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Se 2017 pudesse ser definido em uma única palavra 
que resumisse o que representou para a sociedade e 
também para o mercado de seguros, essa palavra seria 
“transição”. Estamos percorrendo um caminho em que 
as mudanças estão chegando rápido, principalmente 
tecnológicas e políticas, e ao mesmo tempo, também 
nos recuperando de um período de crise econômica. 
Dentro destes cenários, as pessoas, empresas e entida-
des tiveram que se sobressair ainda mais e, demonstrar 
o valor de seu trabalho para a sociedade através de de-
dicação, e estratégias de renovação.

Para o SindsegSC, o ano que passou também ensinou 
o verdadeiro significado da palavra “conexão”, que re-
flete os futuros projetos da entidade, e demonstra a 
sua essência, especialmente no modo de fazer e rea-
lizar as suas ações em conjunto com os profissionais 
do mercado. 

Esse período representou um grande envolvimento 
com as entidades de segurança como Polícia Militar, Ci-
vil, Rodoviária Federal e Estadual e A-CONSEG através 
das ações de segurança no Trânsito, como a Cartilha 
Educativa de Segurança Pública, o Movimento Maio 
Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito. 

Por isso, é com imensa satisfação que apresento a 50ª  
edição do InformAtivo SindsegSC, que traz um resumo 
da atuação da entidade durante o ano, e que abre ca-
minho rumo a um novo cenário em 2018. 

Desejo a todos uma boa leitura!

Com o objetivo de aproximar as ações entre as entida-
des, o SindsegSC em conjunto com a Escola Nacional 
de Seguros e o SINCOR-SC, participou de uma reunião 
com o Núcleo de Corretores de Joinville da AJORPEME. O 
encontro foi realizado pelo presidente do Núcleo, o pro-
fissional Thiago Rieper, da Rieper Corretora de Seguros 
e demais membros que integram a diretoria. A gerente 
executiva Siméia Heleodoro, representou a entidade. 

Com o objetivo de apresentar conceitos de segurança 
e prevenção, o SindsegSC foi um dos patrocinadores da 
Cartilha Educativa de Segurança Pública. O material traz o 
Vovô Chopão como personagem principal, foi idealizado 
pela A-CONSEG e o Movimento Nós Podemos Blumenau, e 
conta com o apoio de diversas outras entidades. O Sindicato 
também esteve envolvido nas reuniões do projeto, e 
recebeu em sua sede no dia 2 de março os integrantes da 
Polícia Militar, SINCOR-SC, Luiz Cé Produções, A-CONSEG 
e Escola Barão do Rio Branco. Os profissionais foram 
recepcionados pelo diretor do SindsegSC e coordenador 
da Comissão Técnica Riscos Pessoais Evanildo Teixeira e a 
gerente executiva Siméia Heleodoro.

O diretor tesoureiro e coordenador da Comissão Técni-
ca Automóveis, Rodrigo Chavantes, representou a en-
tidade na formatura dos novos corretores que integra-
ram o mercado no dia 10 de fevereiro, em Blumenau. 
Durante a cerimônia, o diretor proferiu discurso que 
destacou o crescimento do mercado e desejou para-
béns aos formandos.

Expediente: InformAtivo SindsegSC é uma publicação 
de responsabilidade do Sindicato das Empresas de Se-
guros Privados, de Resseguros e de Capitalização do 
Estado de Santa Catarina.

Rua XV de Novembro, 550 sl. 1001 – Centro  
Blumenau/SC – CEP 89010-901 – (47) 3322-6067 
assessoria@sindsegsc.org.br 
www.sindsegsc.org.br

Produção de texto: Siméia Tamara Coelho Heleodoro 
e Daniele Cristina de Souza. 
Projeto gráfico e diagramação: LMCO Comunicação.

EDITORIAL INSTITUCIONAL
SindsegSC se reúne

com AJORPEME

Projeto Cartilha Educativa
de Segurança Pública

Diretor participa da
Formatura Habilitação

de Corretores de Blumenau

Rogerio Spezia
Presidente SindsegSC
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Demonstrando o seu apoio, a entidade esteve pre-
sente no lançamento da Cartilha no 10º Batalhão da 
Polícia Militar de Blumenau, com a participação do 
diretor Walter da Silva, e também no lançamento 
realizado na Câmara Municipal de Vereadores de 
Blumenau. Na ocasião o presidente Spezia realizou 
discurso enfatizando que as orientações para garan-
tir a proteção no dia a dia também fazem parte da 
essência do seguro.

No dia 19 de setembro foi realizada a Noite da Orató-
ria, que deu destaque aos alunos que participaram do 
Curso de Oratória realizado nas escolas de Blumenau. 
Estiveram presentes representando a entidade o vice-
-presidente Fabrício Cardozo, o diretor tesoureiro Luis 
Cauduro, e a gerente executiva Siméia Heleodoro. Na 
ocasião, o SindsegSC recebeu da Câmara de Vereadores 
uma medalha e um diploma em forma de homenagem 
pela parceria durante o projeto.

