
Expediente

Confira os principais benefícios 
do Sincor-PR para você!

O Sincor-PR possui diversos benefícios para os Corretores 
de Seguros Associados. Veja alguns deles! Página 3

O Sincor-PR conseguiu prorrogar, junto à 
Unimed, o prazo para adesão ao plano sem 
carências, até dia 16/12
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Mensagem do Presidente

 Amigos Corretores e Corretoras,

 O ano de 2020 foi - e está sendo - muito diferente de tudo que vivemos 
até agora! Aprendemos que as coisas podem ser feitas de diversas maneiras 
e, às vezes, precisamos nos reinventar.

 A nossa tradicional revista Crescimento Seguro, muito reconhecida den-
tro do mercado de seguros do Paraná, ganha, a partir de agora, uma edição 
virtual, já que o mundo ficou mais digital.

 Suas edições serão mensais. Haverá muita informação sobre diversos 
assuntos para nosso Associado ficar bem informado.

 Gravei um vídeo para apresentar a revista a você. É só clicar e assistir.

 Depois, se quiser, me envie uma mensagem dizendo o que achou na 
nova publicação: presidente@sincor-pr.org.br

mailto:presidente@sincor-pr.org.br
https://www.youtube.com/embed/sUJlN_9yZxA
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Benefícios

Benefícios aos Corretores 
Associados

 Nesta edição abordamos os Benefícios que o Sincor-PR tem para os Cor-
retores de Seguros Associados. São muitos. Todos muito importantes e que 
proporcionam diversas vantagens. Confira alguns deles!

 CORRETOR, SE PROTEJA!
 FAÇA UM RC CORRETOR

 Os associados que estão em dia 
com suas contribuições têm desconto 
superespecial para contratar o Seguro RC 
Profissional para Corretor de Seguros. Afi-
nal, quem trabalha com proteção também 
merece ter.
 O Seguro RC Corretor pagará des-
pesas com defesas jurídicas, acordos 
judiciais ou extra-judiciais, condenação 
judicial, ressarcimentos, danos à repu-
tação, danos a documentos de clientes, 
responsabilidade por erros ou omissões 
em transmissão de proposta, erros de 
avaliação de bens e muito mais.
 RETROATIVIDADE – Um cuidade im-
portante! Se tem interesse em contratar 
e já possui o seguro de RC Corretor você 
pode, na renovação, contratar com cober-
tura retroativa, que pode ser de até cinco 

anos. Esta é uma cobertura adicional.
 Para contratar com desconto ligue 
de qualquer lugar do Paraná para 4020-
2284 e fale com o Sincor-PR, que lhe en-
caminhará um link especial, que dá direito 
ao desconto.

Veja um exemplo de valores, na con-
tratação de uma cobertura de R$ 100 
mil. O valor fica em R$ 165,94/ano à 
vista. Há possibilidade de parcelamen-

to em até 12 vezes. Se a contratação 
for feita fora do convênio, fica em R$ 
300,14/ano. A cobertura pode ser de 
até R$ 500 mil.
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Benefícios

CBCor – CLU BE DE BENEFÍCIOS 
DOS CORRETORES DE SEGU ROS

 A Fenacor e os Sincor’s criaram 
uma Central de Gestão de Serviços, 
Benefícios e Negócios com o objetivo 
de levar até você diferenciais compe-
titivos para seu dia a dia.
 Um dos projetos é o CBCor – 
Clube de Benefícios dos Corretores 
de Seguros, que traz inúmeras vanta-
gens:
– São mais de 930 lojas/comércio 
on-line;
– Sem custo de manutenção da plata-

forma;
– “Cash Back” – Você terá uma conta 
individual para utilização de recursos 
futuros em outras compras;
– Corretoras e Corretores de Segu-
ros Associados experimentem este 
fantástico benefício feito sob medida 
para você.
 Entre em contato pelo fone/
whatsapp 4020-2284 para mais infor-
mações. Para acessar o CBCor clique 
AQUI.

