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 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 presente à posse do 
novo Superintendente da Susep
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Mensagem do Presidente

 Já posso me antecipar e dizer que 2021 foi um ano diferente, no Brasil e no mun-
do. Foi um ano de incertezas devido à continuidade de uma pandemia que afetou a vida 
de todos. Felizmente estamos em um momento muito melhor que há 12 meses. Pode-
mos afirmar que hoje a esperança é maior. Sofremos, mas também crescemos, evolu-
ímos e voltamos nossos pensamentos a Deus, que nos capacitou a enfrentar qualquer 
situação e nos adaptar, desde que tenhamos fé, união, esperança e atitude. 
 Destacamos na capa desta edição o novo Superintendente da Susep, Alexandre 
Camillo, que, não só por ser um Corretor de Seguros, que naturalmente já se preocu-
pa com os consumidores, mas também por ser uma pessoa conhecedora do mercado 
de seguros, que tem empatia e sabe ouvir e dialogar com as diversas instituições. Com 
certeza fará com que o mercado cresça e desenvolva de forma evolutiva com ordena-
mento e coerência. Sugerimos leitura atenta dos textos que destacamos em sua posse.
 Aprendemos e evoluímos na vida pessoal, como profissional e, neste senti-
do, nós, Corretores de Seguros, superamos muito mais que a pandemia. Superamos 
ameaças e as dificuldades que tentaram nos impor. Mas nossa união nos deu forças 
para buscarmos soluções e demonstrar nossa capacidade de continuarmos sendo o 
maior e melhor meio de comercialização de seguros do país. 
 Estamos mais fortes e contamos com todos vocês para continuarmos juntos 
nessa luta para, cada vez mais, atendermos os consumidores de seguros com quali-
dade e ética profissional. Boa leitura desta edição!
 Peço que assistam ao vídeo e desejo Um Feliz Natal a todos!

https://www.youtube.com/watch?v=nyICALQGD4o
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Eleições
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Posse

Sincor-PR presente à posse do 
novo Superintendente da Susep
 O novo Superintendente da Susep, 
Alexandre Camillo, tomou posse no úl-
timo dia 16, no Rio de Janeiro, na sede 
do Ministério da Economia. O Presidente 
Wilsinho Pereira e o 1º VP José Antonio 
de Castro, representaram os Corretores 
de Seguros do Paraná na cerimônia.
 Camillo agradeceu a oportunida-
de e ressaltou que um dos principais 
focos da sua gestão será o diálogo com 
o setor. “Todos os objetivos que dese-
jamos devem ser discutidos e consen-
suados por todos, os componentes do 
mercado de seguros”, afirmou, acres-
centando que vai exercitar o diálogo 
à exaustão. “Nosso intuito é dialogar, 
dialogar e dialogar”, disse, responden-
do, com as mesmas palavras, ao apelo 
feito, pouco antes, pelo presidente da 
CNseg, Márcio Coriolano.
 O Presidente da Fenacor, Ar-
mando Vergílio destacou que a Susep 
passa a ser comandada por um sério 
profissional do setor, “extremamente 
competente e comprovadamente ca-
pacitado”. Segundo ele, Camillo tem 
profundo conhecimento do setor e as 
reais necessidades dos consumidores, 
além dos caminhos que a indústria 
pode e deve seguir para cumprir sua 
missão. “Este mercado tem imensa ex-
pectativa sobre o trabalho que a nova 

gestão da Susep poderá desenvolver”, 
acrescentou Vergilio.  
 Márcio Coriolano, Presidente da 
CNseg, disse que “vivemos uma ‘revo-
lução silenciosa’, com empoderamento 
inédito do consumidor de seguros, que 
precisa ser compreendido pelo super-
visor para acertar no posicionamento 
do mercado e nos remédios e ações 