A entidade parabenizou, no dia 8 de 
março, à todas as mulheres seguras 
que movem o mercado e o mundo.

O SindsegSC realizou em sua sede no dia 20 de março uma reunião 
com os membros da diretoria do Clube de Seguros de Pessoas e Bene-
fícios do Estado do Paraná (CVG-PR). Os profissionais foram recebidos 
pelo presidente Rogerio Spezia e demais diretores da entidade. Repre-
sentando o CVG-PR estavam presentes o presidente David Novloski, o 
diretor de vida e também diretor do SindsegSC, João Levandowski, o 
diretor de previdência e capitalização, Leandro Missio Medeiros e o 
diretor jurídico Igor Filus Ludkevitch.

Dia Internacional
da Mulher Reunião com CVG – PR
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O presidente Rogerio Spezia visitou em 2017 os 
Sindicatos das Seguradoras co-irmãos do Sul. No 
dia 23 de março foi recebido pelo presidente do 
SindsegRS, Guacir Llano Bueno e vice-presiden-
te José Dalpiaz. Já no dia 29 de março, Spezia foi 
recepcionado pelo presidente do SindsegPR/MS 
João Gilberto Possiede e o gerente executivo Ra-
miro Dias. Nas visitas Spezia pode conhecer me-
lhor as sedes das entidades, e discutir ações e so-
luções em conjunto com os parceiros de mercado.

No dia 5 de abril, oficializou-se a posse do novo presidente Gestão 
2017/2019, Rogerio Spezia, na cerimônia realizada na Casa de Eventos 
Moinho do Vale em Blumenau, que recebeu diversas autoridades do mer-
cado e da região.  Na ocasião também foi realizada uma homenagem a 
Paulo Lückmann, que integrou a diretoria do SindsegSC em sua consti-
tuição como sindicato em 1990, e que desde 2005, estava à frente da enti-
dade como presidente. O profissional, que se despediu do mercado, tam-
bém realizou de forma simbólica a entrega da chave de Santa Catarina ao 
novo presidente, demonstrando a confiança na realização dos trabalhos e 
no fortalecimento da entidade junto aos profissionais do mercado.

Sucessão Presidencial e Homenagens

Visita ao SindsegRS e
ao Sindseg PR/MS

Diretoria Gestão 2017/2019
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O diretor regional Sul da associada Generali Brasil Seguros Rafael 
Alquati visitou a sede do SindsegSC, juntamente com gerente da 
filial de Blumenau Edna Ribeiro no dia 28 de abril. Os profissionais 
foram recebidos pela gerente executiva Siméia Heleodoro, que 
apresentou a entidade aos representantes da associada. 

Em 2017 os integrantes dos Sindseg’s do País se reuniram para 
tratar da atuação das entidades perante ao mercado e socieda-
de.  Um dos encontros do ano foi realizado no dia 26 de maio, 
na sede do Sindseg N/NE, em Recife (PE), que através de seu 
presidente anfitrião, Mucio Novaes, recebeu representantes 
dos demais sindicatos. A gerente executiva, Siméia Heleodo-
ro, participou de palestras, e do encontro entre as entidades, 
que tratou do relacionamento com a CNseg, reforma trabalhis-
ta, padronização de identidade visual, e apresentou os princi-
pais preceitos do SindsegSC.

O Sindseg BA/SE/TO, com sede em Salvador (BA), também re-
cebeu os representantes dos Sindicatos no dia 6 de outubro. 
O presidente João Giuseppe Silveira Leite Esmeraldo foi o 
anfitrião do encontro, que além dos presidentes dos sindicatos 
e executivos, contou com a participação do presidente da CN-
seg, Marcio Serôa de Araujo Coriolano. Na pauta da reunião 
foram discutidas ideias, práticas e novas formas de abordagem 
para diversos assuntos relevantes para o mercado. 

Na ocasião, o Sindseg BA/SE/TO realizou a inauguração de sua 
nova sede. Para parabenizar a entidade, o presidente do Sind-
segSC Rogerio Spezia entregou ao presidente da entidade, 
João Giuseppe Silveira Leite Esmeraldo, uma placa em ho-
menagem ao novo espaço para atendimento das associadas e 
parceiros do mercado.

Diretor da Generali visita a sede

Reuniões dos Sindicatos das Seguradoras
de todas as regiões do Brasil

Encontro em Recife (PE)

Encontro em Salvador (BA)

A entidade comemorou mais um ano de 
atuação com os profissionais que ajudam 
a construir os principais alicerces das 
ações realizadas, o quadro diretivo. Os 
profissionais se reuniram no dia 5 de ju-
nho,  após a reunião diretiva.

