Expediente

BRASESUL ESTÁ CHEGANDO!
Será dias 26 e 27 de maio,
em Foz do Iguaçu
Participe do maior evento do mercado de seguros do Sul
do Brasil. Corra se inscrever! Vagas limitadas. Página 4.
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Mensagem do Presidente
Olá meus amigos Corretores e Corretoras de Seguros!
Nesta edição trazemos todas as informações sobre o maior evento do mercado
de seguros do Sul do país, o Brasesul, além de outras informações do mercado, como
das Assistências 24 horas, que tantos problemas vêm nos causando no dia a dia.
Queremos destacar que o momento é oportuno para participar do Brasesul,
evento majestoso que preparamos, com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, após
dois anos de muito trabalho, com transferências de datas, repactuação de contratos e
até revisão de valores. Finalmente conseguimos definir a data de sua realização.
Queremos que você FIDELIZE seus clientes nesta 4.ª Revolução Industrial gerada pela internet, que DIVERSIFIQUE, com utilização de novas técnicas e produtos e
possa MONETIZAR com realização de sonhos e felicidades.
O Paraná será o anfitrião e vocês, CORRETORES e CORRETORAS DE SEGUROS
poderão nos ajudar a recepcionar os Corretores de outros Estados e fazer muito
networking, compartilhar informações e aumentar seus relacionamentos, pois teremos 37 patrocinadores/expositores atentos e dedicados a vocês.
Teremos uma programação rica e diversificada, com show e excelente alimentação,
sem esquecer os sorteios de três veículos zero quilômetro. Estejam conosco neste momento importante de nossas vidas e de nossa atividade profissional, gratificante, pois além
de nos gerar renda é repleta de boas ações, com nossa especialidade principal, cuidar de
pessoas e de garantir a manutenção de sua saúde, seu futuro e de seu patrimônio. NOSSO
NEGÓCIO É SEGURO! E SEGURO MESMO! SÓ COM CORRETOR DE SEGUROS.
Feliz Brasesul para todos nós. Detalhes do evento estão destacados nas próximas
páginas. Nossa União é nossa Força! Boa leitura. Forte abraço e fiquem com Deus!
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Brasesul

Não deixe de participar do
Brasesul 2022, em Foz do
Iguaçu, dias 26 e 27 de maio
VAGAS LIMITADAS!
Faltam menos de dois meses
para você estar no Brasesul 2022. O
evento será em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafain Palace & Convention, dias 26
e 27 de maio.
O evento reunirá Corretores de
Seguros do Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, além de todo o
mercado segurador, com as principais
companhias, fornecedores e prestadores de serviços do setor.
Se, por acaso, ainda não se inscreveu, acesse o site www.brasesul.com.br

e não deixe de participar. Será o maior
evento do mercado de seguros do Sul
do Brasil. Não fique de fora!

Evento tem como tema central “Customer Success”
O Brasesul 2022 tem como tema
central “Customer Success”, que está
em alta e tem por conceito:
- Fidelize: estamos em uma nova
era, 4ª Revolução Industrial;
- Diversifique: novos negócios,
um novo momento;
- Monetize: ganhe dinheiro e
seja feliz.
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Nunca esses conceitos estiveram
tão em alta quanto agora, depois que
o mundo passou por uma pandemia
avassaladora. Venha conhecê-los e
prepare-se para colocá-los em prática!

Assista AQUI ao
vídeo do evento.

