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Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por Marcio Sêroa
de Araujo Coriolano, em 16 de julho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Resolução nº 383/2020: Resolução nº
383/2020 – Sistema de Registro das Operações
(SRO): - Reunião, em 02/07, com a Susep: relatado
sobre a reunião com a Susep, em 02/07, que teve
como pauta as demandas do Setor Segurador no
que se refere ao SRO.

Resolução CNSP nº 382/2020: Práticas de
Conduta - Relator: Luiz Tavares - Convidadas: Solange
Beatriz e Glauce Carvalhal: relatadas as reuniões da
Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg realizadas
em 07 e 13/07 e discutidas as ações a serem
realizadas.

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial

o Presidente Antonio Trindade comentou os assuntos de interesse da Federação.

o Presidente João Alceu Amoroso Lima atualizou os assuntos acompanhados pela
Federação.
o Presidente Marcelo Gonçalves Farinha atualizou os assuntos acompanhados pela
Federação.

o Presidente Jorge Nasser comentou os assuntos de interesse da Federação.

Assuntos Regulatórios e Projetos da CNseg:
(relator convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal)
SRO – Governança da Susep e participação da
CNseg no acompanhamento da implementação
(formação de grupo técnico): : apresentou a decisão
da Susep de liderança da CNseg no Comitê Consultivo e
mostrou a governança da Autarquia que criou mais dois
Comitês – Gestor e Técnico -, para implementação das
convenções do SRO. A CNseg participará dos trabalhos
dos comitês, mas não terá direito a voto nos dois
últimos. Também foi apresentada a governança no
âmbito da Confederação para acompanhamento do
assunto.

VOLTAR

Novos Normativos Susep / Consultas Públicas:
comentadas Circulares Susep publicadas recentemente:
I) Circular nº 606/2020: processo de aprovação dos sindicatos do Lloyds como resseguradores admitidos; II)
Circular nº 607/2020: alterações no marco regulatório de
capitalização; III) Circular nº 608: elementos mínimos do
bilhete do DPVAT; IV) Circular nº 609/2020: vigência das
tábuas biométricas e V) Circular nº 610/2020: dilação de
prazo do registro dos dados de seguro garantia
(03/11/2020), bem como a Consulta Pública Susep nº
14/2020, que institui o ressegurador local de propósito
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específico RPE e dispõe sobre emissão de dívida vinculada a riscos de (res)seguros. Foi destacada a atualização da agenda regulatória no que se refere a ativo, passivo e capital.
Projeto Revisão da Norma de Investimentos: informada a contratação de consultoria e o agendamento de
reunião com órgãos de governo e entidades privadas.

Para conhecimento
Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK) - Relatores
convidados: Diretores-Executivos Alexandre Leal e
Miriam Mara: relatada a reunião do IMK, de 18/06, em
que foram apresentados os seguintes temas escolhidos

pelo Governo e de interesse do Setor Segurador: i) hedge
cambial; ii) maior abertura do mercado ressegurador; iii)
regulamentação da atuação das EAPC com os Entes
Federativos (EC 103); iv) maior eficiência garantia imobiliária; v) modernização dos Fundos de Investimentos em
Participações (FIP); vi) desenvolvimento do mercado
secundário de títulos privados; vii) modernização dos
Instrumentos de Securitização e viii) securitização de
dívidas de entes federativos.
Representação Institucional - Relatora convidada:
Diretora-Executiva Solange Beatriz Palheiro Mendes:
referendada a indicação de Pedro Pinheiro
(Superintendente da CNseg) para compor o Grupo
Interconfederativo dos Empregadores (GEIMP).

Comissões Temáticas
Assuntos Jurídicos

Comunicação e Marketing

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 1º, 07 e 13/07
Assunto tratado:

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Webex
Data: 14/07
Assunto tratado:

(reuniões extraordinárias)

> Resolução CNSP nº 382/2020 – Norma de Conduta.

Investimentos

(reunião conjunta com a Comissão de Investimentos
da FenaPrevi)
Presidentes: Roberto Takatsu (HDI Seguros) e
Vinicius Cruz (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 10/07
Assunto tratado:
> Abertura do projeto da nova norma de investimentos, com a Ernst Young.

Investimentos

(reunião técnica com a participação da Susep)
Microsoft Teams
Data: 10/07
Assunto tratado:
> Dúvidas em relação à Resolução CMN nº 4.444/2015.

(reunião extraordinária)

> Rebriefing para as agências participantes da RFP do
Plano de Comunicação para disseminar o valor do
seguro e seus fundamentos.

Processos e Tecnologia da
Informação

(reunião extraordinária)

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Data: 14/07
Assunto tratado:
> Padronização de dados do SRO.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 15/07
Assuntos tratados:
> Apresentação Índice Combinado - Metodologias
utilizadas pelo setor por Thiago Ayres | CNseg;
> Apresentação Conjuntura Econômica por Pedro
Simões | CNseg;
> Apresentação dos GTs 2020;
> Outros assuntos da Comissão.

VOLTAR
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Processos e Tecnologia
da Informação

• Homologação dos sistemas das registradoras –
participação da CNseg e associadas;

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 16/07
Assuntos tratados:

• Relato da reunião realizada em 09/07 com a
Susep e registradoras – Convenção;

> SRO:
• Publicação da Circular Susep nº 610/2020, em
08/07;
• Homologação dos sistemas das registradoras –
participação da CNseg e associadas;
• Relato da reunião realizada em 09/07 com a
Susep e registradoras – Convenção;
• Relato das reuniões realizadas em 10 e 14/07
com a Susep, registradoras e associadas – Comitê
Técnico;
> Open Banking – relato da reunião com os servidores do Bacen, realizada em 14/07 e próximos
passos;
> Outros assuntos.