Aniversário 27 anos
SindsegSC e 93 Comitê
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Para tratar de ações a serem realizadas em conjun-
to pelas entidades, o presidente Spezia recebeu 
no dia 13 de junho o coordenador da Comissão de 
Direito Securitário da OAB de Blumenau, Emerson 
dos Santos Magalhães e a advogada Débora L. T. 
de Souza, na sede da entidade para uma reunião. 
Além de debater realizações na área do seguro para 
o estado, os profissionais também conheceram os 
preceitos do SindsegSC e a estrutura da sede.

Aconteceu no dia 13 de junho o evento de posse que oficiali-
zou a fundação do Clube da Pedrinha e apresentou os mem-
bros que integram a diretoria para as autoridades e o mercado. 
Representando o Sindicato, o presidente Rogerio Spezia pro-
feriu discurso durante a cerimônia que destacou a união dos 
profissionais para fortalecer os laços do mercado.

Presidente se reúne com OAB de Blumenau

Posse Clube da Pedrinha

Em comemoração ao Dia do Advo-
gado (11 de agosto) a OAB de Blu-
menau promoveu a Semana Jurí-
dica, que consistiu em palestras 
para fortalecer o conhecimento 
dos profissionais da área. O Sind-
segSC contribuiu com o apoio na 
palestra “Fraude no mercado de 
seguros e compliance”, realizada 
no dia 9 de agosto, pela advogada 
Dra. Angélica Carlini. 

A entidade foi homenageada pela Câmara Municipal de Verea-
dores de Blumenau com uma Moção de Louvor pelos trabalhos 
que contribuíram para o desenvolvimento da comunidade. A 
sessão solene que marcou a entrega da Moção ocorreu no dia 
5 de setembro, e contou com o discurso do presidente Rogerio 
Spezia, que em nome da diretoria agradeceu à Câmara pelo re-
conhecimento das atividades, em especial ao vereador Gilson 
de Souza pela indicação do Sindicato.

Apoio na palestra sobre “Fraude no mercado
de seguros e compliance” OAB Blumenau

Moção de Louvor 
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Debater o assunto “segurança” em seus mais variados aspectos é 
um dos objetivos do SindsegSC. Por isso, foi um dos patrocinado-
res da 5ª edição do Fórum Municipal de Segurança Pública, que 
aconteceu no dia 31 de agosto em Blumenau, e que contou com 
palestras relacionadas aos temas “Omissão familiar, Impacto da 
Violência e Drogas, Resgatando Valores”, “Resgate de Valores Fami-
liares”, “Rede de atendimento às famílias em situação de vulnera-
bilidade familiar” e “Resgate Familiar frente ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente”. Representando a entidade, estava presente no 
evento a gerente executiva Siméia Heleodoro.

No dia 21 de setembro no Bela Vista Country Club em Blumenau, o Instituto 
Gigantes da Ecologia (IGE) lançou o livro “12 Feridas Ambientais do Planeta”, 
do qual o SindsegSC foi um dos patrocinadores. A entidade estava represen-
tada pelo presidente Rogerio Spezia, os vice-presidentes Fabrício Cardozo 
e Edna Ribeiro, os diretores e coordenadores das Comissões Técnicas Ris-
cos Pessoais e Ramos Diversos, respectivamente, Evanildo Teixeira e Salete 
Monteiro, a gerente executiva Siméia Heleodoro, e o assessor jurídico Lodi 
Sodré. O SindsegSC também recebeu uma homenagem do IGE, uma placa co-
memorativa pelo apoio ao projeto, recebida pelo presidente Rogerio Spezia.

5º Fórum Municipal de Segurança Pública

Lançamento do Livro “12 Feridas Ambientais do Planeta” 

O presidente do SindsegSC, Rogerio Spezia, foi o debatedor do painel “Interpretação controvertida do judiciário 
quanto à alocação das coberturas do seguro de RCF-V”, realizado no II Congresso Internacional das Comissões de 
Direito Securitário, que ocorreu nos dias 28 e 29 de setembro em Florianópolis. O evento foi uma realização da 
OAB Santa Catarina, com painéis promovidos pelas Comissões de Direito Securitário de várias regiões do País. O 
SindsegSC também recebeu um troféu comemorativo pela participação. 