Brasesul

Paraná é o anfitrião do
maior evento do mercado
de seguros do Sul do Brasil
Depois de Santa Catarina ter sido a
sede do Brasesul 2018, o evento seria realizado no Paraná em 2020, o que não pôde
ocorrer em razão da pandemia. Agora, com a
diminuição dos índices de contágio, internações e mortes, Foz do Iguaçu abrirá as portas no Paraná para receber os participantes.
“Como somos anfitriões, queremos
ter um grande número de Corretores de Seguros do Paraná no evento”, destaca o Coordenador do Brasesul 2022 e 1º Vice-Presidente do Sincor-PR, José Antonio de Castro,
ressaltando a importância dos profissionais
do estado se inscreverem o quanto antes.
“Estaremos juntos, unidos e fortes. Portanto, convoco os colegas Corretores do Paraná
a nos ajudar na recepção da indústria do seguro no Paraná. E aos nossos colegas Corretores de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, vamos fazer um grande evento juntos”.
Já estão inscritos no evento cerca de
1.300 participantes e os seguradores patrocinadores adquiriram convites, que estão

sendo utilizados.
Portanto, sobrando poucas
unidades para
serem adquiridas. O evento
será limitado a
cerca de 2 mil
pessoas, ainda
em razão de algumas restrições
da pandemia.
José Antonio é o Coordenador
Por isso, é predo Brasesul 2022.
ciso se apressar,
para não ficar de fora. Venha, se inscreva e
convide outros Corretores!
“Para aqueles que ainda não estão inscritos, orientamos que agilizem as inscrições, já
que há limitação de vagas e a rede hoteleira de
Foz do Iguaçu começa também a se esgotar.
Chegou a hora! Venham, vamos ao Brasesul
2022, o nosso evento do mercado de seguros
do Sul do Brasil”, destaca José Antonio.

Há diversas opções de hospedagem,
para sua melhor acomodação
A organização do Brasesul oferece para todos que forem
participar do evento as melhores acomodações nos hotéis de
Foz do Iguaçu.
São hotéis conveniados, escolhidos com base no cuidado,
conforto e bom atendimento que oferecem aos seus hóspedes.
Para saber mais detalhes sobre a hospedagem, clique AQUI.
Conheça também pacotes especiais. Clique AQUI.
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Brasesul
Feira será uma das muitas
atrações do Brasesul 2022
A Feira do Mercado Segurador, um das muitas atrações do Brasesul 2022, reunirá 37 patrocinadores/expositores, entre companhias seguradoras e empresas prestadoras
de serviços do mercado.
Para o Presidente do Sincor-PR, Wilsinho Pereira, a
Feira se traduz em um momento importante no evento.
“Serão momentos de networking, de relações interpessoais,
de contatos importantes para falarmos mais de negócios e
melhorias nos atendimentos aos nossos segurados”.

Wilsinho Pereira é Presidente do Sincor-PR.

Sincor-PR organiza ônibus para você ir
de graça até Foz participar do Brasesul

Os Corretores de Seguros Associados ao Sincor-PR poderão ir de graça para o Brasesul de ônibus. Os
veículos sairão de Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta
Grossa, desde que o número mínimo de passageiros
seja preenchido. Os Corretores não-associados pagarão
R$ 100,00. Os ônibus sairão na noite anterior ao evento, ou seja no dia 25. Caso queira ir desta forma, entre
em contato com o Sincor-PR pelo (41) 99830-3737 e
peça mais informações.

Veja como irá funcionar o
sistema de transfer do evento
A organização do Brasesul 2022 informa que
haverá transfer apenas dos hotéis oficiais para o
evento e vice-versa. Para não se enganar, veja no
site www.brasesul.com.br, na aba sobre hospedagem, esta informação de forma detalhada.
Devido à logística não haverá transfer do aeroporto ao hotel escolhido e nem do aeroporto ao
centro de eventos do Hotel Rafain, onde ocorrerá o
Brasesul 2022.
Caso haja alguma dúvida sobre isso você pode
buscar mais informações ligando para a empresa
organizadora, Tô Indo Viagens & Eventos no (47)
3322-6622.
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Brasesul