https://cofry.com.br/
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SEGU RO DE VIDA ESPECÍFICO PARA 
O CORRETOR DE SEGU ROS

 O Sincor-PR, por intermédio da 
Fenacor, oferta um Seguro de Vida da 

MAG Segu-
radora (Gru-
po Mongeral 
Aegon) vol-
tado especifi-
camente para 
Corretores de 
Seguros. Uma 
das vantagens 

são os preços superacessíveis.
 O novo seguro é mais um benefí-
cio que o Sincor-PR oferta por intermé-
dio da Coordenadoria de Benefícios.
 As coberturas ofertadas são para 
morte, invalidez, doenças graves, Diária 
por Incapacidade Temporária (DIT) e 
diária por internação hospitalar.
 Você pode fazer a cotação on-line. 
É simples e rápido.
 Basta acessar AQUI.

 O principal benefício desta parceria 
é que você passa a contar com um Plano 
Odontológico com a qualidade e os diferen-
ciais que só a DentalUni tem, em condições e 
preços especiais.
 Somente a DentalUni tem as melhores 
opções de planos para pessoa física e pessoa 
jurídica, com os melhores benefícios.
 Podem aderir ao plano todos os corre-

tores de seguros e seus dependentes, desde 
que comprovem vínculo associativo com o 
Sincor-PR.
 Planos Individuais e Familiares a pre-
ços realmente especiais!
 Para saber mais entre em contato com 
o Sincor-PR em Curitiba pelo fone/whats 
4020-2284. 
 Para acessar a DentalUni clique AQUI.

PLANO ODONTOLÓGICO DENTALU NI

https://lojaparceria.mongeralaegon.com.br/sincorpr?cv=7dede9a3aeea4dde9383df295dd408b4
http://www.dentaluni.com.br/hotsite/sincorpr
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 O Sincor-PR firmou parceria com 
a Escola de Negócios e Seguros (ENS) 
para ofertar diversos cursos com des-
contos especiais para os associados.  
 Um deles é para formação das 
turmas do primeiro semestre de 2021 
da Graduação Tecnológica em Gestão 
de Seguros. As aulas terão início em 
fevereiro e alunos matriculados até 11 
de dezembro terão 100% de desconto 
na primeira mensalidade. Em virtude da 
pandemia, o processo seletivo será reali-
zado de forma remota.
 Entre em contato pelo fone/what-
sapp 4020-2284 para mais informações. 
Ou clique AQUI.

 Se você participou do Conexão 
Futuro Seguro Paraná tem direito a 
participar, gratuitamente, do curso 
Agente Autônomo de Investimentos.  
 O curso é aberto ao público em 
geral e custa R$ 360,00. Mas, lembran-
do, para você é de graça!
 A ENS enviou a todos os parti-
cipantes do Conexão um e-mail para 
inscrição gratuita. Se não recebeu, fale 
com o Sincor-PR pelo fone/whatsapp 
4020-2284.
 Depois de você se inscrever, a 
ENS solicita dois dias úteis para validar 

sua inscrição. Só daí você poderá assis-
tir ao curso gratuitamente.
 Tendo ensino médio completo 
como pré-requisito e carga de 48 ho-
ras/aula, o curso dispõe de um corpo 
docente formado por profissionais que 
atuam no mercadofinanceiro e de se-
guros. Ao longo das aulas os alunos 
contarão com vários recursos de apren-
dizagem, como videoaulas, simulados e 
fórum de dúvidas com tutoria reativa.
 Entre em contato pelo fone/
whats 4020-2284 para mais infor-
mações.