Novo Superintendente da Susep, Alexandre Camillo.
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Posse

regulatórias para o 
desenvolvimento sus-
tentável da indústria 
de seguros”. Coriolano 
acrescentou que a “re-
volução” faz também o 
setor avançar em rela-
ção a outros temas de 
interesse da sociedade, 
como o da diversidade, 
o da educação securi-
tária e o das questões 
Ambientais, Sociais e 
de Governança (ASG).
 Para ele, a Con-
federação Nacional das 
Seguradoras vê com 
confiança a nova liderança que chega 
à Susep. “Liderança que tem todos os 
atributos para bem conduzir a super-

visão do nosso setor, dando prosse-
guimento às realizações do legado da 
Susep e promovendo, junto ao CNSP, 
algumas correções de rumo entendidas 

como urgentes”.
  Um dos pontos abor-
dados pelo novo Superin-
tendente foi a grande ca-
pacidade de adaptação do 
setor. Camillo destacou toda 
a contribuição de players 
que fundaram e consolida-
ram os mercados de seguro 
no Brasil e ainda avanços 
que a autarquia vem pro-
movendo para apoiar o 
desenvolvimento e transfor-
mações do mercado, como 
O Open Insurance e a in-
clusão de tecnologias, com 
destaque para o Sandbox 
Regulatório e as insurte-
chs,avanços nas questões 

O Presidente Wilsinho Pereira e o 1º VP José Antonio de Castro, repre-
sentaram os Corretores de Seguros do Paraná na cerimônia. 

O novo Superintendente da Susep, Alexandre Camillo, com o 
Presidente Wilsinho Pereira.
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Posse

de mobilidade eações 
pautadas em sustenta-
bilidade.
 O Secretário 
Especial Adjunto da 
Secretaria Especial do 
Tesouro e Orçamento 
do Ministério da Eco-
nomia, Júlio Alexan-
dre Menezes da Silva, 
representou o Ministé-
rio no evento e desta-
cou que o mercado de 
seguros causa impac-
to direto na vida das 
pessoas. Segundo ele, 
“quando falamos em 
previdência, falamos 

também em vida e futuro das 
pessoas. A Susep tem uma 
nobre missão”. Silva também 
enfatizou a importância do 
setor de seguros para o país, 
seu grande potencial de cres-
cimento e a necessidade de 
incentivar avanços dos merca-
dos em questões como segu-
rança cibernética e sustenta-
bilidade, entre outras frentes. 
“O setor de seguros é um 
setor que envolve recursos re-
levantes. Estamos falando de 
3% a 4% do PIB e é um setor 
com potencial de crescimento 
enorme”, frisou ele.

Lideranças do Sul presentes: Altevir Prado, Presidente do Sindseg-PR/
MS; José Antonio de Castro, 1º VP´do Sincor-PR; Guilherme Bini, Presi-
dente do Sindseg-RS e Wilsinho Pereira, Presidente do Sincor-PR.

Armando Vergílio, Presidente da Fenacor; Alexandre Camillo, Supe-
rintendente da Susep e Marcio Coriolano, Presidente da CNseg.
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Veja quais são as tendências 
no trabalho em 2022

 Na vida corrida dos Corretores de 
Seguros nem sempre sobra um tempi-
nho para pensar quais as tendências do 
trabalho a partir de 2022. Sim, porque 
em 2020 e 2021, com a pandemia, muita 
coisa mudou. E vai continuar mudando, 
segundo especialistas.
 A revista Forbes publicou reportagem 
no mês passado sobre as principais ten-
dências no ambiente de trabalho no próxi-
mo ano. Em um mundo pós-pandemia, há 
muita coisa nova para ser analisada.
 A pandemia, pelo que tudo indica, 
não desaparecerá como por encanto em 
2022. Ainda estará presente. Mas é justo 
dizer que já aprendemos muito com ela.
 Fizemos adaptações, passamos a 
concordar com coisas que até então achá-
vamos sem cabimento e estamos muito 
mais abertos a novidades. 