Você, Corretor, pode sair do
Brasesul 2022 com um carro
zero quilômetro, modelo 2023
O Brasesul 2022 irá sortear três veículos zero quilômetro. Você, que é
Corretor de Seguros, poderá sair de lá como proprietário de um Kwid, da Renault, na cor prata, modelo 2023. Para concorrer, você precisa estar inscrito e
cruzar os dedos, para que a sorte esteja a seu lado!
Haverá sorteios de chaves durante o evento e os Corretores com chaves
irão ao final até os veículos e tentarão ligá-los. Quem conseguir será um dos
três felizardos ganhadores.
Para participar, é preciso estar inscrito no evento, ser Corretor de Seguros,
apresentar um documento no momento do sorteio e ter preenchido o cupom.
Não será nada mau participar do Brasesul, rever amigos, fazer novos negócios, crescer profissionalmente e ainda sair como dono de um carro zerinho!
Mas para isso, não deixe de se inscrever. Ligue para (41) 99830-3737 ou acesse o site www.brasesul.com.br!

Serão sorteados três Renault Kwid, modelo 2023, no Brasesul 2022.
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Brasesul

Brasesul 2022 conta
com 37 patrocinadores
O Brasesul 2022 contará com 37 companhias patrocinadoras. Todas estarão com estandes na Feira do Mercado Segurador, com muitas atrações. Não
deixe de visitar todos os estandes e ficar por dentro das novidades.

Veja AQUI quem são as companhias patrocinadoras
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Brasesul

Programação é uma das
mais ricas e diversificadas
O Brasesul 2022 será nos dias 26 e 27 de maio. O
credenciamento será aberto às 9 horas da manhã do dia
26. A solenidade de abertura do evento será às 18 horas.
A Feira será aberta às 14 horas. Às 18h30 haverá a
primeira palestra do evento, com Léo Chaves, que falará
sobre “A grande arte de se reinventar”. Na sequência, às
20 horas, tem início o coquetel, com o Espaço Boteco.

Professor Ricardo Carvalho.

Marcelo Caetano.

Léo Chaves fará a primeira
palestra do Brasesul 2022, no
dia 26 de maio.

SEGUNDO DIA - No segundo dia do evento, às 8h45
haverá o Painel com autoridades (CNSeg, Fenacor, Ibracor,
Susep e ENS). Às 10h40 haverá painel com os presidentes
das seguradoras. Neste dia a Feira será aberta às 10 horas.
Às 14 horas haverá a palestra “A arte da liderança
como ingrediente de competência para o 3º milênio”, com
Professor Ricardo Carvalho.
Às 15 horas terá início o Painel
Diversifique, Fidelize e Monetize, com
Marcelo Caetano. Às 17h10 tem início
a última palestra, ”Lições de uma vida
– estratégia, valores e atitude de uma
campeã”, com a ex-jogadora de basquete, Hortência Marcari.

Ex-jogadora de basquete,
Hortência Marcari.

O evento será encerrado com um jantar, ao som da Banda Nega Fulô.

Arenas serão palco de mini-palestras de seguradoras
No primeiro dia a Feira será aberta às 14 horas. A partir das 15 horas do
dia 26 haverá mini-palestras, no Espaço Arenas, com as seguradoras Liberty,
Porto Seguro, Bradesco, Centauro ON, Tokio e Fator. Veja os horários AQUI.
No segundo dia, a Feira será aberta às 10 horas. As mini-palestras das
arenas terão início às 13h50, com as seguradoras SulAmérica, Pottencial,
HDI, Sancor, Junto e Sompo. Veja os horários AQUI.
É preciso se inscrever para participar e o espaço é limitado a 60 pessoas.
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Atrações

Além do Brasesul,
aproveite também todos
os atrativos de Foz do Iguaçu
Além de todas as vantagens que você terá indo para o Brasesul, como rever amigos e absorver um mundo de conhecimentos, poderá aproveitar todos os atrativos de Foz
do Iguaçu, um dos destinos mais visitados no Brasil e que oferece atrações incríveis para
visitantes de todas as idades.
Confira AQUI um guia, do site Melhores Destinos, com todas as informações que
você precisa para planejar a sua viagem e usufruir de todas as belezas de Foz do Iguaçu.
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Digital