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil)
Microsoft Teams
Data: 16/07
Assuntos tratados:
> Registro Eletrônico de Produtos (REP): avaliação
do modelo e eventuais dificuldades para utilização da ferramenta;

> Atualização sobre o grupo IMK (Iniciativas do
Mercado de Capitais), instituído pelo Ministério da
Economia - transformação do Brasil em hub internacional de Resseguros, por meio de alteração na
estrutura de tributação dos resseguradores locais
e o fim do direito de preferência destes que, hoje,
é em grande parte justificado pelas diferenças tributárias entre o Brasil e outros países;
> Atualização de assuntos da FenSeg;
> Atualização sobre os Grupos de Trabalho subordinados à Comissão (GT Otimização Operacional de
Resseguro e GT Borderôs);
> Outros assuntos.

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 20/07
Assunto tratado:
> Reforma Tributária - retomada da agenda [fase 2].

Digitalização

> Consulta Pública nº 14/2020 – Instrumento Ligado
a Seguro: informação a respeito da Consulta
Pública vigente;

Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
Microsoft Teams
Data: 21/07
Assuntos tratados:

> Juros Moratórios: atualização do estudo para o
IMK;

> Análise da Circular Susep nº 605/2020 (guarda de
documentos):

> Nota Explicativa de Salvados: publicação do
“Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis
do Mercado Segurador” com o item "VII - Salvados
e Ressarcimentos" atualizado.

• Impactos das sugestões não acatadas pela Susep;
• Entendimentos sobre as aplicações do art. 3º
para previdência;

Resseguro

• Outros assuntos.

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 17/07
Assuntos tratados:

Relações de Consumo

> SRO:
• Publicação da Circular Susep nº 610/2020, em
08/07;

VOLTAR

• Relato das reuniões realizadas em 10 e 14/07
com a Susep, registradoras e associadas – Comitê
Técnico;

Presidente: vago
Data: 21/07
Assunto tratado:
> Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
(Decreto nº 10.147/20) - participação do então
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Secretário Nacional do Consumidor, Luciano Timm
(exonerado em 03/08/2020).
Obs.: A reunião contou também com a participação da
Comissão de Ouvidoria.

Administração e Finanças / Atuarial
Presidentes: Laenio Pereira (SulAmérica) e Marcos
Spiguel (Prudential do Brasil)
Microsoft Teams
Data: 22/07
Assuntos tratados:
> Reunião com representantes do IBRACON para alinhamento sobre o seguinte tema:
• Rodízio Auditoria;
• Materialidade.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 24/07
Assunto tratado:
> Maior abertura do resseguro (IMK) – reunião com a
Fenaber.

Atuarial / Investimentos

(reunião extraordinária)

Presidentes: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil) /
Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Microsoft Teams
Data: 28/07
Assunto tratado:
> Dúvidas em relação à aplicação da ETTJ (IPCA e
IGPM) que atualmente apresenta valores negativos
em seu início.

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 29/07
Assunto tratado:
> Projeto de Lei nº 3.887/2020, que institui a
Contribuição Social sobre Operações com Bens e
Serviços (CBS) e altera a legislação tributária federal.
Obs.: além dos membros da Comissão, participaram
da reunião representantes da CNseg e Federações
e dos Grupos de Trabalho para a Reforma Tributária.

VOLTAR

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 29/07
Assuntos tratados:
> Apresentação Força-Tarefa sobre Relato de
Biodiversidade/Impactos Ambientais no Sistema
Financeiro (TNFD);
> Apresentação estrutura da área de Sustentabilidade
da Sancor Seguros;
> Relato Webtec: “2020: O Ano do Investimento de
Impacto”;
> GT Riscos Climáticos da GFIA:
• GFIA Position Paper: Esforços de mitigação e
adaptação;
> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros
de 2019;
> Outros assuntos.

Investimento / Atuarial / Resseguro
Presidentes: Roberto Takatsu (HDI Seguros) / Marcos
Spiguel (Prudential do Brasil) / Nilton Rafael Haiter
(Tokio Marine Seguradora S/A)
Microsoft Teams
Data: 30/07
Assunto tratado:
> Consolidação das manifestações da Consulta
Pública nº 14/2020 - Instrumento Ligado a Seguro.

Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 30/07
Assuntos tratados:
> Atualização do Plano de Retomada:
• Elaboração de plano de ação para retorno;
• Medidas de distanciamento interno e externo;
• Medidas de higiene, ventilação/desinfecção;
• Medidas de triagem e monitoramento de saúde;
• Medidas para o uso de equipamentos de proteção;
• Outros.
> Mudanças estruturais na forma de trabalho remoto
- Pós-Pandemia.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade,
em 02 de julho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Reunião com a Fenacor sobre a Resolução CNSP nº 382/2020: relatado o encontro, que contou com a participação de representantes das Federações e da Confederação, ocasião em que foi discutido o teor da referida
Resolução, em especial o Capítulo III – Da intermediação..

Pauta Deliberativa

Regularização de Associações e Cooperativas apresentada minuta de Projeto de Lei sobre o tema;

"Reflexos da Covid -19 nos Seguros de Danos e
Responsabilidades": aprovado o ingresso de Adilson
José Cardoso Pereira (Brasilseg) na Comissão de Gestão
de Riscos da CNseg.