 Os locais de trabalho centralizados 
continuarão a existir. “Há muitas ocupa-
ções e profissões onde isso simplesmente 
não é uma opção”, diz a reportagem do 
jornalista Bernard Marr, na Forbes.
 Marr acrescenta que  os trabalhado-
res da linha de frente em saúde, varejo, 
ensino, transporte e segurança – entre 
muitos outros setores – palavras-chave 
como “local de trabalho híbrido” prova-
velmente têm muito pouco impacto em 
seu cotidiano. Mas é improvável que eles 
permaneçam imunes por outras tendên-
cias desta lista, já que a tecnologia abre a 
oportunidades de explorar novas formas 
de trabalhar e continua a redefinir o rela-
cionamento entre nós e nossos ambientes 
de trabalho.
 Veja quais são as outras tendên-
cias, apontadas pela revista:

TRABALHO HÍBRIDO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

 Quando se trata de local de trabalho, continuará a haver três modelos 
principais: locais de trabalho centralizados, organizações remotas descentrali-
zadas e a abordagem híbrida do “melhor dos dois mundos”. O que provavelmen-
te mudará em 2022 é que tenhamos a escolha de definir o modelo que mais se 
encaixa nas nossas necessidades.

 O Fórum Econômico Mundial prevê que a inteligência artificial e a automa-
ção levarão à criação de 97 milhões de novos empregos até 2025. No entanto, 
as pessoas que trabalham em muitos empregos existentes também verão suas 
funções mudando. Isso acontecerá pois cada vez mais se espera que essa orga-
nizações aumentem suas próprias habilidades com a tecnologia de IA.

Trabalho
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Traballho

DESENVOLVA RESILIÊNCIA

MENOS FOCO NAS FUNÇÕES, MAIS FOCO NAS HABILIDADES

MONITORAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

 Para construir a força de trabalho necessária no pós-pandemia, concen-
tre-se menos nas funções – que agrupam habilidades não relacionadas – e mais 
nas habilidades necessárias para impulsionar a vantagem competitiva da orga-
nização e os fluxos de trabalho que alimentam essa vantagem.”

 Por mais controverso que seja, a pesquisa mostra que os empregadores 
estão cada vez mais investindo em tecnologia projetada para monitorar e ras-
trear o comportamento de seus funcionários a fim de aumentar a eficiência. 
Plataformas como o Aware, que permitem às empresas monitorar o comporta-
mento por e-mail e ferramentas como o Slack para medir a produtividade, es-
tão sendo vistas como particularmente úteis por gerentes que supervisionam 
forças de trabalho remotas. 

 Antes da pandemia, a prioridade 
era geralmente contratar funcionários 
que criassem organizações eficientes. 
Durante a crise sanitária e na pós-pan-
demia, a ênfase mudou firmemente na 
direção da resiliência. Embora possuir 
habilidades redundantes ou sobrepos-
tas possam ter sido vistas anteriormen-
te como algo ineficiente, hoje elas são 
vistas como uma precaução sensata.
 Isso certamente abrange outra 
subtendência, que os empregadores es-
tão começando a entender a importân-
cia crítica de incluir estratégias de saúde 
e bem-estar (incluindo saúde mental) 
no planejamento de negócios.  
 Muitos agora estão tentando as-
sumir mais responsabilidade em aju-
dar sua força de trabalho a manter o 
bem-estar físico, mental e financeiro. 

Um desafio que as empresas enfrenta-
rão em 2022 é encontrar maneiras de 
fazer isso de forma que atinjam seus 
objetivos sem serem excessivamente 
intrusivos ou invasivos na privacidade 
e na vida pessoal dos funcionários.
 Garantir que uma força de tra-
balho seja saudável o suficiente para 
manter um negócio funcionando é cla-
ramente um elemento crítico de resili-
ência, mas também abrange a imple-
mentação de processos mais flexíveis, 
com redundâncias integradas para 
fornecer cobertura quando ocorre um 
desastre, resultando em comprometi-
mento da eficiência operacional . Esses 
processos certamente desempenharão 
um papel cada vez mais importante na 
vida cotidiana dos trabalhadores à me-
dida que avançamos em 2022.