O alinhamento de ideias e a construção de soluções 
foi um dos principais objetivos da reunião entre os 
Sindicatos das Seguradoras e dos Corretores do Sul, 
e a FenSeg, no dia 9 de outubro no Rio de Janeiro. 
Representando o SindsegSC, participaram do encontro o 
diretor e coordenador da Comissão Técnica Automóveis, 
Rodrigo Chavantes, e a gerente executiva da entidade 
Siméia Heleodoro.
Estavam presentes também o presidente da CNseg 

II Congresso Internacional das Comissões de Direito Securitário

Reunião FenSeg e Sindicatos do Sul

Marcio Serôa de Araujo Coriolano, o assessor da 
FenSeg Danilo de Souza Sobreira, o gerente da 
Federação Joel Gomes da Silva Jr., a gerente plena 
Glória Maria Guimarães Aranha, o presidente do 
SINCOR-PR José Antonio de Castro e do SINCOR-SC 
Auri Bertelli,  a coordenadora da assessoria de imprensa 
da CNseg, Patrícia Gonzalez, o gerente executivo do 
SindsegRS, Rubaiarte Amaro, e o gerente executivo do 
Sindseg PR/MS, Ramiro Dias.
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A data que relembra o empenho e a função dos securitários na 
sociedade foi comemorada no ritmo da Oktoberfest. Celebra-
do anualmente na terceira segunda-feira de outubro, a ocasião 
reuniu os profissionais da diretoria e do Clube da Bolinha para 
um jantar no Restaurante da Eisenbahn Bierhaus, na Vila Ger-
mânica. O encontro teve o tom de descontração e comemora-
ção entre amigos, que juntos, reforçam os laços de profissiona-
lismo do mercado. 

Disseminar gestos de empatia e segurança ao transitar é 
um dos focos principais da Cartilha “Paz no Trânsito”, que 
através do lúdico de história esclarece lições importantes 
como sinalização, comportamento, condições do veícu-
lo, uso do cinto de segurança, informações sobre seguro 
DPVAT e diversas outras dicas que ensinam o respeito às 
leis de trânsito. O SindsegSC, juntamente com a Blumob 
é um dos patrocinadores da cartilha, que foi produzida 
pelo criador do personagem Vovô Chopão, o publicitá-
rio Luiz Cé. O lançamento do material ocorreu no dia 8 
de novembro na Câmara Municipal de Vereadores de 
Blumenau e contou com discurso da vice-presidente da 
entidade Edna Ribeiro. No evento, também estavam 
presentes representando o sindicato a integrante da Co-
missão Técnica Automóveis Morgana Boos, e a gerente 
executiva Siméia Heleodoro.

No dia 21 de novembro o Clubcor/SC em parceria com o SindsegSC, SINCOR-SC e OAB Santa Catarina realizaram a 
palestra “Proteção Veicular não é Seguro” com a advogada especializada em direito do seguro, responsabilidade 
civil e relações de consumo Angélica Carlini. O evento tinha como principal objetivo demonstrar as diferenças 
fundamentais do seguro e da proteção veicular, e alertar quanto a venda de produtos pelas chamadas “associações”. 
Aproximadamente 180 pessoas entre autoridades e profissionais que atuam no segmento participaram do evento. 
Na cerimônia o presidente do SindsegSC, Rogerio Spezia, discursou sobre a importância de esclarecermos para os 
consumidores os perigos de se adquirir a proteção veicular.

A conexão desenvolvida em 2017 com os profissionais 
das seguradoras e com a comunidade foi apresentada 
no evento de Confraternização das Atividades, no dia 30 
de novembro, realizado no Restaurante Bellagio Gastro-
nomia em Blumenau. Estavam presentes os profissionais 
das associadas que atuam na diretoria, Comissões Técni-
cas, Grupos de Trabalho e parceiros da entidade ao longo 
do ano. O evento teve início com discurso do presidente 
Rogerio Spezia, e as 570 ações desenvolvidas apresen-
tadas pela gerente executiva Siméia Heleodoro. 

Dia Nacional do Securitário 

Cartilha Paz no Trânsito

Confraternização de Encerramento das Atividades 2017

Palestra “Proteção Veicular não é Seguro”
com Angélica Carlini em Florianópolis
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Em alusão ao Dia Mundial em Memória as Vítimas de Trânsito a 
Polícia Rodoviária Federal realizou no dia 24 de novembro uma 
Cerimônia que aconteceu às margens da BR-470 em Blumenau 
para homenagear as famílias que perderam entes queridos e 
amigos em acidentes de trânsito. Na oportunidade, as autori-
dades presentes entregaram rosas amarelas para os familiares 
das vítimas. O SindsegSC esteve presente no cerimonial, repre-
sentado por Siméia Heleodoro e Pamela Brandt.

No dia 8 de dezembro o presidente da Federação Nacional 
dos Securitários Isau Chacon, o presidente do Sindicato 
dos Securitários do Paraná, Felix Barboni, do Rio Grande do 
Sul, Valdir Schwarstzhaupt Brusch, e de Blumenau, Silvia 
Westarb, visitaram a sede do SindsegSC. Os profissionais 
foram recepcionados pela gerente executiva Siméia 
Heleodoro, que se colocou à disposição dos presidentes 
para assuntos relacionados à atuação das entidades para o 
aperfeiçoamento do segmento.