Transferência de veículos por
meio digital vira realidade
em oito estados do Brasil
Moradores de oito estados brasileiros já podem fazer a transação de
transferência de veículos por meio digital. Nova funcionalidade da Carteira
Digital de Trânsito (CDT), iniciativa conjunta entre Ministério da Infraestrutura;
Ministério da Economia (ME); Serpro,
empresa de TI do Governo Federal, e
departamentos de trânsito permite realizar a transação comercial sem necessidade de reconhecer firma ou assinar
contrato em papel, com a assinatura
digital do gov﹒br e biometria facial.
Já aderiram à nova funcionalidade os estados de Acre, Ceará, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do
Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco
e Roraima. A tecnologia inovadora possibilita a assinatura digital da Autorização para Transferência de Propriedade
de Veículos (ATPV-e) pelo vendedor e
comprador, permitindo a comunicação
automática da venda por meio do aplicativo CDT (App Store e Google Play),
após a autorização do Detran de registro do veículo.
“Desde o início do governo temos
o desafio de simplificar a agenda de
trânsito. Avançamos na carteira digital, colocando ali não só a habilitação,
mas também o documento do veículo e
agora a autorização de transferência da

propriedade do veículo, tornando o procedimento mais eficiente e tornando o
Estado mais próximo das necessidades
do cidadão”, afirmou o secretário-executivo do MInfra, Marcelo Sampaio.
Na transação, o comprador e vendedor fazem a comunicação da venda e
assinam a autorização para a transferência de propriedade usando apenas o
aplicativo. A transação é segura, exigindo o login com conta prata ou ouro
na plataforma do Governo Federal, que
oferecem mais segurança ao usuário, e
biometria facial para a assinatura digital. Depois desta fase, o proprietário só
precisa ir ao departamento de trânsito
local para fazer a vistoria e realizar a
transferência do veículo.
De acordo com o secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro,
o procedimento é ágil e prático. “Esse
processo é feito com a maior segurança,
com requisitos de validação biométrica,
reconhecimento facial, para trazer segurança para essa transação”, garantiu.
“Estamos revolucionando como
os cidadãos se relacionam com o governo, trazendo os serviços públicos
para a palma da mão dos brasileiros
[pela plataforma do Governo Federal].
A Venda Digital é mais uma facilidade
para a população e que reforça nosso
11

Digital
compromisso de combater a burocracia e modernizar o Estado”, ressaltou o
secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ME, Caio Mario Paes de Andrade.
A facilidade está disponível para
proprietários e futuros proprietários
de veículos com documentos emitidos
a partir de 4 de janeiro de 2021, data
em que o antigo Documento Único de
Transferência (DUT) foi substituído
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pela versão digital, a ATPV-e.
Para que os proprietários possam utilizar a nova funcionalidade, os
Detrans estaduais precisam aderir ao
sistema. “Era um processo que, antes,
demorava dias e, agora, acontece em
instantes. Depois, basta levar o veículo para a vistoria e efetivar a transferência. Tudo muito simples e rápido”,
destacou o presidente do Serpro, Gileno Barreto.

DE OLHO

Retrospectiva

Expediente

no mercado...

PROCURA POR SEGURO DE DOENÇAS GRAVES /
TERMINAIS E FUNERAL É DESTAQUE EM JANEIRO
Os seguros de Doenças Graves/
Terminais e Funeral vêm ganhando destaque ao longo dos últimos meses, em
percentual de crescimento, e já iniciam
2022 com alta de 26,3% e 24,7% ou R$
118,9 milhões e R$ 87,6 mi em prêmios,
respectivamente, sugerindo que coberturas desta natureza vêm se tornando parte
da preocupação dos brasileiros em estar
protegidos para essas eventualidades.
Os seguros de pessoas, somados, fecharam janeiro passado com R$ 4,06 bilhões
em prêmios – valor 7,2% maior do que
o mesmo mês de 2021. O valor pago em
sinistros teve queda no primeiro mês do ano,
contabilizando R$ 1,09 bi em indenizações.

