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"Todo caminho da gente é resvaloso.
Mas também, cair não prejudica demais
A gente levanta, a gente sobe, a gente volta!
O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim:
Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa,
Sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem."

João Guimarães Rosa
in “Grande Sertão: Veredas”
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Realizações e
desafios vencidos
O ano de 2017 foi marcante para o CSP-MG,
mesmo diante das diﬁculdades impostas pela situação
econômica e polí ca do País. Man vemos nosso foco e
realizamos diversas ações no sen do de promover o
crescimento dos seguros de pessoas, debater os
principais temas em pauta e disseminar a cultura de
seguros no Estado e no País. Fruto de muito trabalho,
dedicação e parceria entre as ins tuições beneméritas, que mantêm o Clube, associados e diretoria.
Logo no início do ano, promovemos a segunda
edição do Momento da Previdência, em parceria com
o Conselho Empresarial de Seguros da Associação
Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas). Além de
corretores de seguros e seguradoras, o evento
também reuniu empresários de diversas áreas,
especialistas e consumidores para discu r as
mudanças no sistema previdenciário brasileiro, os
impactos para a sociedade e como a previdência
privada complementar se insere neste contexto.
Outro evento marcante foi o 4º Encontro do
CSP-MG que abordou o tema “Seguro de Vida
Universal - Mudanças no Mercado Brasileiro de
Seguros de Pessoas”. Convidamos o presidente da
Comissão de Produtos de Risco da FenaPrevi, Patrick
Paiva, para falar sobre o assunto.
No sen do de fortalecer e ampliar as ações do
Clube, lançamos uma campanha para atrair novas

beneméritas e associados. Convidamos seguradoras,
corretoras, assessorias e consultorias para contribuir
com esse projeto. A expecta va é que, já no primeiro
semestre de 2018, mais empresas possam se juntar a
nós.
Em 2017, o CSP-MG também se fez presente
em eventos locais e nacionais promovidos pelas
en dades de mercado como CNseg, FenaPrevi,
Fenacor, Escola Nacional de Seguros, Sincor-MG,
Sindseg MG/GO/MT/DF e Clubcor-MG.
Também buscamos estreitar a parceria com os
CVGs do RJ, SP, ES, PR, RS e CSP-BA. Essa união de
esforços entre as ins tuições tem propiciado ao setor
a realização de eventos de extrema relevância com a
expressiva par cipação dos agentes do mercado.
Fechando o ano com chave de ouro, realizamos o tradicional evento de confraternização do CSPMG e a cerimônia de posse da nova diretoria. Esse e
outros assuntos são destaque nesta edição especial.

Aguardem novidades para 2018! Já temos
programado debates com temas atuais, como a
comercialização digital de seguros, além de encontros
com a par cipação da FenaPrevi, FenaSaúde e Susep
no sen do de discu r as perspec vas para o mercado,
novos processos e tecnologias visando ao incremento
do setor de seguros de pessoas.
A expecta va é que teremos um ano mais
promissor haja vista que a economia brasileira começa
a apresentar sinais de recuperação. Esperamos que a
melhora da economia traga impactos posi vos para o
nosso mercado.
João Paulo Moreira de Mello
Presidente do CSP-MG
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CSP-MG investe em ações para
fomentar os seguros de pessoas
Uma das metas do CSP-MG é fortalecer o mercado de seguros de pessoas por meio do
constante aperfeiçoamento e capacitação dos proﬁssionais que atuam no segmento.
Nesse sen do, a ins tuição organizou uma série de eventos para debater temas relevantes
para o setor. Acompanhe as a vidades realizadas pelo Clube:

Assembleia Geral e campanha
para adesão de beneméritas
No dia 3 de abril, foi realizada a Assembleia
Geral Ordinária, que tratou de diversos assuntos como
apreciação de contas, apresentação do orçamento e
planejamento do ano. Na oportunidade, foi lançada a
campanha para atrair novas beneméritas e associados
ao Clube.

Futuro da previdência em debate
“Momento da previdência:
como programar seu futuro”. Esse foi
o tema do evento que o CSP-MG e o
Conselho de Seguros da Associação
Comercial e Empresarial de Minas
(ACMinas) realizaram no dia 24 de
maio, em Belo Horizonte.
Para discu r o assunto com
uma plateia de corretores e seguradores, foram convidados o economista Sergio Prates Nogueira Filho e
o presidente do CSP-MG, João Paulo
Moreira de Mello.

4º Encontro do CSP-MG com a
presença da FenaPrevi
O mercado mineiro compareceu em peso ao
4º Encontro CSP-MG, realizado no dia 28 de junho, no
Automóvel Clube, em Belo Horizonte. Atraídos pelo
tema do evento – Seguro de Vida Universal, corretores
e seguradores ouviram atentamente o presidente da
Comissão de Produtos de Risco da FenaPrevi, Patrick
Paiva, discorrer sobre o assunto.
Em sua palestra, o execu vo mostrou a
experiência do Vida Universal em outros países e
descreveu as principais caracterís cas do novo
produto, que combina inves mento com o seguro de
vida tradicional. Considerado um produto capaz de
alavancar o mercado de seguros de pessoas no Brasil,
vem sendo aguardado com grande expecta va.