O SINCOR-SC lançou em 2017 o Concurso Fotográfico ECOVISÃO com o objetivo de incentivar a preservação da 
natureza através da demonstração das belezas naturais de Santa Catarina. O Sindicato apoiou a produção de 3 mil 
calendários com as fotos vencedoras que foram distribuídos ao mercado.

Em 2017, o mote trabalhado pelo Movimento 
Maio Amarelo foi “Minha escolha faz a diferença 
no trânsito”, que chama atenção para a 
responsabilidade de cada um ao garantir um 
trânsito mais seguro e humano para todos. A 
participação do SindsegSC também contribuiu 
para a disseminação dessas ideias. Em parceria 
com 33 entidades ligadas ao meio de segurança 
trabalhou durante o mês peças publicitárias que 
alertaram para pontos importantes ao transitar, 
como: não usar o celular ao dirigir, não ingerir 
bebidas alcoólicas quando for dirigir, o uso 
adequado do cinto de segurança, da cadeirinha e 
sobre o respeito ao próximo.

Cerimônia em Memória
às Vítimas de Trânsito

Entidades representantes dos
securitários no SindsegSC

Concurso Fotográfico ECOVISÃO

Movimento Maio Amarelo

SOCIAL
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A entidade também realizou a doação para a Polícia Civil 
de 25 mil fitinhas alusivas ao movimento, participou 
de uma passeata na Rua XV de Novembro, da pintura 
da ponte Comendador Souza e Silva, e na confecção 
de uma faixa, posicionada na cidade de Gaspar (SC) 
sobre a realização de um culto ecumênico em memória 
as vítimas de trânsito. Neste mês o presidente do 
SindsegSC concedeu entrevista à rádio Nereu Ramos, 
no programa “Seu mundo mais seguro” para tratar das 
ações do Sindicato, que se estenderam principalmente 
nas áreas de comunicação e educacional.

Para aproximar os órgãos e a sociedade deste tema, 
o Sindicato realizou no dia 23 de maio, no Hotel 
Himmelblau em Blumenau, o Painel “Trânsito: todos 

juntos pela atenção à vida”. O evento foi prestigiado 
pela comunidade e integrantes das entidades 
relacionadas ao segmento de segurança. Os painelistas, 
foram o agente da Polícia Civil Antônio Fernando 
das Neves Filho, capitão da Polícia Militar Alexandre 
Alberto Kleine, capitão da Polícia Rodoviária Estadual 
Pablo David Henden, o Policial Rodoviário Federal, 
Rafael Melati, e o especialista em trânsito, Emerson Luiz 
Andrade. O evento e os debates foram mediados pelo 
diretor e coordenador da Comissão Técnica Automóveis, 
Rodrigo Chavantes.

As atividades realizadas pela entidade durante o período 
foram congratuladas pelo Observatório Nacional de 
Segurança Viária. 

Dos dias 18 a 25 de setembro a pauta principal foi a segurança e a 
conscientização no trânsito. Com o objetivo de alertar a população e o 
mercado sobre as consequências da imprudência no trânsito o SindsegSC 
trabalhou durante o período peças publicitárias com temas sobre o 
respeito às leis de trânsito e à vida do próximo. Começando a semana 
com toda a energia, o sindicato foi uma das apoiadoras e participantes da 
Blitz Educativa realizada em Blumenau no dia 18 de setembro. O evento 
foi uma realização da Câmara Técnica de Trânsito e Mobilidade Urbana da 
cidade (CCTMU) e contou com a parceria de diversas entidades.  Foram 
cerca de 40 profissionais envolvidos, que distribuíram kits com lixeirinhas 
para câmbio de carro para cerca de 800 motoristas e motociclistas. 

Semana Nacional do Trânsito
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Outubro Rosa

Já no dia 22 de setembro, realizou a Blitz Educativa em Joinville, 
em parceria com EPtran, Prefeitura de Joinville, e Cotran. O 
SindsegSC contribuiu com a ação na produção de faixas, 
banners, lixeirinhas para câmbio de carro, materiais informativos 
e também com a participação da dupla humorística Rudi e Sissa, 
através do projeto “Trânsito Feliz e o Bê-a-Bá da Prevenção”, que 
também conscientizou e alegrou os motoristas e pedestres de 
Blumenau e Joinville.

“Conscientização é segurança” foi a frase re-
petida pelo SindsegSC durante a campanha 
Outubro Rosa como forma de chamar aten-
ção para a prevenção e descoberta precoce 
do câncer de mama. Durante o período a en-
tidade patrocinou jantar e camisetas alusivas 
ao movimento produzidas pela Rede Feminina 
de Combate ao Câncer (RFCC) de Blumenau. Os 
Grupos de Trabalho também colaboraram com 
as Redes Femininas das cidades de Chapecó, 
Criciúma, Florianópolis e Joinville. Os profissio-
nais visitaram as sedes nas respectivas cidades 
e entregaram um cheque simbólico para con-
tribuir com as atividades da instituição.