Ainda de acordo com os dados de
janeiro de 2022, o seguro de Vida permanece como a opção mais procurada
entre os consumidores, acumulando em
prêmios cerca de R$ 817 milhões (Vida
Individual) e mais de R$ 1,1 bilhão (Vida
em Grupo), variação de 21,2% e 15,4%.
Também mantiveram a tendência
de crescimento no intervalo os seguros
de Acidentes Pessoais (R$ 541 milhões)
e Viagem (R$ 49,8 milhões). As informações são de relatório mensal elaborado
pela Federação Nacional de Previdência
Privada e Vida – Fenaprevi com base nos
dados divulgados pela Superintendência
de Seguros Privados – Susep.

MERCADO CRESCEU 12,72%
EM 2021, EM RELAÇÃO A 2020
O mercado avançou 12,72%, no
que diz respeito à arrecadação em 2021
sobre o ano anterior. Em valores, foram
mais de R$ 51,17 bilhões acumulados
em prêmios, entre janeiro e dezembro.
Quase a metade do volume total foi alcançada pelos seguros de Vida (R$ 23,4
bi), seguido pelo Prestamista (R$ 15,6
bi) e Acidentes Pessoais (R$ 6,8 bi).
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Parceria

Sincors e Fenacor atuam
juntos para resolver problema
das assistências 24 horas
Um das grandes reclamações
dos Corretores de Seguros do Paraná - e também dos demais estados
- nos últimos dias tem sido sobre a
prestação de serviços das assistências 24 horas das seguradoras, em
especial dos guinchos.
Após colher informações dos
Sincors de vários estados que estão
convivendo o problema de forma
mais acentuada, dentre eles o Paraná, a Fenacor criou um grupo de
trabalho, junto com a FenSeg, para
buscar uma solução rápida e definitiva para os problemas.
Também já foram realizadas
reuniões com as próprias seguradoras, dentre elas a Zurich, Tokio Marine, Porto Seguro, Bradesco e HDI.
Outros encontros deverão ocorrer
nos próximos dias.
As reuniões estão sendo conduzidas com objetivo de estreitar e
aproximar as seguradoras dos Sincors e da Fenacor e apresentar as
sugestões apuradas nas pesquisas
que o grupo de trabalho efetuou junto aos Corretores de Seguros e prestadores de serviços.
Segundo o coordenador do
grupo de trabalho, o Presidente do
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Sincor-MT, José Cristovão Martins, a
sugestão mais relevante é a criação
de um canal específico para que o
Corretor de Seguros possa tratar os
casos pontuais diretamente com a
central da assistência 24h.
Além disso, foi proposto o credenciamento de novos prestadores,
que interajam com os Sincors das
suas regiões e os seus representantes. “A receptividade das seguradoras está sendo muito positiva em
função do nível que os assuntos são
tratados”, revela Cristovão Martins.
O Sincor-PR continua acompanhando esta situação, relatando casos
repassados pelos Corretores do Paraná à Fenacor, para alimentar o material já fornecido e, em conjunto, buscar solucionar este problema de vez.