CLUBE DE SEGUROS DE PESSOAS DE MINAS GERAIS

No dia 2 de outubro, foi eleita a nova
diretoria do CSP-MG para o triênio 2018/2020.
O pleito ocorreu durante Assembleia Geral
Ordinária Eleitoral, realizada no auditório do
Sindseg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte.
Apenas uma chapa foi inscrita, sendo
eleita por aclamação pelos associados e
representantes das beneméritas, presentes à
assembleia. O atual presidente João Paulo
Moreira de Mello foi reconduzido ao cargo.

GESTÃO 2018/2020
Diretoria Execu va
Presidente: João Paulo Moreira de Mello
Vice-Presidente: Sergio Prates Nogueira Filho
Diretor Tesoureiro: Rogério Abreu de Araújo
Diretor de Seguros: Mauricio Tadeu Barros Morais
Diretor Social: Antônio Edmir Ribeiro
Comissão Fiscal
Elizabete Clemente da Fonseca
Fernanda Machado de Carvalho Silva
Gilberto Cordeiro da Silveira
Giuliano Alves Baeta
Leandro Higino Godinho de Oliveira

Conselho Consul vo
Presidente: José Osvaldo de Miranda
Secretário: Hélio Marcelino Loreno
Membro Efe vo:
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
Suplentes: Roberto Silva Barbosa,
José Horta Bregunci e
Edna Maria das Graças Damasceno
Assessores da Diretoria
Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior
Sérgio Canesso Viegas
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Solenidade de posse e
evento de confraternização
A nova diretoria do CSP-MG tomou posse no dia 6 de
dezembro, durante confraternização de ﬁm de ano da
en dade. A cerimônia, realizada no Automóvel Clube, em Belo
Horizonte, também foi marcada por homenagens a
personalidades do mercado e a ex-diretores do Clube.
Entre os homenageados, o presidente João Paulo
Mello, os diretores Ronaldo Luiz Gama Souza e Edson Ferreira
Iria, e o corretor de seguros Tarcisio Alcici Figueiredo, expresidente da Aconseg-MG.
Encerradas as homenagens, os representantes das
beneméritas deixaram suas mensagens ao público.
Atualmente, o CSP-MG conta com o apoio de 13 empresas,
entre seguradoras, corretoras, assessorias e clube de seguros,
além das ins tuições honorárias: Escola Nacional de Seguros,
Sincor-MG e Sindseg MG/GO/MT/DF.

Em 2017, o CSP-MG marcou presença em importantes eventos do mercado
segurador, reforçando a importância da parceria com as en dades em prol
do desenvolvimento do setor. Conﬁra os eventos que contaram com a
presença do CSP-MG:

Entrega de cer ﬁcados a novos corretores
A diretoria do CSP-MG pres giou, no dia 16 de
fevereiro, a entrega de cer ﬁcados aos alunos
aprovados no exame de habilitação de corretores de
seguros. A cerimônia foi realizada pela Escola Nacional
de Seguros no auditório do Sincor-MG.
“Em um momento de retomada do crescimento do País, o mercado de seguros vem demonstrando sua pujança ao atrair mais pessoas interessadas
em se tornarem corretores de seguros”, comentou o
presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.
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CSP-MG apoia iniciativas
do mercado
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Palestra no Sindseg celebra Dia da Mulher
No dia 8 de março, o CSP-MG par cipou do
evento realizado pelo Sindseg MG/GO/MT/DF para
celebrar o Dia Internacional da Mulher. A secretária do
Clube, Elenice Ribeiro Souto, representou a en dade
no evento. Na oportunidade, a jornalista e locutora
Beth Seixas proferiu a palestra “50 tons de fala – as
mulheres com o poder da comunicação”.

Homenagem do Sincor-MG ao Dia da Mulher
Almoço do Clubcor-MG
O CSP-MG marcou presença no almoço
realizado pelo Clubcor-MG, no dia 21 de fevereiro, no
tradicional Automóvel Clube de Minas Gerais. O
evento abriu a programação do ano da en dade e
reuniu representantes das seguradoras, corretores e
dirigentes de en dades do mercado.

O Sincor-MG realizou, no dia 29 de março, o
seu tradicional coquetel em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher. O CSP-MG pres giou o
evento, que contou com a expressiva par cipação das
securitárias mineiras. Quem representou a en dade
foi a assessora de Relações Públicas, Rossana Ielestein,
que presta serviços ao Clube.
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9º Congresso Estadual dos Corretores de Seguros
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O CSP-MG par cipou a vamente do 9º
Congresso Estadual dos Corretores de Seguros de
Minas Gerais, organizado pelo Sincor-MG, nos dias 16 e
17 de março, no Actuall Conven on Hotel, em
Contagem. O Clube garan u apoio ao evento que atraiu
aproximadamente 1.000 proﬁssionais entre corretores
de seguros e seguradores.