GT Criciúma

GT JoinvilleGT Chapecó

GT Florianópolis

Voltar para casa com a mesma alegria que trouxe para a festa foi um dos objetivos da mensagem 
repassada durante a Oktoberfest Blumenau 2017 através das bandeirinhas do Vovô Chopão. O 
material, produzido pela Xanda Centro de Treinamentos para Mulheres Condutoras, contou 
com a parceria do SindsegSC, juntamente com Eisenbahn, Vintage House Pousada & Eventos e 
Luiz Cé Produções, e foi distribuído nos desfiles durante todo o período da festa.

Conscientização é um dos primeiros passos na prevenção de doenças, por isso, o Sindse-
gSC trabalha anualmente a campanha Novembro Azul. Através da comunicação do Portal 
SindsegSC, mailing e fanpage, a entidade deu dicas e alertou para a importância da reali-
zação anual dos exames para homens.

Prevenção na Oktoberfest

Novembro Azul

O brinquedo é um dos impulsos da imaginação. Por mais sim-
ples que seja, pode tornar o Natal de uma criança ainda mais 
colorido. O SindsegSC concretizou em 2017 mais uma edição 
da Campanha Natal Solidário, que através dos profissionais 
das associadas e parceiros arrecadou diversos brinquedos, 
que organizados por faixa etária e gênero, formaram 337 kits 
para a recreação de crianças carentes. Os brinquedos foram 
doados para a Casa de Acolhida São Felipe Neri, o Centro de 
Educação Infantil Thiago Anzini, e à Polícia Civil, que distri-
buiu os kits conforme o levantamento de famílias carentes.

Natal Solidário 
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Palestra com Renato Campos
No dia 6 de fevereiro o SindsegSC realizou em sua 
sede uma palestra com o diretor executivo da Escola 
Nacional de Seguros, Renato Campos, que tratou 
do tema “Escola Nacional de Seguros: 45 anos a 
serviço do mercado”. O encontro promoveu uma 
difusão de conhecimento para os colaboradores 
das associadas, que desta forma conheceram 
melhor a atuação da escola colaborando com a 
percepção sobre as necessidades da região.

EDUCACIONAL

Para atualizar os conhecimentos e incentivar novas 
experiências dentro do mercado de seguros o 
SindsegSC realizou em Florianópolis e Blumenau 
edições do Diretor sem Fronteiras sobre o tema “O 
Mercado de Benefícios”, que trouxe um momento 
de troca de ideias sobre temas essenciais dentro 
do seguro de pessoas, e proporcionou uma 
avaliação sobre o cenário atual do mercado de 
benefícios nas regiões. O palestrante foi o diretor 
do Sindicato João Levandowski.

A Comissão recebeu no dia 10 de abril 
o assessor jurídico da entidade, Lodi 
Sodré, para debater o tema “Seguro 
vinculado e Seguro de vida vendido em 
Clubes”. A Mesa Redonda permitiu o es-
clarecimento de diversas dúvidas sobre 
a comercialização desses produtos e a 
troca de experiências entre os profis-
sionais das seguradoras associadas.

Para tratar de planejamento profissional, o Grupo de Trabalho de Joinville recebeu edição do programa sobre “Carreiras 
– Perspectivas” com o palestrante Pedro Luiz Pereira, especialista em Gestão de Pessoas e Gestão de Empresas. 

Diretor sem Fronteiras

Mesa Redonda Comissão Técnica Riscos Pessoais

18 de abril - Edição Florianópolis

19 de abril – Edição Blumenau 22 de agosto – Edição Joinville
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Conhecer sobre os aspectos jurídicos 
que envolvem o Direito do Consumi-
dor é essencial para a melhoria das 
relações de mercado e para o forta-
lecimento do elo de confiança que 
unem empresas, prestadores de ser-
viços e clientes. O SindsegSC realizou 
em Blumenau, Chapecó e Joinville 
edições do curso “Direito do Consu-
midor Aplicado ao Setor de Seguros”, 
com a advogada Angélica Carlini. 
Os eventos foram realizados em dois 
dias, e contaram com a participação 
dos integrantes da diretoria, Comis-
sões Técnicas e Grupos de Trabalho.

