do Sincor-MG. Agradeço a confi-
ança depositada em mim.”

Corretores poderão
ter registro suspenso
pela Susep
Sincor-RS, 29.01.2013

A maioria dos corretores sabe da
obrigatoriedade de manter atualizadas
as informações cadastrais junto à Su-
sep, incluindo as alterações contratu-
ais e estatutárias. Mas, poucos têm o
cuidado de proceder assim.

A atualização cadastral junto à Su-
sep é requisito fundamental para a re-
gularidade do registro do corretor, tan-
to pessoa jurídica como física, confor-
me dispõe o art. 11 da Circular da Su-
sep no. 127/2000.

“Art.11. É requisito fundamental,
para a regularidade do Registro, que
a corretora mantenha atualizadas as
informações cadastrais perante à Su-
sep, procedendo a entrega de todas
as alterações contratuais ou estatutá-
rias, devidamente arquivadas no Re-
gistro Público de Empresas Mercantis
e Atividades Afins da Unidade da Fe-
deração de sua sede, no prazo de até
60 dias, contados da data da altera-
ção. P. único. O corretor deve comu-
nicar quaisquer alterações dos dados
cadastrais, no prazo de 30 dias, con-
tados da data de sua ocorrência”.

Tem início as aulas
do Desenvolvendo
Talentos

Com o objetivo de capacitar
universitários para atuar no mer-
cado segurador, o programa “De-
senvolvendo Talentos” iniciou suas
aulas no dia 28 de janeiro. Os 22
participantes selecionados pas-
saram por um rigoroso processo
seletivo com psicólogos e profis-
sionais de RH de uma conceitua-
da empresa contratada para esta
finalidade.

Realizado pelo Sindseg MG/
GO/MT/DF, o programa recebeu,
ao todo, 1.700 inscrições e ava-
liou 140 universitários interessados
em trabalhar no mercado de se-
guros, para a seleção dessa tur-
ma que inicia. Segundo Augusto
Matos, presidente do Sindseg,
“percebemos uma escassez de
mão de obra qualificada nesta á-
rea e, com universitários capaci-
tados, poderemos suprir a deman-
da de nossas associadas com qua-
lidade”.

Dependendo da receptivida-
de (alunos contratados) o progra-
ma poderá abrir novas turmas.

Nota de Falecimento
O Sincor-MG cumpre o doloro-

so dever de comunicar o falecimen-
to do CORRETOR DE SEGUROS
FERNANDO HASSEN NORO-
NHA, ocorrido em 23/01/2013.

Fernando, que nasceu em 50,
era corretor de seguros desde 89 e
já foi diretor do Sincor-MG.

O Corretor em Minas nº 211 | FEV 2013 | Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais10 Notas

Conheça os eleitos Melhores do Ano 2012 nas delegacias do Sincor-MG
Até a data de fechamento da última edição de O Corretor em Minas, em dezembro de 2012, os eventos de entre-

ga do Troféu Inconfidência Mineira nas delegacias do interior ainda não haviam acontecido. Confira a seguir quem
foram os executivos de seguradora agraciados com o título de Melhores do Ano 2012, eleitos em votação on-line pelos
corretores de cada região do Estado, via site do Sincor-MG.

Dir Regional/ Superint. Gerente Account Atendente
Leste de Minas Angelo Vargas Garcia Luiz Otávio Flores lepori Michael dos Santos Viviane Pimentel Lisboa
Norte de Minas Karolline Guedes Alves Bruno Leal Laura Silva Souto Amanda Castro
Oeste de Minas Angelo Vargas Garcia Denilsom Mariano de Paula Marco Antonio de Souza Viviane aparecida ferreira
Poços de Caldas Raphael Bauer de Lima Altair Ramos Israel Francisco Mara Fonseca
Pouso Alegre Angelo Vargas Garcia Carlos Renato Ferreira Aline cristina de souza/ Daniela Cristina Silvério

Marcelo Araújo Braz Camila Coutinho
Rafael Dias Ferreira

Varginha Ricardo Moukhaiber Zhouri Darcio Bento De Melo Hebert Dias Gonçalves Leticia Carvalho Mariano
Uberlândia Angelo Vargas Garcia Marcos Antonio da Rocha Cristina Gomes de Carvalho Andrea Ribeiro Lima

Naiana Pimentel Gomes Kil
Uberaba Alexandre Rodrigues Moreira Mavros Mello Porfírio Giselle Barbosa da Silva Thaisa Soares
Zona da Mata Angelo Vargas Garcia Crisley Luiz Soares da Cunha Anderson Resende Willian Rogel Andrade
Vale do Aço Marcelo Araújo Braz Rosemeire Silva Dayanna Ubaldino Stela Torres

Tanicely Costa Alves
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Fotos: Clóvis Campos

Opresidente do Sindicato das
Seguradoras de Minas Ge-
rais, Goiás, Mato Grosso e

Distrito Federal (Sindseg MG/GO/MT/
DF),Augusto Matos, reuniu associadas,
parceiros e autoridades do mercado se-
gurador em evento de confraterniza-
ção no dia 22 de novembro, no Auto-
móvel Clube de Minas Gerais, em Belo
Horizonte. Na ocasião, o presidente
reeleito da OAB-MG, Luís Cláudio Cha-
ves; o diretor-executivo da Escola Na-
cional de Seguros, Renato Campos; e o
diretor do Detran-MG, Oliveira Maciel,
foram homenageados com a Medalha
do Mérito Segurador 2012, pelas par-
cerias de sucesso em projetos realiza-
dos pelo Sindicato. Outro agraciado com
a comenda foiAlberto Continentino, ex-
presidente da instituição, por seus mais
de 30 anos à frente da entidade.

Dia de homenagens no
Sindseg MG/GO/MT/DF

 CONFRATERNIZAÇÃO mercado mineiro

 Diretoria do Sindseg e os homenageados
com a Medalha do Mérito Segurador 2012

Augusto Matos, Maria Cristina Matos,
Oliveira Maciel e Gessy Rodrigues Rosa

Augusto Matos, Marcelo Braz e Daniela
Moreira Guimarães

João Gilberto Possiede, Dorival Sousa e
Carlos Eduardo Silvestre

Roberto Barbosa e
Alberto Continentino

Raphael Bauer e
Marcos Brandão

Presidente
Augusto

Matos

Angelo Vargas Garcia, Eni Maria Garcia,
Maria Cristina Matos e Augusto Matos
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