Para saber mais, acesse a reportagem completa na Forbes.

https://forbes.com.br/carreira/2021/11/as-5-maiores-tendencias-no-ambiente-de-trabalho-para-2022/
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Veja 10 dicas de cibersegurança 
para as compras on-line

 Estamos em plena temporada de 
compras. E como o on-line veio para 
ficar, precisamos estar atentos. Principal-
mente nós, Corretores de Seguros, que 
vendemos proteção, precisamos ficar de 
olho na nossa própria!
 De acordo com um estudo do IBM 
Institute for Business Value de 2021, 
80% dos consumidores no Brasil disse-
ram que vão fazer compras nesta tem-
porada e 41% planejam fazê-lo on-line. E 
você, se encaixa onde?
 Nesse contexto, é particularmente 
importante ser ‘hipervigilante’, já que é vi-
ável que os cibercriminosos busquem opor-

tunidades para obter informações pessoais, 
espalhar malware e aproveitar a abundância 
de dados que são compartilhados. 
 Aqui estão algumas dicas da IBM para 
fazer compras online de forma segura:

• Não salve suas informações. Nunca armazene suas informações de car-
tão de crédito em sites de compras e em navegadores web;

• Tenha cuidado com os e-mails de rastreamento de pacotes inesperados. 
É comum que os cibercriminosos usem e-mails de rastreamento de paco-
tes para instalar malware;

• Sempre use o seu cartão de crédito se você não se sente seguro. Os car-
tões de crédito estão mais protegidos e se estão comprometidos, não haverá 
impacto na sua conta principal do banco;

• Não clique nos links se você não estiver absolutamente certo. Você não 
se lembra de ter pedido alguma coisa? Entre manualmente na sua conta 
da loja e confira diretamente. Não confie no seu e-mail;

Dicas
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Dicas

 Em temas de cibersegurança é bom 
confiar no instinto: se algo é bom demais 
para ser verdade, provavelmente não é. 
Embora seja particularmente importante 
ser cauteloso durante a temporada por-
que há um aumento perceptível nas ci-
berameaças, a conscientização em torno 

da segurança cibernética deve fazer parte 
da rotina diária porque os cibercriminosos 
estão procurando capitalizar as oportuni-
dades para executar ataques o ano todo.
 E o Sincor-PR lhe dá outra dica: 
proteção é conhecer as ameaças e imple-
mentar hábitos digitais inteligentes.

• Utilize um endereço de e-mail diferente para compras. Tenha um endere-
ço de e-mail separado do seu endereço pessoal para comprar ou lidar com 
sites de compras;

• Seja cauteloso com cupons ou códigos de desconto. Caso seja um e-mail, 
não clique em nenhum link ou botão. Insira os códigos diretamente no web-
site do varejista para validá-los;

• Use senhas exclusivas para cada loja online. Nunca reutilize as mesmas 
credenciais em vários sites. Você pode usar um gerenciador de senhas para 
não ter que memorizá-las.

• Examine as URLs ou links das lojas. Você vê um “L” em vez de um “i”? 
Olhe atentamente para as URLs e se você estiver em dúvida, não clique. As 
marcas de grande reputação têm sites simples e claros;

• Use Autenticação Multifator (MFA). Ainda que alguém tenha acesso à sua 
senha, o uso do MFA é a última linha de defesa porque acrescenta uma ca-
mada extra na qual o usuário mantém o controle;

• Seja criativo com respostas de recuperação de senha. Nunca opte por 
perguntas cujas respostas possam estar em redes como “o nome da rua em 
que você cresceu”. Em vez disso, selecione uma questão de opinião como: 
“qual é o seu filme favorito de todos os tempos”.
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xxxx

O Sincor-PR tem 
condições diferenciadas 

para seus associados! 
Acesse www.sincor-pr.org.br

https://www.congressodoscorretores.com.br/
http://www.sincor-pr.org.br
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RetrospectivaDE OLHO
no mercado...

MERCADO PODERÁ CONJUGAR 
COBERTURAS DE SEGUROS

OPEN INSURANCE PODE SER REVOGADO, 
SE PROPOSTA FOR APROVADA

SUSEP LANÇA PRÊMIO DE PESQUISA EM SEGUROS

 O mercado de seguros poderá em 
breve conjugar coberturas de seguros de 
danos e de pessoas. Essa possibilidade será 
aberta por uma circular da Susep e uma re-
solução do CNSP que consolidarão as regras 
válidas para os seguros de pessoas.
 Essas normas irão revogar os dispo-
sitivos que limitam, atualmente, a conjuga-
ção de coberturas de diferentes ramos.
 Outra novidade será a redefinição 

do conceito de “acidentes pessoais”, com 
a retirada da lista de eventos que são ou 
não classificados como acidente pessoal.  
 A forma de pagamento da indeniza-
ção também será “flexibilizada”, podendo 
se dar, além de dinheiro ou reembolso, 
através da prestação de serviços.  
 Outro ponto relevante vai alterar a 
apuração do valor da indenização e caracteri-
zação nos casos de invalidez por acidente.   