Curso “Direito do Consumidor Aplicado ao Setor de Seguros”
com Angélica Carlini 

4 e 5 de julho – Blumenau 25 e 26 de outubro – Chapecó

28 e 29 de novembro - Joinville

O que é necessário para se 
prestar um bom serviço? Se-
gundo a palestrante Eliane 
Wamser o aprimoramento 
nas habilidades de convi-
vência no trabalho é um dos 
principais diferenciais na 
hora de atender um cliente. 
Para esclarecer essa questão 
e fornecer dicas de atuação, 

O SindsegSC em parceria com a Escola Nacional de Seguros 
e SINCOR-SC reuniu no dia 8 de agosto em Florianópolis 
profissionais do mercado e comunidade para a palestra “Seguro de 
Auto e Proteção Veicular: conhecer as diferenças é fundamental!”, 
ministrada pela profissional Angélica Carlini. O evento reuniu 
cerca de 200 pessoas e contou com discurso do presidente do 
SindsegSC, Rogerio Spezia, e do SINCOR-SC Auri Bertelli.

Qualidade na prestação de serviço

Palestra sobre as diferenças do 
Seguro de Auto e Proteção Veicular

o SindsegSC realizou em Blu-
menau no dia 12 de julho a 
palestra “Postura Profissio-
nal: o diferencial nas relações 
de trabalho”. Estavam pre-
sentes colaboradores das as-
sociadas, corretores de segu-
ros, prestadores de serviço, 
membros de instituições de 
segurança da comunidade.

A leitura é um dos principais meios de aprendizado, desenvolvimento da linguagem e imaginação. Para fomentar 
cada vez mais esse hábito, a Biblioteca Municipal Fritz Müller realizou durante 23 a 31 de outubro a “Semana Nacional 
do Livro e da Biblioteca de Blumenau”, também em comemoração ao Dia Nacional do Livro (29 de outubro). A semana 
trouxe um calendário de atividades que incentivou os escritores locais, o conhecimento e a cultura. O SindsegSC, 
como entidade que tem como objetivo trabalhar para enriquecer a comunidade em que está inserido, foi um dos 
apoiadores do projeto. 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
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O SindsegSC realizou no dia 8 de novembro em Florianópolis 
uma edição do Panorama Empreendedor – Desafios e Soluções 
com Corretor (a) de Seguros sobre o tema “Seguro Automóvel – 
Revolução na Era Digital”. A palestrante da noite foi Ana Luiza 
Dal Pian, que tratou de temas essenciais como os desafios do 
seguro automóvel para os próximos anos, prospecções para 
novos clientes, InsurTechs, inovações na área digital, entre outros. 

O Seguro de Pessoas, modalidade que 
inclui o Seguro de Vida é um tema es-
sencial de debate para o mercado de 
seguros, por conta de seu crescimento e 
importância social. Para apontar o pano-
rama atual deste mercado, o SindsegSC 
realizou no dia 13 de novembro em Blu-

Panorama Empreendedor

Palestra demonstra os motivos para se vender o seguro de vida
menau a palestra “Por que vender seguro 
de vida?”. O palestrante foi o profissional 
Rafael Leonel, que apresentou dicas de 
vendas para os corretores de seguros, e 
como personalizar o seguro para que ele 
atenda às necessidades de cada cliente.

A entidade contribuiu em dezembro com o projeto 
na doação de 185 livros para público adulto, 
infanto-juvenil e infantil, e também com cartilhas 
e materiais referente ao mercado de seguros. O 
(Con) Domínio da Leitura foi criado pelo Conselho 
Comunitário de Segurança do Grande Garcia com 
o objetivo de criar uma biblioteca comunitária 
para os moradores do Condomínio Nascentes II, 
de Blumenau, e contribuir para a formação de 
cidadãos conscientes que desenvolvam o prazer 
pela leitura. A doação foi entregue ao agente da 
Polícia Civil Antônio Fernando das Neves Filho.

A combinação de alegria e prevenção é que chama atenção 
das crianças que assistem à apresentação do teatro pela 
dupla humorística Rudi e Sissa. Desde 2015, ano da criação 
do projeto, mais de 52 mil alunos de 145 escolas catarinenses 
puderam aprender as lições de segurança disseminadas nas 
apresentações. Os alunos também acompanham e levam 
para casa a cartilha “O Bê-a-Bá da Prevenção” que através dos 
personagens Sissa e Sid reforçam as lições repassadas através 
de história em quadrinhos. Ao todo o projeto já passou por 38 
cidades, com 277 apresentações realizadas.

Doação projeto (Con) Domínio da Leitura

Trânsito Feliz e o Bê-a-Bá da Prevenção
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Para compartilhar cada vez mais as ideias do mercado de seguros, e estreitar laços 
com os profissionais do segmento e comunidade, a entidade lançou em março a 
fanpage do Sindicato no Facebook. Fique por dentro do que acontece no mercado 
de seguros e as realizações da entidade, curta a fanpage e convide os seus amigos 
também para conferir.