Seguro

Seguro amparou 70 mil
famílias na pandemia, diz
Superintendente da Susep
A imprensa tem noticiado que, com a
pandemia do coronavírus, muito mais brasileiros têm procurado fazer seguro. Seja do carro,
da casa, de saúde e, principalmente, de vida.
O Superintendente da Susep, Alexandre Camillo, também reconhece esse
aumento e afirmou recentemente, em
entrevista à Rede Record, que a previdência complementar também tem registrado
maior procura no último ano.
Segundo ele, o seguro é um instrumento de proteção. “Vivemos um momento de muita exposição a riscos”, comenta.
De acordo com ele, apesar do aumento,
ainda é difícil o brasileiro entender a lógica
do seguro, o que faria os números darem
um salto ainda muito maior.
Camillo disse que a pandemia fez reacender o desejo pelo seguro de vida. “O que
a pandemia trouxe certamente mudou a percepção de necessidade. Seguro de vida não
se trata só de morte. São produtos modernos, adaptados. O mercado atendeu super
bem as necessidades da população”, disse.
O superintendente revelou na entrevista que em torno de 70 mil famílias, que
perderam alguém pela Covid-19, tiveram
o amparo de seguro de vida para fazer
frente ao momento de não ter mais um
responsável financeiro.
Ele explica que o mercado entendeu a necessidade de cobrir a população

durante a pandemia. “O que a
pandemia trouxe foi a mudança na percepção. Nós temos
esse crescimento a constatar. O
mercado atendeu muito bem
as necessidades
da população,
até porque a
Superintendente da Susep,
cobertura, em
Alexandre Camillo.
caso de pandemia, contratualmente nem seria feita”.
Para o Superintendente as pessoas precisam investir seu tempo para a boa
contratação de um seguro. “Contrate o seu
seguro com um bom Corretor, com uma boa
seguradora. Invista seu tempo nisso”, disse.
Camilo comentou também na entrevista sobre as empresas de proteção veicular. “As empresas de proteção veicular não
são regulamentadas. A Susep busca oferecer segurança à sociedade, não podemos
exercer isso com as empresas de associações de proteção veicular. Muitas das vezes,
o consumidor não sabe a diferença do que
é uma coisa e o que é outra coisa. A Susep
tem buscado alertar a sociedade”, ressaltou.
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Curtas
Aumento da sinistralidade
Após a expressiva queda na sinistralidade em 2020, influenciada
pela drástica redução da mobilidade no
início da pandemia da covid-19, o desembolso das seguradoras com o pagamento de indenizações e benefícios
voltou a crescer em 2021.
Esse comportamento, contudo,
foi heterogêneo entre os produtos do
setor de seguros, segundo Marcio Coriolano, presidente da Confederação
Nacional das Seguradoras (CNseg).
Dados da entidade que consideram
a saúde suplementar mostram que a sinistralidade agregada no ano passado fechou em 78,2% acima dos 69% nos doze
meses encerrados em setembro de 2020,
e muito maior do que os 40,6% registra-

dos em julho de 2020, o patamar mais
baixo observado nos últimos dez anos.
A partir de então, a sinistralidade
agregada voltou a crescer, acompanhando a retomada da mobilidade urbana.
Para saber mais sobre este assunto, acesse o site do Sincor-PR em
www.sincor-pr.org.br.

Campanha irá arrecadar kits para
auxiliar estudantes em todo o Brasil
A Fenacor, em parceria com os Sincors, está desenvolvendo a campanha “Educação: um Caminho Seguro”,
que se destina a alunos dos ensinos fundamental e médio.
Você pode doar usando a chave PIX ecseguro@fenacor.
org.br ou basta ler o QRCode do post por meio do APP do seu
banco. Valor sugerido do kit escolar é de R$ 99,70.
Conheça mais acessando o link.

Faça o seu Certificado Digital no Sincor-PR
Se precisa de Certificado Digital, o Sincor-PR faz
pra você! O custo é um dos mais em conta do mercado.
O serviço está disponível tanto para Associados, a
um valor especial, e também para o público em geral.
Ligue ou envie um whats para (41) 4020-2284 de
qualquer lugar do estado. Ou escreva para certificacaodigital@sincor-pr.org.br
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Curtas
CNseg divulga ranking do setor
segurador atualizado até janeiro
O novo ranking do setor de seguros
da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), disponível em seu portal,
avalia desta vez o desempenho das empresas e grupos econômicos no acumulado de 12 meses até janeiro deste ano
(no caso de seguradoras, entidades de
previdência privada e de capitalização) e
nos 12 meses encerrados em setembro

de 2021 para operadoras de Saúde Suplementar, em virtude do calendário de
divulgação dos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
O ranking do setor de seguros da
Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg está disponível em ‘Análises e Estatísticas’, no menu de navegação do seu portal.