 O deputado federal Lucas Vergílio 
(Solidariedade/GO) afirmou, ao justifi-
car a apresentação de decreto legislati-
vo que susta os dispositivos que fazem 
referências ao seguro e à previdência 
privada na norma conjunta do Banco 
Central (BC) e do Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) que criou o Open 
Banking, que essas instituições “exor-
bitaram suas competências normativas 
conforme disposto na Constituição bra-

sileira e na Lei 4.595/64”. A proposição 
feita pelo parlamentar, na prática, se 
aprovada, revoga o Open Insurance.
 Lucas Vergilio alegou ainda que 
o projeto procura zelar pelas com-
petências legais do CNSP e da Susep 
“de preservar a liquidez e a solvência 
do Sistema Nacional de Seguro Priva-
dos e de garantir a construção demo-
crática da implementação de novas 
estruturas”.

 A Susep lançou o 1º Prêmio Susep 
de Pesquisa em Seguros, uma realização 
em parceria com a CNseg, a FGV e o Ins-
per. O Prêmio tem o objetivo de fomentar 
a produção acadêmica e a pesquisa, con-
tribuindo para o aprimoramento da regu-

lação e da supervisão, para o desenvol-
vimento do setor brasileiro de seguros, 
resseguros, previdência complementar 
aberta e capitalização, assim como para 
a promoção da educação securitária em 
nosso país. Veja mais informações AQUI.

https://www.premiosusep.susep.gov.br/
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Por que o final de ano mexe 
tanto com as emoções?

 O mercado de seguros viveu um 
ano intenso, em 2021. E agora, as fes-
tas de final de ano representam um 
momento marcado por emoções, cele-
bração, união e diversão. Para muitas 
pessoas, porém, isso não é uma regra. 
 Após passar por muitos mo-
mentos alegres, tristes, estressantes, 
desafios, chega o período de refletir 
sobre a vida e o ano que está se en-
cerrando. O que fiz da minha vida? O 
que preciso evitar e mudar? Impossí-
vel não se emocionar nesse período.
 Todo esse processo e pensamento 
se devem ao fato de ser um momento de 
reflexão. Quando algo termina, é natural 
pensar sobre ele. Como em qualquer ciclo 
da vida: aniversário, fim de um emprego, 
fim de um relacionamento ou, até mes-
mo, fim de um filme.
 A coordenadora do curso de Psi-
cologia da Universidade Pitágoras Uno-

par, Giuliana Carmo Temple, explica 
que o final de ano costuma mexer mui-
to com as emoções, por estar ligado 
à finitude. “O final do ano sempre nos 
coloca em choque com a realidade que 
tentamos, na maioria das vezes igno-
rar, que tudo tem um fim”, comenta.
 “O ideal neste término de ciclo é 
fazermos uma retrospectiva de nossas 
vidas e tentarmos ‘colocar as coisas no 
lugar’ em nossa mente. Vivemos neste 
período um misto de sentimentos, o luto 
pelo que ficou e, ao mesmo tempo, a 
esperança de que a vida irá nos trazer 
um novo recomeço”, destaca Giuliana.
 A especialista fala sobre a impor-
tância de estar consigo mesmo “É im-
portante viver esse momento único e 
especial. Reserve um tempo para você 
ficar sozinho e em um lugar tranquilo, 
se ligando à natureza e consigo mesmo 
em um ambiente de paz”.

Confira dicas que podem ajudar na organização para o novo ciclo

- Faça um levantamento dos pontos po-
sitivos vividos;
- Levante também os pontos negativos 
que você viveu e tente eliminar as habili-
dades que te levaram a esses momentos;
- Quais foram os principais aprendiza-
dos que teve sobre a vida e sobre si, no 
ciclo que se encerra?
- Quem foram os parceiros?
- A quem você deve gratidão?