Lançamento da Fanpage

COMUNICAÇÃO

Para comemorar os grandes profissionais que 
construíram a história e o legado da entidade 
o SindsegSC lançou um livreto que narra desde 
os primeiros passos do sindicato até os dias de 
hoje, demonstrando a determinação de homens 
e mulheres.

O flyer “Lei Seca – Trânsito Pela Vida” foi 
produzido pela Comissão Técnica Auto-
móveis, e chama atenção para o fato de 
o motorista perder o direito à indeniza-
ção pelo seguro caso se envolva em aci-
dentes alcoolizado. Já o flyer Tolerância 
Zero, foca nas mudanças ocorridas que 
tornam ainda mais rígidas as punições 
para quem dirige sob efeito de bebida 
alcoólica. Este material foi uma parceria 
entre a Comissão Técnica Automóveis e 
o Espaço do Trânsito.

O Setembro Amarelo é o mês 
à prevenção e diminuição das 
estatísticas de suicídio. Durante 
o período o SindsegSC lançou 
material informativo online 
em parceria com o Centro de 
Valorização da Vida de Blumenau 
(CVV). Afim de trabalhar esta 
ação, e compreender melhor o 
trabalho da entidade, a Comissão 
Técnica Riscos Pessoais, que 
trata dos assuntos relacionados 
à vida, recebeu representantes 
da entidade para uma reunião 
com seus integrantes no dia 7 de 
agosto, na sede do SindsegSC. 

O mercado de seguros em Santa Catarina é construído por profissionais com conheci-
mentos e experiências diversas, que juntos são fortes e contribuem para o crescimento 
e profissionalização da categoria. Em 2017 as três entidades representativas do mercado 
no estado, Sindicato das Seguradoras (SindsegSC), Sindicato dos Corretores (SINCOR-SC) 
e Escola Nacional de Seguros, se uniram para lançar o flyer Entidades, que explica e escla-
rece as prerrogativas e objetivos de cada instituição. 

Livreto história da entidade

Flyers Lei Seca e Tolerância Zero

Flyer Entidades

Com o tema “A liderança que move uma sociedade” a Revista Bem Seguro che-
gou a sua 7ª edição. O conteúdo contém matérias produzidas especialmente 
em parceria com os profissionais das Comissões Técnicas, entrevistas, artigos e 
um panorama do mercado nacional e catarinense e algumas ações da entidade. 
Acesse o portal para fazer o download e ler na íntegra, ou solicite o seu exemplar 
através do assessoria@sindsegsc.org.br. 

7ª edição da Revista Bem Seguro

Setembro Amarelo 



O presidente do SindsegSC, Rogerio Spezia 
foi entrevistado pelo CQCS para o programa 
“Palavra do Presidente”, em que destacou as 
principais prerrogativas e tratou sobre o tra-
balho realizado pela entidade em benefício 
aos profissionais do mercado de seguros e 
sociedade. Conheça mais sobre o Sindicato 
e sua atuação em Santa Catarina assistindo a 
entrevista na íntegra na TV SindsegSC.

Programa “Palavra do Presidente” 

Quer conhecer um pouco mais so-
bre os profissionais que dia a dia 
estudam, trabalham e se dedicam 
em prol do mercado de seguros? 
Então confira as entrevistas reali-
zadas através da newsletter Capital 
Intelectual no Portal SindsegSC! 
Em 2017 a entidade realizou qua-
tro edições do Capital com os pro-
fissionais Mateus Alves Daniel, 
Juraci Junior Santini, Morgana 
R. S. Correia e Walter Roberto da 
Silva, que responderam perguntas 
sobre seus valores pessoais, histó-
ria de vida e trajetória no mercado 
de seguros.

O SindsegSC não deixa as prin-
cipais datas comemorativas 
passarem em branco. Durante 
o ano relembrou diversas ca-
tegorias e marcos importantes 
da sociedade, estabelecendo 
laços de parceria e parabeni-
zando pelas importantes con-
quistas e trabalho.

Em 2017, o principal canal de comunicação da entidade com o mercado e pro-
fissionais teve 152.560 mil visualizações, com 64.124 mil visitantes. 

O SindsegSC divulga no portal, vagas de empresas relacionadas ao mercado de seguros. Em 2017, 26 vagas foram 
disponibilizadas, o que resultou em 421 candidaturas, e 110 novos currículos cadastrados. Se você deseja atuar em 
um setor em constante crescimento e que trabalha para proteger a sociedade acesse o Portal SindsegSC e selecione a 
opção “Oportunidades/Talento Humano” no menu “Serviços”.

Capital Intelectual

Datas Comemorativas

Acesso Portal SindsegSC

Oportunidades/Talento Humano

Rua XV de Novembro, 550 - sala 1001, Centro - Blumenau/SC, 89010-901 - (47) 3322.6067

facebook.com/sindsegsc