Consultas Públicas nºs 08, 09, 10, 11 e 12 - disponibilizada toda a documentação relacionada às referidas
CPs;

Pauta Informativa
Contratação Direta de Resseguro - prestadas
informações pertinentes à ADI movida pela CNseg contra o CNSP, bem como o ingresso da Fenaber na ação
como Amicus Curiae;
Atualizações sobre DPVAT - informado que, em
05/06, foi publicado no Diário Oficial o extrato do Termo
do Convênio, assinado no dia 02/06/2020, entre a
Secretaria de Estado de Polícia Civil e o Departamento
de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro
(DETRO/RJ) para retirada e guarda dos veículos recuperados de roubo e furto, atividades antes exercidas pelo
Pátio Legal. Após avaliação do caso, o SindSeg-ES/RJ
confirmou o término das ações do Pátio Legal;
Ações do Ministério da Agricultura - comentadas
e disponibilizadas as Resoluções nºs 74 e 75 do MAPA
e a Resolução nº4.836/2020, do Banco Central do Brasil;
Resolução CNSP nº 382/2020: - disponibilizados
documentos para conhecimento da Diretoria;
Norma sobre Grandes Riscos: - icompartilhado o
pró-memória da reunião com a Susep, que abordou a
intenção da autarquia em elaborar norma voltada para
o segurado hipersuficiente, observando a livre negociação entre as partes;

VOLTAR

Informações PSL Judicial - atualização sobre o
tema;
Sandbox Regulatório - disponibilizada a íntegra
do Edital de seleção de interessados em participar
exclusivamente de ambiente regulatório experimental;
Seguro de Crédito à Exportação - relatada a
intenção do Governo em subsidiar o pagamento de
parte dos prêmios de seguros de crédito à exportação
para micro, pequenas e médias empresas. O Governo
entende que o projeto deve ser coordenado institucionalmente e sugere que a FenSeg, que está participando de reuniões para acompanhar melhor o tema.
Norma de Dívida Subordinada – Instrumentos
Ligados ao Seguro (ILS) - apresentadas as demonstrações financeiras de maio/2020;
Estatísticas da Susep - apresentadas as estatísticas
da Susep até abril/2020;
Assuntos diversos
• Cadastramento de Corretores: solicitado que a
FenSeg verifique com a Susep a disponibilidade da
funcionalidade da Base de Dados da Susep para
utilização das seguradoras.
• PL de Licitações: solicitado o resgate do tema e o
acompanhamento pela FenSeg.
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Comissões
Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Matsumura (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 01o/07
Assuntos tratados:

> Apresentação da Subcomissão de Prevenção e
Combate à Fraude;

> Apresentação Portal de Estatística CNseg e discussão sobre a metodologia adotada nas projeções;

> Cláusula de exclusão de doença transmissível;

> Circular nº 382 – Liminar da Fenacor;

> Resolução nº 382 – conclusões;

> Exposição e Sinistros de Lucros Cessantes e outras
coberturas por Covid-19;

> Cláusula de exclusão de pandemia;

> Impacto dos ciclones nas carteiras Patrimoniais;

> Avaliação dos trabalhos em desenvolvimento;

> Assuntos gerais.

> Assuntos gerais:

Automóvel

• CP nº 10/2020;

(reunião extraordinária com a participação somente
dos membros efetivos)

• CP nº 11/2020.

Presidente: Walter Pereira (Zurich)
Microsoft Teams
Data: 07/07
Assuntos tratados:

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Skype for Business
Data: 02/07
Assuntos tratados:

> Impactos da COVID-19;
> Resolução CNSP nº 382/2020;
> Pátio Legal – RJ.

> Desempenho das seguradoras;
> Adesão nova seguradora;
> Relatos das Subcomissões: Assistência
Automóvel, Patrimonial e Transporte;

24h,

> Assuntos Jurídicos;
> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Skype for Business
Data: 03/07
Assuntos tratados:
> Ata Subcomissão de Projeto de Lei: ciência;
> Resolução CNSP nº 382/2020 (Relator: Fernando
Chaves/Alfa);
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto
Seguro)
Microsoft Teams
Data: 07/07
Assuntos tratados:

VOLTAR

> Apresentação Portal de Estatística CNseg e discussão sobre a metodologia adotada nas projeções;

Seguro Rural

(reunião extraordinária)
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 08/07
Assuntos tratados:
> Análise das Demandas solicitadas pelo MAPA:
• FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural e
Fundo de Catástrofe;
• Corretores no Seguro Rural;
• Informações sobre Peritos Agrícolas;
• Indicações para novos grupos de trabalhos:
Mitigação de Riscos Morais / Capacitação de
Peritos e Prepostos / Mitigação do Proagro para o
PSR;
• Informação de dados para o projeto-piloto do
Pronaf.
> Seguros Paramétricos.
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Responsabilidade Civil Geral

Seguro Rural

Presidente: Marcio Guerrero (HDI)
Microsoft Teams
Data: 08/07
Assuntos tratados:

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 16/07
Assuntos tratados:

> Resolução CNSP nº 382/2020 – novos fatos (comunicado da Fenacor aos corretores e liminar suspendendo, até decisão final no processo, a eficácia do
art. 4º, § 1º, IV e do art. 9º);

> Seguro sanitário para a pecuária paulista;

> Escolha de novo coordenador para a Subcomissão
de Linhas Financeiras;
> Projeção de Arrecadação - reunião para revisão de variáveis exógenas – participação da
Superintendência de Estudos e Projetos da CNseg;
> Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Microsoft Teams
Data: 14/07
Assuntos tratados:
> Resolução CNSP nº 382/2020 – novos fatos (comunicado da Fenacor aos corretores e liminar suspendendo, até decisão final no processo, a eficácia do
art. 4º, § 1º, IV e do art. 9º);
> Projeção de Arrecadação - revisão de variáveis
exógenas – participação da Superintendência de
Estudos e Projetos da CNseg;
> Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich)
Microsoft Teams
Data: 15/07
Assuntos tratados:
> Projeção de Arrecadação: revisão de variáveis
exógenas – Participação da Superintendência de
Estudos e Projetos da CNseg;
> Pátio Legal – RJ;
> Impactos da Covid-19;
> Resolução CNSP nº 382/2020;

> Participação da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de São Paulo (FAESP);
> Projeção de Arrecadação: revisão de variáveis
exógenas - participação da Superintendência de
Estudos e Projetos da CNseg;
> Apresentação sobre prevenção à fraude no ramo
rural;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;
> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• GT Assuntos Susep;
• GT Equipamentos e Penhor Rural;
• GT Peritos Agrícolas;
• GT Proagro;
• GT RNS Rural;
• GT Capacitação de Corretores;
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio
Marine)
Microsoft Teams
Data: 21/07
Assuntos tratados:
> Índice Combinado (IC), discussão com suporte da
equipe da SUESP;
> SRO – atualização;
> Resolução nº 382;
> Assuntos gerais.