Com o tema “Capacitar, criar e superar Ferramentas para o sucesso”, o Congresso contou com
a presença de renomadas personalidades do mercado
segurador e palestrantes de pres gio no cenário
nacional.

Encontro Magno da Aconseg-MG

48 Horas Só Seguros de Pessoas

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira
de Mello, foi um dos palestrantes do Encontro Magno
da Aconseg-MG, realizado no dia 13 de setembro, no
auditório do Sindseg MG/GO/MT/DF, em Belo
Horizonte.
O evento reuniu lideranças locais e nacionais
do setor, autoridades, representantes das assessorias
e execu vos das seguradoras para debater as
perspec vas do segmento, considerado um dos
principais canais de distribuição das companhias.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira
de Mello, par cipou, no dia 18 de outubro, da
cerimônia de abertura do evento “48 Horas Só Seguros
de Pessoas”, realizado pelo Sincor-MG, em parceria
com a TGL Consultoria.
Com o obje vo de promover o segmento de
seguros de pessoas entre os corretores, o evento
ofereceu painéis, treinamentos, palestras e encontros
de negócios facilitando a interação e a troca de
conhecimentos entre corretores e seguradoras.
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Diretores do CSP-MG representaram a
en dade no 20º Congresso Brasileiro dos Corretores
de Seguros, que reuniu mais de duas mil pessoas, entre
os dias 12 e 14 de outubro, no Centro de Convenções
de Goiânia (GO).
O tema central do Congresso – “O Setor de
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Seguros na Era Digital” – norteou as discussões dos
painéis e oﬁcinas. Especialistas de renome foram
convidados pela Fenacor, organizadora do evento, para
debater a importância da inovação no cenário atual do
mercado de seguros. Na oportunidade, houve o
lançamento oﬁcial da plataforma tecnológica Zim.

Confraternização do Sindseg MG/GO/MT/DF
A diretoria do CSP-MG marcou presença na
tradicional confraternização de ﬁm de ano realizada
pelo Sindseg MG/GO/MT/DF. Personalidades do setor,
representantes de seguradoras e corretores de
seguros pres giaram o evento, que aconteceu no dia
24 de novembro, no espaço naSala, em Belo Horizonte.
Na oportunidade, foi realizada a cerimônia de entrega
da Medalha do Mérito Segurador.
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Fotos: Arquivo CVG-RJ
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Almoço com o
superintendente da Susep
A convite do CVG-RJ, o presidente
do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello,
representou a en dade no almoço em
homenagem ao superintendente da
Susep, Joaquim Mendanha de Ataídes. O
evento foi realizado no dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro.
Na oportunidade, o tular da
Susep recebeu o tulo de honra ao mérito,
entregue pelo presidente do CVG-RJ,
Carlos Ivo Gonçalves.
Várias personalidades do mercado em nível nacional e local pres giaram o
evento, entre elas o presidente da CNseg,
Marcio Coriolano.

Confraternização da Aconseg-MG
O vice-presidente do CSP-MG, Mauricio Tadeu
Barros Morais, representou a en dade no almoço de
confraternização da Aconseg-MG, realizado no dia 13
de dezembro, em Belo Horizonte.
Ele destacou a importância do trabalho
realizado pela Aconseg-MG no sen do de apoiar os
corretores que estão iniciando suas operações no
mercado. “O CSP-MG está de portas abertas para
realizar parcerias e projetos em conjunto, visando ao
desenvolvimento do segmento de seguros de
pessoas”.

Almoço da CNseg com lideranças do mercado

No dia 13 de dezembro, o CSP-MG par cipou
do tradicional almoço das lideranças do mercado
segurador, realizado pela CNseg, no Hotel Copacabana
Palace, no Rio de Janeiro. O evento também marcou a
entrega do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de
Inovação em Seguros.
João Paulo Moreira de Mello, presidente do
Clube, representou a en dade no encontro, que
reuniu execu vos de seguradoras, dirigentes de
ins tuições de mercado e representantes de órgãos
governamentais, como Susep e ANS.
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para 2018
está pronta.
Capacitação
Aperfeiçoamento
Networking
Debates
Desenvolvimento

Só está
faltando
você!
FILIE-SE

AO CSP.MG

Para realizar o trabalho em prol do
crescimento do setor, o CSP-MG tem o
apoio fundamental das seguintes
Instituições Beneméritas:

ASSOCIE SUA MARCA AOS
MAIORES NOMES DOS SEGUROS
DE PESSOAS DO PAÍS!

31 3023.1055
www.cspmg.com.br
secretaria@cspmg.com.br

Seja também um associado e
junte-se às principais lideranças do segmento
em Minas Gerais.