Paraná registra procura acima da
média regional no seguro rural
Segundo nota publicada no jornal
Diário do Sudoeste, a FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) informou que a severidade do clima que
afeta safras como a de soja e milho na
Região Sul levou a um aumento expressivo na procura por seguro rural
no Paraná. O Estado registra uma procura acima da média regional.
De acordo com a Federação, só

no estado esta modalidade de seguro
arrecadou R$ 1,74 bilhão de janeiro
a novembro de 2021, em uma expansão de 58,3% na comparação com o
mesmo período do ano anterior. Além
de superar a taxa média de expansão da Região Sul, que foi de 47,4%,
a participação do Paraná no mercado
de seguro rural representa atualmente
45,4% do total regional.

Governo edita medida provisória
com marco legal da securitização
O governo federal editou a Medida Provisória 1103/22, que institui
regras gerais para o mercado brasileiro de securitização e cria a Letra
de Risco de Seguro (LRS), instrumento para captar recursos no mercado
de capitais e financiar os riscos de
operações de seguro.
A MP foi publicada no dia 16 de
março no Diário Oficial da União e está
sendo chamada pelo governo de mar-

co da securitização. O Ministério da
Economia alega que as regras sobre o
assunto estão hoje dispersas em diversos documentos legais.
Securitização é uma operação
financeira que transforma dívidas em
títulos, chamados Certificados de Recebíveis, vendidos a investidores e
garantem o pagamento antecipado do
débito ao credor. Os títulos são emitidos por companhias securitizadoras.
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Como é calculada
a data da Páscoa?
Neste ano, a Páscoa será no dia
17 deste mês de abril. Mas a data é
comemorada em dias diferentes, a
cada ano. Mas por que isso acontece? Diferente do Natal e outras festas
religiosas, a Páscoa muda a cada ano,
entre 22 de março e 25 de abril. E a
escolha dos dias foi definida após muita controvérsia.
A Páscoa cristã tem relação com
Páscoa judaica (o Pesach). Segundo a
tradição cristã, a festa marca o dia da
ressurreição de Cristo, em um domingo. Para a tradição judaica, marca a
fuga dos judeus do Egito, liderados
por Moisés. Mas por que elas não são
celebradas do mesmo dia?
De acordo com matéria publicada
no site Terra, Lutz Doering, professor da
Universidade de Durham, na Grã-Bretanha, diz que há registros de que até
o século 2 muitos cristãos celebravam a
festa no dia 14 de Nisan do calendário
judaico, mesma data do Pesach.
Doering explica que alguns grupos passaram a celebrar a Páscoa no
domingo após o Pesach, “porque viam
a data como independente, uma nova
celebração ligada exclusivamente à
ressurreição de Jesus”. Convencionou-se então que a Páscoa seria celebrada no domingo após a primeira lua
cheia da primavera, guiando-se pela
data do equinócio.

Um problema em separar a
Páscoa do Pesach foi como calcular
a data da festa com antecedência, já
que a astronomia romana não era tão
desenvolvida e a festa estava relacionada ao ciclo lunar. O astrônomo
Robert Cockcroft, da Universidade
McMaster, no Canadá, explica que
o problema foi resolvido ao se fixar
“datas eclesiásticas”, diferentes das
datas astronômicas.
Fixou-se a Páscoa no primeiro
domingo após a primeira lua cheia
“eclesiástica” após o equinócio da
primavera. As datas “eclesiásticas”
tendem a seguir o tempo lunar, mas
excepcionalmente o Pesach e a Páscoa
acabam sendo celebrados com uma
distância maior.
A confusão para determinar a
Páscoa ainda não tinha chegado ao
fim. Até 1582, usava-se na Europa o
calendário juliano (em honra a Júlio
César), baseado no ano solar. “Contudo, o calendário juliano superestimava o ano solar em três dias, por
quatro séculos”, conta.
O calendário, no entanto, não
foi seguido por todos. Cristãos ortodoxos continuaram a usar o calendário juliano. Com tanta mudança,
a Páscoa é hoje celebrada em datas
diferentes por judeus, católicos e cristãos ortodoxos.