> Assuntos de sinistros;
> Assuntos da Superintendência Geral de Negócios
da CNseg;
> Assuntos gerais.

VOLTAR
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Riscos de Engenharia

Assuntos tratados:
> SRO - atualização e discussão sobre precificação;

Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 21/07
Assuntos tratados:

> APEX – GT de Crédito à Exportação (Cristina Salazar
- andamento);

> SRO – atualização;
> Apresentação dos trabalhos em desenvolvimento;

> Termo de Compromisso
Cosseguro - atualização;

de

Constituição

de

> Resolução nº 382;

> Financiamentos e Garantias ao Comércio Exterior GT Crowding-in do Setor Privado (Cristina Salazar);

> Assuntos gerais.

> BNDES – atualização;

Risco de Crédito e Garantia

> Reformulação do Programa Habitacional para retomada do Programa Minha Vida (Rafael Bertramello/
Átila Santos);

Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 23/07

> Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge
Pohlmann Nasser, em 24 de julho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Reestruturação da Federação;
Tema 12 da agenda do IMK (Securitização de dívidas de Entes Federativos);
Planos Tradicionais;
Desenvolvimento do mercado de rendas;

Designação de novos Diretores Mentores das
Comissões de Assuntos Jurídicos e de Produtos de
Risco, respectivamente, Marcio Hamilton Ferreira
(Brasilprev) e Roberto Teixeira de Camargo (XP Vida e
Previdência);
Aprovação do Presidente da Comissão de
Comunicação, Marketing e Eventos, Henrique João
Dias (Unimed Seguradora), e da Vice-Presidente, Kelly
Regina Conde Mitidiero (Mapfre Previdência).

Convênio assinado com a Abrapp;

Comissões
Investimentos

(reunião extraordinária, conjunta com a Comissão de
Investimentos da CNseg)
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 10/07
Assunto tratado:
> Reunião Técnica com representantes da Susep
– Dúvidas relacionadas à Resolução CMN nº
4.444/2015.

VOLTAR

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida
e Previdência)
Microsoft Teams
Data: 21/07
Assuntos tratados:
> Novo fluxo do SIDE;
> LGPD;
> Melhorias e Backlog.
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Produtos de Risco

> Investimentos ASG;

Presidente: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 27/07
Assuntos tratados:

> IMK - Securitização das dívidas de Estados, DF e
Municípios.

> Garantia de empréstimo consignado (RPPS);

Assuntos Contábeis e Fiscais

(reunião conjunta com a Comissão de Administração
e Finanças da CNseg)

> Pesquisa FenaPrevi sinistro covid-19.

Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 31/07
Assunto tratado:

Investimentos
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 30/07
Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 15/2020, que altera a
Circular Susep 517/2015.

> Endereçamento dos assuntos tratados com a Susep
na reunião de 10/07/2020 (Resolução CMN nº
4.444/2015);

Diretoria FenaSaúde
A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso
Lima, em 22 de julho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Projetos de Lei;
Assuntos jurídicos;
Assuntos regulatórios;
Temas de comunicação;
Projetos de Lei;

Assuntos jurídicos;
Assuntos regulatórios;
Temas de comunicação;
Estudo FGV.

Comissões
Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 07/07
Assuntos tratados:

> (Ir) Retroatividade do Estatuto do Idoso;

> Ação Civil Pública- PE;

> RN ANS 456/2020;

> PL nº 6330/2019;

> Ação Civil Pública IDECX ANS;

> Testes Sorológicos IGA/IGM/IGG.

> Novos temas judiciais (cirurgia bariátrica; exigibilidade ou não de prévio exame médico admissional
para negativa de tratamento; doença ou lesões preexistentes à contratação; obrigatoriedade de operadoras de planos de saúde coletivos empresariais
liquidados ou encerrados disponibilizarem planos
individuais a ex-beneficiários; abusividade ou não
da negativa de custeio por operadora de sessões

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Vision Med)
Microsoft Teams
Data: 10/07
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Assuntos tratados:
> Exames IgG e IgM (ADUSEPS X ANS);
> ADI Lei nº 11.281/2020 (MA);
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ilimitadas de procedimentos de terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, além
do limite anual previsto no rol de procedimentos
da ANS; obrigatoriedade ou não de a operadora de
plano de saúde coletivo disponibilizar a comercialização de plano individual ou familiar a empregados como condição para cancelamento da apólice
empresarial; (In)exigibilidade da cobrança da Taxa
de Saúde Suplementar (TSS);
> Covid 19 - Ações que a ANS está no polo passivo;
> Advocacia de Partido – Atualização dos temas;
> Turma de Uniformização de Jurisprudências dos
Juizados Especiais do TJ/BA;
> Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJ/PE
– Facectomia;
> Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJ/BA
– Cirurgia plástica reparadora;
> LGPD.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 13/07
Assunto tratado:
> RN 456 e redimensionamento de rede.

Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 15/07
Assuntos tratados:
> Apresentação da agência de comunicação FSB;

Relacionamento com Clientes
Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams
Data: 16/07
Assuntos tratados:
> NIP;
> SAC;
> Conselho Nacional de Consumidores.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 21/07
Assuntos tratados:
> Reajuste planos individuais;
> Diálogos Dipro: NTRP e Redimensionamento de
Rede;
> RN 162;
> Sistema CNseg;
> DIPRO e DIFIS;
> Informes.

Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 28/07
Assunto tratado:
> Workshop de preparação para o 4º Encontro de
Comunicação da Saúde Suplementar.

> Campanha Mitos e Verdades;
> Visibilidade FenaSaúde na imprensa;

Contábil

> Entrevistas Rádio CNseg sobre Ações Solidárias das
operadoras;

Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 29/07
Assuntos tratados:

> Escolha do Vice-Presidente da Comissão;
> Webinar FenaSaúde.

Ética

VOLTAR

> Reforma Tributária: Projeto de Lei que cria a
Contribuição Social sobre Operações com Bens e
Serviços (CBS);

Presidente:
Microsoft Teams
Data: 15/07
Assuntos tratados:

> Segregação do IOF das contraprestações no contas
a receber;

> Temas apresentados pelas associadas em relação aos principais procedimentos auditados pelas
operadoras.

> Esclarecimentos sobre a indicação de membros
da Comissão Contábil (seguindo a governança da
FenaSaúde).

> Discussão sobre ofícios da ANS recebidos pelas
associadas;
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Odontológica

GT COPISS

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data: 30/07
Assuntos tratados:

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 13/07
Assuntos tratados:

> Lei nº 14.023/2020;

> LGPD;

> Agenda Regulatória Diálogos /ANS;

> Revisão Tabela 38 da TUSS;

> Mercado de Planos Odontológicos.

> Aprimoramentos para o Padrão TISS;
> Pauta GT Conteúdo e Estrutura, em 17/07/20.

Participação da FenaSaúde em eventos
Webinar: Beneficência Portuguesa
- Recife

Tema: "Desafios da Saúde Pública nos tempos da
Pandemia"
Debatedora: Vera Valente
Data: 08/07/2020

Webinar: FenaSaúde

Tema: “Telemedicina no novo normal”
Mediadora: Vera Valente
Data: 16/07/2020

Seminário: Summit Internacional
Americas - Lições da Covid-19
(Americas Serviços Médicos)

Tema: Como as operadoras vão se adaptar à perda
de vidas convencionais e downgrade de Planos? Quais
novos produtos podem e devem ser lançados no mercado? Como o Governo e a ANS podem auxiliar?
Palestrante: João Alceu Amoroso Lima
Data: 23/07/2020

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 15
de julho, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Conhecimento
Apresentação dos trabalhos dos Grupos de
Trabalho: apresentados pelos coordenadores os tra-

Temas relevantes: dado conhecimento sobre temas
relevantes que estão sendo discutidos junto à CNseg
e Comissões Técnicas;

balhos desenvolvidos pelos GTs Financeiro,
Transformação digital, Incentivo e Conduta;

Execução orçamentária: apresentadas receita e

Debate/ avaliação da atuação das empresas em
regime de contingência: discutidas as ações que

Dados estatísticos do mercado de capitalização
(base Susep): apresentados os dados estatísticos do

estão sendo implementadas nas empresas em razão da
pandemia;

mercado de maio de 2020;

despesas da Federação de janeiro e junho de 2020;

Atas Comissões Técnicas: dado conhecimento dos
Decisões e flexibilizações da Susep e sobre PLs
em tramitação no Congresso: dado conhecimento

assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da
FenaCap.

sobre os assuntos em andamento, que afetam o mercado de capitalização;

VOLTAR
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Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Administração e Finanças

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 08/07
Assuntos tratados:

Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 31/07
Assuntos tratados:

> Apresentação da evolução dos trabalhos dos GTs;

> Consulta Pública Susep nº 15/2020;

> Relatos Comissões Técnicas da CNseg - CAT e CPTI.

> Últimas notícias da Susep (principais pleitos e
pendências);

Comunicação

> Reforma Tributária;

Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 16/07
Assuntos tratados:
> Estratégia de comunicação:
• Pautas e conteúdos para as diferentes redes
sociais;
• Pauta para imprensa;
> Relato da Comissão de Comunicação e Marketing
da CNseg - propostas de agências de publicidade;
> Relato da Comissão de Sustentabilidade e Inovação
da CNseg - divulgação do Relatório Anual 2019.

> Relato do representante da Comissão de Assuntos
Fiscais da CNseg;
> Relato do representante
Investimentos da CNseg.

da

Comissão

de

Jurídica e de Controles Internos
Presidente: Simone Moregola (Liderança
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 20/07
Assuntos tratados:
> Relato do GT de PLs;
> LGPD (cláusula Santander);
> Entendimento do mercado diante da edição da
Resolução no 384 e revogação da Circular nº 569.