CU RSOS DA ESCOLA DE 
NEGÓCIOS E SEGU ROS (ENS)

CURSO GRÁTIS!!! 
Agente Autônomo de Investimentos

https://www.profissaosegura.com.br/graduacao-tecnologica-gestao-de-seguros-sao-paulo
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Importante você saber!
 No mês de agosto o Sincor-PR iniciou negociações para 
reajuste do Plano de Saúde com a Unimed e conseguiu que 
esse reajuste ficasse em 4,81%. Inicialmente, o proposto 
pela operadora era de 18,40%, mas após intensa negociação 
feita pela Diretoria, reduziu esse percentual ao menor índice, 
que ficará válido para vigência de mais um ano.
 Após estas negociações, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) determinou a suspensão dos reajustes 
pelo período de 120 dias para os planos com até 30 vidas 
e permitindo livre negociação para planos com número de 
usuários superior a 30 vidas, desde que haja concordância 
entre as partes. A Diretoria do Sincor-PR então reabriu nego-
ciações para buscar evitar o reajuste.
 A Unimed Curitiba esclareceu que o percentual nego-
ciado só pode ser mantido se aplicado agora, no aniversário 
do Contrato e que a decisão da ANS é uma suspensão e não 
uma anulação do reajuste, portanto em dezembro teria que 
aplicar novos percentuais para manter o equilíbrio técnico do 
Contrato.
 Assim, analisando a correspondência enviada ao Sin-
cor-PR, onde a Unimed destacou que os custos assistenciais 
não deixarão de existir, impactando, em futuro breve, na 
revisão contratual, com a consequente aplicação de novo 
percentual de reajuste, que se daria de forma retroativa, a 
Diretoria do Sincor-PR avaliou a solicitação e, depois de mui-
to analisar, ponderou que seria prudente aplicar o reajuste 
de 4,81% agora, já que conseguiu uma grande redução nos 
percentuais para os associados, evitando assim a aplicação 
de valores retroativos às mensalidades do plano no futuro.

Possíveis alterações determinadas pela ANS serão informadas pelo Sincor-PR.
IMPORTANTE!
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 Desde novembro você conta com 
mais um Benefício! O Sincor-PR fechou 
parceria com a Dell para que você pos-
sa adquirir computadores, notebooks 
e outros equipamentos de informática 
com descontos especiais!

 CATÁLOGO - A Dell disponibi-
lizou um catálogo com várias ofertas 
para os Corretores de Seguros Associa-
dos. Para acessá-lo, clique AQUI.
 O Sincor-PR lembra que para re-
ceber o código dos descontos você pode 
ligar ou enviar um whats para 4020-
2284, de qualquer lugar do Paraná.
 IMPORTANTE - A Dell informa 
que é possível utilizar somente um 
cupom por compra e que os cupons 
do Programa MPP não são cumulati-
vos com nenhum outro cupom,ainda 
que sejam cupons da própria Dell. 
No entanto, salienta que os cupons 
do Programa são cumulativos com 
promoções aplicadas diretamente 
nos produtos.

Uma ótima novidade para você! 

Lei Geral de Proteção de Dados
 A Fenacor e o Sincor-PR estão dis-
ponibilizando aos Corretores do Paraná a 
melhor ferramenta para que você possa se 
adequar aos dispositivos da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) e evitar, dessa 
forma, ações judiciais, punições e multas 
elevadas que podem, em alguns casos, in-
viabilizar a continuidade da empresa.
 Trata-se do LGPDCor, que reúne as 
soluções específicas para as necessidades 
de empresas corretoras de seguros. “Esta é 
a primeira iniciativa setorial, de âmbito na-
cional, de adequação à LGPD”, afirma Paulo 
Moura, executivo da Quinto Domínio Plata-
formas Cibernéticas, empresa que desen-
volveu a ferramenta.
 A nova solução poderá ser contratada 
por qualquer corretor de seguros. Mas, para 
os associados ao Sincor serão ofertados 

descontos especiais, que podem chegar a 
65% mesmo se comparados aos similares 
que oferecem as melhores soluções.
 Além disso, os corretores de seguros 
poderão disponibilizar e vender o LGPDCor 
para seus clientes, com um valor muito 
acessível e competitivo, e ainda se rentabi-
lizarem muito bem, o que cria, na prática, 
um novo e promissor nicho de mercado 
para a categoria.
 Para saber mais detalhes ligue ou 
envie um whats para 4020-2284.