- Quais coisas, situações, hábitos e 
pessoas precisam ficar em 2021 e quais 
deseja levar para 2022?
- O que a pandemia ensinou? 
- Para onde deve direcionar mais tempo?
- Cuidou da saúde? Fez exames perió-
dicos, exercícios físicos? Sim, parabéns! 
Não fez nada disso? Ok, você terá mais 
365 dias para fazer. 
Aproveite!

Reflexão
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Fraude

Veja quem costuma 
fraudar empresas

 A primeira edição do relatório da 
KPMG, que traça o perfil dos fraudado-
res, especificamente com dados levan-
tados no Brasil, indicou que 80% dos 
golpes foram realizados por profissio-
nais do gênero masculino, com maior 
incidência em cargos entre coorde-
nação e gerência (60%) e com idade 
média entre 26 e 45 anos (73%). A 
KPMG é uma rede global de firmas 
independentes que prestam serviços 
profissionais de Audit, Tax e Advisory 
e atua em mais de 150 países.
 Com relação ao tempo de empre-
sa, 45% dos casos envolviam colabo-
radores que trabalhavam na organiza-
ção de um a quatro anos na época da 
fraude e outros 34% já contavam com 
mais de seis anos de firma.
 Conforme a pesquisa, 72% das 
companhias ouvidas pela KPMG in-
dicaram ter realizado até 50 inves-
tigações no período entre janeiro do 
ano passado e junho deste ano. Além 

disso, 78% das empresas contam com 
até cinco profissionais dedicados ex-
clusivamente ao combate de malfeitos 
do tipo e 74% disseram possuir uma 
metodologia documentada para a apu-
ração dos casos. 
 O Sincor-PR orienta o Corretor que é 
muito importante levar essas informações 
para seus segurados e oferecer coberturas 
adequadas para esses riscos, que estão 
cada vez mais comuns e crescentes na 
vida das empresas e das pessoas.

Motivações dos fraudadores
 Entre as fraudes mais comuns no 
Brasil, de acordo com a pesquisa, es-
tão os casos de furto ou roubo de ati-
vos (52%), adulteração de documen-
tos (49%), vazamento ou violação de 
dados (24%) e a identificação de paga-
mento de propina ou suborno (23%).

 Os principais comportamen-
tos identificados naqueles que 
estavam cometendo malfeitos fo-
ram o relacionamento atípico com 
terceiros (43%), estilo de vida 
incompatível (36%) e dificuldades 
financeiras (25%). 
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DPVAT TERÁ PRÊMIO ZERO EM 2022

PALESTRA NO INSURTECH & INNOVATION 
DESTACA RELEVÂNCIA DO CORRETOR DE SEGUROS

 A Susep aprovou, no dia 25 de 
novembro, a manutenção da não co-
brança de prêmio do seguro Dpvat 
para o ano de 2022. A proposta foi 
encaminhada ao Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), que aprovou 
a medida.
 A manutenção da não cobrança 
de prêmio se baseia no fato de haver 
excedente de recursos na operação 
Dpvat suficiente para arcar com a co-
bertura do seguro no ano de 2022. O 

excedente verificado foi formado com os 
prêmios pagos pelos próprios proprietá-
rios de veículos ao longo dos anos.

 Uma palestra, realizada no CQCS 
Insurtech & Innovation, dias 23 e 24 
de novembro, em São Paulo, mostrou 
a relevância do papel do Corretor de 
Seguros. Segundo o palestrante ita-
liano Matteo Carbone, considerado o 
influencer número 1 do mundo, as em-
presas de tecnologia, como as insur-
tech e as sandboxes, constataram que 
os Corretores de Seguros são o melhor 

canal de distribuição do mercado,mais 
eficiente e menos oneroso.  
 A afirmação foi feita na palestra 
intitulada “A Vitória da Distribuição”. 
Isso porque seu custo é gerado ape-
nas após a efetivação do seguro, além 
de ser o maior interessado que o se-
gurado seja bem atendido em suas re-
ais  necessidades. O Presidente Wilsi-
nho Pereira, que participou do evento, 
em companhia do 1º VP, José Antonio 
de Castro, concorda com Carbone. “O 
Corretor de Seguros está próximo do 
segurado e preparado para oferecer 
seus serviços por toda a vigência da 
apólice, 24 horas por dia, 365 dias 
por ano”. E complementa: “Foi um 
evento importante para os profissio-
nais do mercado de seguros atualiza-
rem e conhecerem as últimas novida-
des em relação às inovações e uso da 
tecnologia em seguros”, considera.