VOLTAR
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Notícias

webinars

Indicadores econômicos e repercussão em
seguros em debate na CNseg

A estreia da série de webinars técnicos (WebTec) da
Confederação Nacional das Seguradoras, em 9 de junho,
foi moderada pelo Presidente Marcio Coriolano e com
exposição do economista do Comitê de Estudos de
Mercado da CNseg, Pedro Simões, e comentários do
economista, professor de Economia e decano do Centro
de Ciências Sociais da PUC-Rio, Luiz Roberto Cunha, deixou pelo menos uma certeza: não há qualquer garantia
de que os sinais de recuperação da atividade econômica,
exibidos em maio por vários indicadores locais ou globais, serão contínuos, perenes ou sustentáveis.
Coriolano repetiu o prognóstico de um ano difícil para
o setor segurador, atividade que está entre os maiores
investidores institucionais, com R$ 1,1 trilhão em recursos
que garantem os riscos e que representam 25% da dívida
pública brasileira. Para ele, a recuperação da economia
ocorrerá lentamente, e os segmentos de seguros deverão ter comportamento heterogêneo, acompanhando a
retomada da produção, a taxa de ocupação e a renda dos
trabalhadores, que, por sua vez, afetam os segmentos de
forma diferente. Ao destacar a amplitude do seguro em
termos de proteção oferecida à sociedade e de investidor
institucional, ele ressaltou que o setor ainda não tem sua
relevância plenamente no meio econômico.
O economista Pedro Simões acredita que a flexibilização da quarentena horizontal em todo o mundo deve
se consolidar, refletindo-se nos índices a curto prazo. Há
uma onda de otimismo global, uma consequência do
esgotamento econômico e psicossocial do shutdown e,
em razão disso, um certo consenso de que os processos de isolamento social não ocorrerão na proporção do
primeiro semestre do ano. Para ele, os protocolos para
evitar a proliferação do contágio e a crença de que a
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WEBTEC
descoberta da vacina para a cura se avizinha estão por
trás dessa percepção mais otimista dos mercados globais. De qualquer forma, o número de novos casos
amplia-se, mas há um viés de estabilidade ou queda na
taxa de óbitos, assinalou.
Entre outros comentários, o economista Luiz Roberto
Cunha adiantou que, entre outros riscos, o endividamento público decorrente dos gastos públicos para mitigar os impactos da Covid-19 está no radar de todos os
agentes econômicos, porque tem enorme potencial de
gerar danos ao bom ambiente de negócios, dadas as fragilidades fiscais do governo.
Clique aqui e assista na íntegra ao 1º WebTec da CNseg.

CNseg debate aspectos ASG em
investimentos
A segunda edição da série de webinars técnicos (WebTec)
da Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, realizada em 23 de julho, abordou o tema “Investimentos de
Impacto”. O encontro, que teve a mediação da Diretora
de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg,
Solange Beatriz Palheiro Mendes, deixou claro que os
investimentos estão considerando cada vez mais os
aspectos ambiental, social e de governança, sem perder
o foco em resultado e aumentando a percepção de riscos
e oportunidades.
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O ano de 2020 está sendo marcado pela pandemia do
novo coronavírus e outros fenômenos políticos e sociais
globais. Os esforços feitos por empresas para gerar
impacto social e ou ambiental mensuráveis, também
nesse período, estão assumindo papel prioritário.
Solange Beatriz frisou: “É benéfico quando se pode dar
materialidade e exemplificar ações e “cases”. É tudo que se
espera do tema sustentabilidade, já que por muito tempo
esteve no imaginário de pessoas e empresas. Acredito
que, no médio prazo, já consigamos notar expressivos
resultados e usufruir como planeta e sociedade.”
Solange destacou ainda que o setor de seguros, vida e
previdência, saúde e capitalização é um grande formador
de poupança. Em 2019, os ativos totais do setor de seguros alcançaram cerca de R$ 1,275 trilhão, sendo 75% desses ativos (R$ 957 bilhões) concentrados em aplicações
financeiras. Dessas aplicações financeiras, 98% estão em
quotas de Fundos de Investimentos, títulos de renda fixa
e variável e aplicações no exterior. Concluindo que a dinâmica do setor demonstra a importância da diversificação.
O evento contou com a participação do Head de
Previdência da XP Seguros, Amâncio Paladino Messina;
da Presidente da Comissão de Sustentabilidade e
Inovação da CNseg e Diretora de Sustentabilidade da
Mapfre, Fátima Lima; da Analista ESG do Santander Asset
e Membro do Grupo Consultivo de Sustentabilidade da
ANBIMA, Luzia Hirata, e do VP de Investimentos, Vida e
Previdência da SulAmérica, Marcelo Mello.

ASG (Ambiental, Social e Governança) para orientar instituições e gestores, realizada por Luzia Hirata. Segundo
a Analista do Santander, “o setor de seguros tem um
potencial enorme para tratar dessas questões, até porque é bastante afetado”. Luzia observou que haverá uma
série de impactos, mas não só do ponto de vista de riscos, como de oportunidades.
Já o Head de Previdência da XP Seguros, Amâncio
Paladino Messina, destacou que as empresas buscam longevidade em seus negócios e os clientes cada vez mais
olham para os investimentos com o viés da sustentabilidade. Segundo ele, a tendência é que os aspectos ASG
estejam ainda mais presentes. “Existem clientes que levam
em consideração em seus investimentos o total critério
dos aspectos ASG. Por outro lado, é uma questão das
próprias empresas terem essa preocupação porque está
diretamente ligada à sustentabilidade dos seus negócios.”
O VP de Investimentos, Vida e Previdência da SulAmérica,
Marcelo Mello, explicou como se deu a evolução dos
aspectos ASG e frisou que o “Ambiental” foi o último a
ganhar importância nos processos de investimentos nas
empresas, no Brasil. “Acho que avançamos muito, principalmente em termos de “Governança” e “Social”. “Nessa
direção, estamos semelhantes ao investidor americano,
mas muito longe do europeu”, explicou. E destacou:
“O aspecto Ambiental começou a ganhar importância
quando as empresas repararam que teria impacto positivo em todos os outros investimentos.”
Clique aqui e assista na íntegra ao 2º WebTec da CNseg.