http://www.nota10.com.br/descontosdellsincor.jpg
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Assessoria Jurídica
 Outro grande benefício do Sincor-
-PR é a Assessoria Jurídica para os Corre-
tores de Seguros Associados. Em caso de 
necessidade de orientação jurídica para 
dirimir dúvidas em seu favor e/ou de seu 

segurado, entre em contato. Dependen-
do do lugar do estado em que você está, 
o Sincor-PR irá lhe indicar um advogado 
para lhe atender. Ligue para o telefone/
whats 4020-2284 e informe-se!

 Não é incomum a ocorrência de 
situações onde o corretor de seguros 
se depara com negativas de indeniza-
ção por parte das companhias segu-
radoras ou outros casos que podem 
prejudicar o corretor perante o cliente 
e se faz importante que o Sincor-PR 
atue no apoio ao seu associado na 
busca de resolução dessas.
 Para isso existe o Comitê de In-
terlocução que recepciona estes casos, 
faz a devida análise da situação e, 
quando aplicável, atua com a interces-
são junto à seguradora no sentido de 
que seja feita a revisão da negativa ou 
alteração de determinado procedimen-
to de modo que o corretor associado 

tenha solução positiva para o caso.
 Atuando há vários anos, o Comi-
tê de Interlocução já obteve êxito em 
quase a totalidade dos casos analisa-
dos sem contar a realização de traba-
lhos mais amplos com a realização de 
estudos acerca de assuntos específicos 
objetivando ajustes por parte de todas 
as companhias seguradoras que atuam 
em nosso estado.
 Assim sendo, quando se depa-
rar com problemas envolvendo a sua 
relação com a companhia seguradora, 
encaminhe o caso ao Comitê de Inter-
locução do Sincor-PR que irá oferecer 
o apoio e atuar em seu auxílio na bus-
ca de solução para o mesmo.

 
Comitê de Interlocução
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Participe de duas horas de mentoria 
com Maurício Tadeu e Rosana Sá

 Quem não foi sorteado em uma 
das quatro edições dos webinários 
ainda poderá participar das mento-
rias com cerca de duas horas de du-
ração, em condições superespeciais.

 O Sincor-PR, juntamente com 
os professores Maurício Tadeu e Ro-
sana Sá, criou um projeto para aten-
der os Corretores de Seguros que 
queiram aproveitar esta excelente 
oportunidade de receber orientações 
individualizadas para a implantação 
de estratégias que irão alavancar os 
resultados da sua corretora.

 O valor é de R$ 697,00 (em 
duas vezes) para Associados e R$ 
897,00 (em duas vezes) para não as-
sociados.

 Para mais informações ligue ou 
envie whats para 4020-2284 de qual-
quer lugar do estado.

 Confira outras informações no 
post.

No início de 2021 o Sincor-PR irá 
oferecer mais um Benefício aos 
Corretores Associados: Certificação 
Digital! Novidades em breve!
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Eventos

Assista às lives da Jornada 
da Transformação do 
Corretor de Seguros

 Se você não pôde assistir a alguma 
das quatro lives da Jornada da Transfor-
mação do Corretor de Seguros, promovi-
da pelo Sincor-PR, disponibilizamos o link 
do YouTube de cada uma delas.