Curtas
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Curtas

REUNIÃO DE REPRESENTANTES DO MERCADO DE SEGUROS

ENS DÁ 20% DE DESCONTO PARA CURSO DE CORRETOR 

CONFIRA OS DESCONTOS DA DELL PARA ESTE MÊS

PROJETO PÉ NA ESTRADA ESTEVE EM FOZ DO IGUAÇU

 Neste mês de dezembro foi rea-
lizada reunião/almoço com os repre-
sentantes das instituições Sincor-PR, 
Sindseg-PR/MS, ISB e Clube da Bo-
linha do PR, onde ficou confirmada a 
atuação unida e conjunta para a busca 
de soluções para os problemas comuns 
do mercado segurador paranaense.

 Encerrando as viagens do Projeto 
Pé na Estrada deste ano, o Sincor-PR, 
por meio do Presidente Wilsinho Perei-
ra e do 1º VP José Antonio de Castro, 
estiveram em Foz do Iguaçu, no dia 10 
de novembro para levar informações 
sobre o mercado para os Corretores de 
Seguros do Paraná. Este ano o projeto 

já passou por Guarapuava, Cascavel, 
Francisco Beltrão, Pato Branco, Ponta 
Grossa, Londrina, Maringá e Curitiba.
 Dentre os temas abordados, mu-
danças no seguro auto, Open Insuran-
ce, Sandbox, Hackaton, Metodologia 
Top Seller, Certificação Digital, Grupos 
de WhatsApp, com destaque para as 
novas normas da Susep, atuação sobre 
Associações, LGPDCor, Atendimentos 
das Assistências, Benefícios do Sin-
cor-PR aos Associados, 22º Congresso 
Nacional, Cooperativa de Crédito Sin-
cor/Euro Vale, Brasesul, dentre outros.

 A ENS está com inscrições aber-
tas para o curso de Formação para 
Habilitação de Corretores de Seguros 
- Todos os Ramos. E até 4 de janeiro 
oferece desconto de 20%. 
 Informações pelo 41 996119208 

e unidadesul@ens.edu.br.
 O curso é composto por cursos/
módulos/disciplinas que habilitam os 
corretores de capitalização, de segu-
ros de vida e previdência e de seguros 
demais ramos.

 A Dell renovou os cupons de descontos. Se precisa comprar equipamentos 
ou periféricos, não deixe de conferir. Veja mais detalhes AQUI e ligue ou envie 
whats ao Sincor-PR pelo (41) 4020-2284.

mailto:unidadesul%40ens.edu.br?subject=
http://www.nota10.com.br/dellnovdezjan.jpg
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O significado 
das cartas do 

baralho
 Seja com amigos ou familiares, um jogo de baralho é garantia de 
diversão e boas risadas. No pôquer, buraco, truco ou na tradicional ca-
nastra, as cartas estão nas mãos e na memória dos jogadores, e tam-
bém presentes na rotina de muitas famílias em busca de distração ao 
redor de uma mesa.
 Mas, além de perfeito em termos matemáticos, o baralho também 
carrega outros significados que farão você enxergá-los de outra maneira 
a partir de agora.
 Até porque você já deve ter se perguntado por que um coração se 
chama copas, ou seja, taças, ou um losango vermelho  ganha o nome de 
ouros, não é? E o que tem a ver um trevo ser chamado de  paus e uma 
folha que é a espada?
 Significados das cartas  - Algumas evidências trazem novos 
olhares para os baralhos. E você sabe o motivo de ele ter 52 cartas? 
É porque cada uma delas representa uma semana do ano. Além disso, 
estão organizadas em duas cores: vermelho e preto, que representam o 
dia e a noite.
 E por que você acha que são 12 cartas em sequência? Porque cada 
uma representa os meses do ano. E outra curiosidade muito interessan-
te relacionada ao  calendário é que se você somar o valor de todas as 

cartas, chegará ao número 364. Se 
acrescentarmos o valor do coringa, 
chegamos a 365, o número de dias 
do ano.
 Também é possível associar as 
cartas às estações do ano. Ouros 
(primavera), Paus (verão), Copas 
(outono) e Espadas (inverno).
 E, por fim: você sabe o motivo da 
carta Ás ter este nome? Em la-
tim, o Ás significa um e o nome foi 
mantido dessa forma. Nosso ba-
ralho inicia no Ás, depois o dois e 
segue em diante.