Se quiser contribuir com esta coluna, entre em contato pelo e-mail comunicacao@sincor-pr.org.br.
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Artigo

Como faço para ter o
respeito das pessoas?
Luiz Marins

Pessoas polidas e educadas têm
relatado sentir bastante desconforto na
convivência com colaboradores, chefes,
colegas de trabalho, atendentes, clientes,
fornecedores e mesmo amigos. “As pessoas parecem confundir a minha forma
polida e educada de falar e agir e passam
a me tratar com desrespeito e desatenção” relatou um gestor.
“Noto que pessoas grossas, rudes
e sem educação são sempre mais bem
atendidas que pessoas polidas e educadas” afirmou um consultor de varejo.
“Confesso que terei que mudar
minha forma de gerenciar. Como procuro ser polida e educada, sinto que meus
subordinados passaram a não me respeitar, não cumprir prazos e metas. Eles
parecem confundir minha forma alegre
e educada de ser e perdido o respeito e
a noção de hierarquia em meu departamento” relatou uma gerente.
“Professor, tive que gritar e falar duro
com um fornecedor, pois ele confundiu
minha constante compreensão pelos proble-

mas que me reportava, com total descaso
no atendimento à nossa empresa” comentou um comprador de empresa de logística.
Tenho ficado impressionado ao escutar esses relatos que me chegam a todo
momento. Pessoas que dizem não poder
ser polidas e educadas, pois as outras pessoas confundem tudo e perdem o respeito.
Ouvi um relato de uma colaboradora
que afirmou que seu chefe confundia sua
maneira solícita de atendê-lo como uma
forma de assédio. Ela ficou totalmente
pasma ao ouvir de uma terceira pessoa
que seu chefe havia comentado que ela
(colaboradora) deveria estar apaixonada
por ele (chefe) de tão bem que o tratava.
As perguntas que me ficam são:
será que não poderemos mais ser pessoas polidas e educadas? Será que teremos que ser rudes e mal-educados para
podermos ter o respeito e a consideração das pessoas? Será possível existir a
possibilidade de alguém ser uma pessoa
“educada demais”?
Pense nisso. Sucesso!

Luiz Marins é antropólogo e consultor. Veja outros artigos em www.anthropos.com.br
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Crescimento Seguro
Expediente

Expediente

COOPERATIVA DE CRÉDITO
vira realidade!
Sincor-PR e Euro Vale formalizaram em agosto parceria
que ofertará uma série de produtos e serviços aos Corretores
de Seguros Associados, em condições superespeciais. Saiba
detalhes na página 4.

Sincor-PR presente à posse do
novo Superintendente da Susep

O Corretor de Seguros
Alexandre Camillo tomou posse,
no dia 16 de dezembro, como
Superintendente da Susep.
O Sincor-PR esteve presente,
representando os Corretores de
Seguros do Paraná. Na ocasião,
Camillo transmitiu tranquilidade e
segurança à indústria do seguro,
que vive um novo momento, de
diálogo e construção. Página 4
-

Sincor-PR realiza eleições no dia 18 de outubro;
Venda mais seguros! Conheça a metodologia TopSeller;
LGPDCor: novos valores levam em conta número de funcionários.
Open Insurance, inovação que mudará o mercado de seguros;
Seguro Auto ficou mais flexibilizado a partir de setembro
Circular 637 da Susep modifica regras de seguros de RC
1
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