Para Fátima Lima, as empresas com boa retrospectiva
com seus clientes e com questões de sustentabilidade
são as mais resilientes e com resultado financeiro melhor.
“É uma tendência, na minha concepção já uma realidade, que veio para ficar e gerar melhores resultados nos
médio e longo prazos”, afirmou.
Dentro da discussão sobre investimento e sustentabilidade, o WebTec CNseg teve a apresentação do Guia
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Em entrevista ao Valor Econômico,
Presidente da CNseg ressalta
"significativa melhora" na arrecadação

O jornal Valor Econômico publicou matéria em 11 de
junho, destacando a desaceleração de queda da arrecadação no setor de seguros no mês de maio. A informação foi divulgada com base nos dados da Conjuntura
CNseg nº 24. O Presidente da Confederação, Marcio
Coriolano, disse à reportagem que "depois da pancada
grande de abril, o mês de maio apresentou uma significativa melhora na comparação mensal".
No ano, até maio, o setor de seguros, sem considerar
o DPVAT e os produtos de saúde, teve uma receita de
R$ 97,78 bilhões, o que representa um recuo de 5,62%
ante o mesmo período de 2019. Na comparação com
o mesmo mês do ano passado, a arrecadação de R$
17,52 bilhões em maio significa uma queda de 22,1%.
Clique aqui para ler a íntegra da matéria no site do jornal (exclusivo para assinantes).

Crescimento expressivo do VGBL provoca alta
de 11,4% na arrecadação do setor segurador
O efeito VGBL selou o desempenho positivo do setor
segurador em maio. Com expansão de 49,7% no mês, o
VGBL inverteu de queda para alta a arrecadação, saindo
de 21,4% negativos em abril para expansão de 11,4%
em maio. “É forçoso ressaltar que esse crescimento em
maio foi devido exclusivamente ao avanço dos planos
de acumulação VGBL. Sem este, teria havido recuo de
2,3% na arrecadação global de prêmios, e, ainda assim,
esta taxa seria melhor que a registrada no mês antecedente (-21,4%)”, assinalou Marcio Coriolano, Presidente
da Confederação Nacional das Seguradoras, em seu
editorial na 24ª edição da Conjuntura CNseg.

mais considerando que, inversamente, o mês de abril foi
de perda líquida de receitas do VGBL”.
Nos cinco primeiros meses do ano, a arrecadação totalizou R$ 97,784 bilhões, retraindo-se 5,6% sobre o mesmo
período de 2019. O comportamento no ano reflete os
impactos da Covid-19 pelo segundo mês de exposição
plena à pandemia do novo coronavírus. “Isto ocorre
porque, como já viemos demonstrando, o bom desempenho da base de comparação de 2019 foi alavancado
por taxas crescentes sistemáticas. Então, a arrecadação
setorial de 2020, que se presume comprometida pelos
efeitos circunstanciais da Covid-19, será sempre comparada com boa evolução das receitas do ano que passou”, explica Coriolano.
Para ele, pela ótica de 12 meses móveis, “a melhor
medida tendencial, a inclusão do mês de maio – ainda
que com o efeito extraordinário de aumento de receitas
do VGBL – continua em marcha de desaceleração das
taxas, como previsto. A taxa de crescimento no período
encerrado em abril, positiva de 10,1%, deu novo mergulho para ainda positivos 6,7%, portanto uma perda de
3,4 pontos percentuais”.
O segmento de Danos e Responsabilidades observou
taxa negativa de 5,2%. Marcio Coriolano ressalta que o
comportamento dos diversos subsegmentos de seguros foi heterogêneo, o que mostra que a dinâmica da
vida social e econômica afetada pelo coronavírus é
influenciada de modo diverso pela mobilidade e preferência dos consumidores. O ramo de automóveis, por
exemplo, depois de longo período, observou aumento
de receitas (2,6%) e a Capitalização retomou a trajetória
de alta em maio, de 2,6%, após o recuo 18% de abril.
O Presidente da CNseg destaca também a solvência do
setor de seguros, que, com o ingresso de mais R$ 78,7
bilhões de reservas, fez as provisões técnicas atingirem
R$ 1,1 trilhão no ano.

Segundo ele, “houve preferência extraordinária do direcionamento de poupanças acumuladas no período de
comprometimento de mobilidade da população, ainda
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“Novo marco do saneamento
resgata dívida social”
Confira parte do artigo de Marcio Coriolano, publicado
no blog de Fausto Macedo, no Estadão, em 15 de julho.

Na década de 70 do século passado, o economista Edmar
Bacha escreveu uma fábula à qual deu o título de “O Rei
da Belíndia”. Tratava-se de um reino em cujo território conviviam realidades muito distantes: uma pequena
parte rica e desenvolvida como a Bélgica, a maior parte
muito pobre, como a Índia. O termo rapidamente firmou-se como metáfora da desigualdade brasileira, simbolizando inicialmente a crítica à política econômica concentradora de renda e, depois, à persistência de indicadores
sociais inaceitáveis, mesmo em períodos de prosperidade econômica.
Entre esses indicadores, nenhum representa tão cabalmente a injustiça social que vigora na nossa Belíndia atual
do que o saneamento básico – aí incluídos coleta, distribuição e tratamento de água, esgoto e lixo. É inevitável o espanto diante da constatação de que, apesar de
todos os avanços conquistados pelo Brasil nessas cinco
décadas, chegamos ao século XXI como um País que, em
2019, ostentava o 9º maior PIB do planeta, e onde um em
cada dois brasileiros (104 milhões de pessoas) não tem
acesso a esgoto tratado. O ranking 2020 do Instituto Trata
Brasil mostra que, de acordo com o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS – base 2018), o
número de brasileiros sem acesso ao abastecimento de
água corresponde ao triplo da população de Portugal.
A coleta de esgoto não existe para um contingente que
equivale ao dobro da população da Argentina.
No que tange ao lixo, 24% dos lares não contam com
serviço de coleta, e em quase 3.000 cidades os lixões
resistem, quando deveriam ter sido extintos em 2014,
de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Se ainda havia algum questionamento sobre a prioridade necessária a esse tema, a pandemia da Covid-19
não deixa margem de dúvida. A realidade tem mostrado
dados alarmantes, como a falta de acesso à água em boa
parte dos lares e escolas do País, em um momento no
qual a higiene é um dos principais fatores de contenção
do número de casos.
Por esse motivo, a aprovação do Marco Regulatório
do Saneamento (PL 4.162/2019) pelo Senado é uma
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excelente notícia. A Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg) considera que a sanção do presidente Jair Bolsonaro, esperada para até o próximo dia
15, representará um passo histórico para a superação de
uma das maiores chagas do Brasil. Não tanto pelas metas
– afinal, metas já foram estabelecidas anteriormente e
jamais cumpridas. Mas pelo estabelecimento de regras
capazes de dar segurança aos potenciais investidores
nesse setor, que demanda recursos da ordem de R$ 500
bilhões para que o saneamento chegue a todos os brasileiros até 2033. O estímulo ao investimento privado
através de licitação entre empresas públicas e privadas,
o fim do direito de preferência a empresas estaduais e a
cassação da concessão de quem não cumprir as metas
estipuladas estão entre avanços que consideramos inegáveis. Digno de nota é também o papel coordenador da
Agência Nacional de Águas (ANA), que organizará e dará
transparência à intrincada rede de 52 agências reguladoras locais e regionais de saneamento, o que gera incertezas e afugenta investidores. (continua)
A íntegra do artigo está disponível no site do Estadão.
Confira!