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

mailto:comunicacao%40sincor-pr.org.br?subject=
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Artigo

O sucesso do nosso 
agro que incomoda 
o mundo Luiz Marins

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

 Quem acompanha meus artigos é 
testemunha que há anos venho dizendo 
que chegaria o dia em que nossa compe-
tência no agronegócio iria incomodar o 
mundo de maneira muito forte e seríamos 
alvo de ataques os mais variados, com 
mentiras e meias-verdades veiculadas pela 
imprensa internacional e mesmo por orga-
nismos que têm seus principais dirigentes 
e interesses ligados aos produtores euro-
peus, americanos e mesmo australianos.  
 Pois é. Esse tempo chegou. O Bra-
sil hoje está a caminho de ser, de forma 
disparada, o maior produtor e exportador 
de alimentos tanto na produção vegetal 
quando animal. Nosso agro alimenta mais 
de um bilhão de pessoas e países populo-
sos são dependentes de nossa produção 
para a segurança alimentar de sua gente.  
 Os nossos produtos do agro são hoje 
exportados para mais de 160 países com 
rígidos controles sanitários o que por si só 
comprova a qualidade de nossos produtos.  
 O problema que eu já antevia há 
anos é que os produtores rurais euro-
peus, fortemente subsidiados por seus 
governos, não conseguem competir com 
o Brasil, que além de nossa competência 
tecnológica consegue produzir três safras 
por ano, enquanto no hemisfério norte só 
é possível uma safra. Além disso, temos 
mais terras agriculturáveis que os Estados 

Unidos e a Rússia combinados, respeitan-
do a nossa legislação que é a mais rígida 
do mundo com reservas legais em terras 
produtivas o que só existe no Brasil.  
 Imprensa e ONGs financiadas pelos 
interesses internacionais estão a cada 
dia aumentando seus ataques ao agro 
brasileiro sem nenhum fundamento só-
lido ou científico e isso faz com que os 
próprios brasileiros leigos em relação 
à verdade sobre o agro comecem a ser 
contaminados passando a difundir críti-
cas sem nenhum fundamento. 
 Assim, com terra, luz e água em abun-
dância, o Brasil continuará sendo imbatível 
na produção de alimentos e incomodará cada 
vez o mundo e os interesses internacionais.  
 É, portanto, muito importante e ne-
cessário, que ao menos nós, os brasileiros, 
busquemos informações mais fidedignas 
sobre o agro brasileiro. É urgente que as 
escolas passem a ensinar a verdade e não 
deixem seus alunos à mercê de campanhas 
difamatórias que só têm como base inte-
resses externos sem o menor fundamento. 
 A verdade é que os produtores eu-
ropeus, americanos e mesmo australianos 
não acreditavam que o Brasil conseguisse 
fazer esta competente e forte revolução 
no campo e, agora, surpresos nos veem 
como uma ameaça a ser barrada. 
 Pense nisso. Sucesso! 

https://www.anthropos.com.br/


Confira as últimas edições da revista

Crescimento Seguro

Expediente

1

 A Susep continua promovendo uma série de mudanças no 
mercado de seguros. E as mais recentes medidas, como a Re-
solução 407/21 do CNSP e a Circular 621/21 da própria Susep, 
são um exemplo disso. Há também o Open Insurance. Conheça 
mais sobre essas mudanças na página 10.

Mudanças do mercado de 
seguros impactarão Corretores

Sincor-PR tem dois novos benefícios para 
os Corretores Associados. Página 4.

Expediente

1

 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.

COOPERATIVA DE CRÉDITO 
vira realidade!

- 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
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