 Não perca a oportunidade de vê-
-las! Assista a todas as orientações e 
dicas dos professores, coaches e consul-
tores Maurício Tadeu e Rosana Sá.
 Confira:

1ª edição - 6 de agosto 2ª edição - 15 de setembro

3ª edição - 6 de outubro 4ª edição - 10 de novembro

https://www.youtube.com/watch?v=DgTZk87-xMo&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=LAQNQnAK6W8&t=539s
https://www.youtube.com/watch?v=gjT9nLdwAi8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LBH-f8flJS0
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Vem aí o I FestSeg
 O Sincor-PR organiza a primeira 
edição do FestSeg, Festival de Música 
do Mercado de Seguros, que reunirá em 
Curitiba diversas outras entidades do se-
tor de seguros. O evento será no dia 16 
de dezembro, às 19h30. O evento será 
no Tork n’Roll – Avenida Marechal Floria-
no Peixoto, 1.695.
 Podem se inscrever cantores, ama-
dores e profissionais, desde que possu-
am algum vínculo, parceria ou ligação 
com corretores(as) de seguros.
 A inscrição é a doação de uma 
lata de Farinha Lactea Nestlé 400g ou 
o depósito de R$ 15,00. Tudo o que 
for arrecadado será doado ao Pequeno 
Cotolengo. A conta da entidade para 
depósito direto é Banco: Banco do Bra-
sil Ag.: 4500-4 CC: 106460-6 CNPJ: 
76.610.690/0001-62. Inscrições pelo 
e-mail secretaria@sincor-pr.org.br.
 INFORMAÇÕES - É possível ainda 
ligar de qualquer lugar do estado para 
4020-2284, das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 17h30 ou também pelo fone/
whats (41) 99830-3737. Com relação a 
dúvidas, seletiva e a organização do en-

saio geral entre em contato pelo e-mail: 
kellen.volochati@gmail.com
 O Presidente Wilsinho Pereira 
destaca que o I FestSeg não tem caráter 
competitivo, mas de congraçamento, já 
que o objetivo é o de marcar o encerra-
mento do ciclo de eventos de 2020.
 Veja mais detalhes no site do Sin-
cor-PR www.sincor-pr.org.br.

Companhias que patrocinam este evento:

mailto:secretaria@sincor-pr.org.br
mailto:kellen.volochati@gmail.com
http://www.sincor-pr.org.br
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Coordenadoria da Mulher promove live 
“Transformações em Várias Gerações”, 

no próximo dia 8
 No dia 8 deste mês de dezembro o 
Sincor-PR, por meio da Coordenadoria da 
Mulher, realiza a live “Transformações em 
Várias Gerações”. Será às 19 horas, pelo 
YouTube do Sincor-PR.
 O evento contará com a participação 
da Corretora e Coordenadora do Projeto 
Mulheres em Ação, Angélica Rocha; a Coach, 
Professora e Consultora Rosana Sá, da Cyclos 
Consultoria, e a Publicitária Brunna Sá.
 “Estamos preparando um evento sur-
preendente, inovador e superatual, voltado 
às Corretoras de Seguros”, destaca Angélica 
Rocha. Para Rosana Sá a live “será incrível, 
pois fecharemos o ano com um bate-papo 
descolado e superatual”, diz.
 Com Brunna Sá, elas irão trazer mui-
tas novidades para as Corretoras de Segu-
ros. “Este momento está sendo criado espe-
cialmente para você, Corretora de Seguros, 
a empresária e a que trabalha na corretora. 
Convide todas as suas amigas e vamos jun-
tos nessa”, reforça Rosana.
 Angélica observa que os Corretores 
de Seguros que quiserem assistir estão 
convidados, pois o evento é aberto a to-
dos, inclusive seguradoras. “Apesar de ser 
um evento da Coordenadoria da Mulher, os 
Corretores são muito bem-vindos, represen-
tantes de seguradoras ou seja o mercado 
de seguros todo, pois tenho certeza de que o 
aprendizado, os ensinamentos e tudo o que 
for apresentado nesta live vai ser importante 
para os participantes, no dia a dia profissio-
nal e também para a vida pessoal”, diz.
 As inscrições já estão abertas e po-
dem ser feitas pelo site do Sincor-PR, no 
www.sincor-pr.org.br/eventos.
 Acompanhe as novidades sobre a live 
pelas redes sociais do Sincor-PR.

Companhias que patrocinam 
este evento:

https://youtu.be/c7Bgi-YpZ5M
http://www.sincor-pr.org.br/eventos