Encontro virtual aborda impactos
da pandemia no cenário econômico
O Presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano, foi um dos
debatedores do Webinar "Impacto da Pandemia no
Cenário Econômico", organizado pela Rede D'or. O
encontro virtual ocorreu em 29 de julho, com a participação de representantes de instituições médicas e
economistas.
Um ponto comum entre todos foi a urgência em se
repensar o País num momento tão complicado do
mundo. Coriolano reforçou a urgência das reformas
estruturais e acrescentou as que precisam acontecer

17

CNseg em ação

na saúde suplementar, que vinha num ritmo acelerado,
mesmo em períodos recessivos. Em sua fala, ele afirmou
que não acredita num novo normal mágico. “Acredito
que temos de voltar a equacionar o que deveria ter sido
normal na última década, e que ainda não conseguimos
resolver”, comentou. Segundo dados apresentados por
ele, nos últimos 12 anos a saúde suplementar acumulou
arrecadação de R$ 1,58 trilhão. “É um volume considerável,
pago por pessoas que querem ter um plano de saúde”.
Desse valor, R$ 1,31 trilhão retornou para os beneficiários
de planos de saúde, mediante pagamento a toda a rede
de atenção à saúde, formada por hospitais, laboratórios,
médicos, indústria de fármacos e todo o tipo de profissionais médicos.”

para a atenção primária da saúde; prioridade para a promoção e prevenção da saúde; mudança do modelo de
remuneração dos serviços médicos; e revisão do marco
legal da Lei 9.656. “Sou otimista como todo segurador, já
que nossa missão é dar proteção de longo prazo. Afinal,
nos comprometemos em gerenciamento de riscos.
Temos um desafio enorme de dar sustentabilidade para
a saúde suplementar. Ela mostrou as suas soluções neste
momento grave de pandemia. E o nosso sistema privado
tem todas as condições de sair mais fortalecido se todos
esses tópicos forem debatidos e implementados”.
Assista à íntegra do webinar “Impacto da Pandemia
no Cenário Econômico” com o Presidente da CNseg.

O Presidente da CNseg frisou que a retomada do
crescimento dependerá do comportamento do produto, da renda e do emprego. “Os planos de saúde
empresariais dependem crucialmente da produção e
do emprego e os planos por adesão da renda. Além
disso, precisamos retomar discussões importantes que
estavam na pauta do setor e precisam ser retomados.”
Marcio Coriolano se referiu a cinco importantes temas:
racionalidade da incorporação tecnológica; prioridade

Mercado segurador lamenta as perdas de
Alberto Continentino e de Miguel Junqueira

O mês de julho foi de grandes perdas para o mercado
segurador. Em 3 de julho, a CNseg lamentou o falecimento de Alberto Oswaldo Continentino de Araújo.
Sua destacada atuação à frente de entidades do setor
demonstra seu legado a um setor que agora lhe rende
homenagens e reconhecimento pelo trabalho realizado
em prol do seguro, notadamente na seguradora Minas
Brasil, companhia da qual foi presidente. Ele ocupou a
Vice-Presidência da Fenaseg por seis vezes e comandou
por três décadas o SindSeg MG/GO/MT/DF e sua marca
está também presente na infraestrutura brasileira, já que,

VOLTAR

na condição de engenheiro civil, participou da construção de Brasília, de ferrovias e rodovias brasileiras.
E, em 21 de julho, o mercado segurador gaúcho perdeu
Miguel Junqueira Pereira, aos 93 anos. Dr. Junqueira,
como era conhecido, foi presidente do Sindicato das
Seguradoras do Rio Grande do Sul de 1986 a 2010, onde
até os dias de hoje é lembrado como “presidente de
honra”. Ele ingressou no mercado segurador em 1970,
foi coordenador do Comitê Brasileiro do Mercoseguros,
presidente do Conselho de Representantes do Convênio
de Seguro DPVAT, membro nato da Diretoria e do
Conselho Consultivo da Fenaseg, vice-presidente da
Escola Nacional de Seguros, acadêmico da Academia
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), administrador e, por mais de três décadas, foi membro do Conselho
de Administração da Previdência do Sul (hoje a Previsul
Seguradora), entre outros cargos assumidos ao longo
dos quase 50 anos de carreira. Ambos deixaram seus
depoimentos registrados no Centro de Documentação
e Memória do Mercado Segurador - CEDOM. Confira
clicando nos nomes.
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