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PALAVRA DO PRESIDENTE

          nova diretoria, que assumiu há pouco 
       mais de 8 meses, já apresenta 
grandes realizações e diversas novidades.
Iniciei a minha gestão, ao lado de uma 
diretoria coesa e comprometida, com o 
desafio de continuar trilhando esses 36 anos 
de sucesso do CVG-SP, sempre levando 
informações relevantes aos nossos associados 
e ao mercado como um todo. Por isso, me 
sinto muito feliz por termos conseguido 
operacionalizar o novo site, mais moderno 
e interativo; por termos potencializado as 

A

Comunicação é a chave da gestão 
2017/2018

mídias sociais, através da fanpage  e  do LinkedIn; e  por  termos  aberto  mais um canal de comunicação 
com os nossos associados: a TV CVG.
Foi uma honra iniciarmos nossos eventos recebendo corretores no seminário “O Seguro de Pessoas na 
Visão dos Corretores”, onde pudemos discutir o Seguro de Vida do ponto de vista do canal distribuidor 
e, logo no evento seguinte, em junho, recebemos o Presidente da FenaPrevi, Edson Franco, que nos 
apresentou um update sobre o Universal Life, um produto tão importante e tão aguardado pelo mercado. 

A presença do Superintendente da SUSEP, Joaquim Mendanha, em julho, coroou com êxito estes primeiros 
meses de gestão, não só pela grande representatividade, pois o evento reuniu as mais altas autoridades do 
mercado segurador, mas também, porque pudemos conhecer mais sobre o que a SUSEP vem fazendo pelo 
mercado de Seguro de Pessoas.

Neste ano, o CVG-SP teve a honra de receber em seu quadro associativo nove novas sócias-parceiras. Entre 
elas a ML3 Consultoria e Corretagem de Seguros e a Univalores Corretora, no mês de março. As placas de 
boas-vindas de maio foram entregues para a CBJR Boaventura Seguros, a Faol Assessoria e Consultoria 
em Seguros e a Samplemed Serviços Médicos. Em junho, a Padrão Opípari Assessoria em Seguros e a 
Continental Assessoria receberam o título de associadas. E os mais novos integrantes são: a Lockton Brasil 
e a Sciath Insurance Brokers Corretora de Seguros, homenageadas no mês de julho.

Encerro a minha participação nessa primeira edição do “CVG Notícias” de 2017, fazendo um resumo desde 
o início do ano e agradecendo pela oportunidade de estar à frente da presidência do CVG-SP, com muita 
disposição e garra para realizar uma ótima gestão, através de um plano de trabalho bem estruturado e com 
projetos inovadores.
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Abril

Junho

Julho

Participou como debatedor do seminário A Reforma da Previdência Social 
à luz da Experiência Internacional, promovido pela Escola Nacional de 
Seguros. Silas explanou no painel “Reforma da Previdência – Modelos e 
Experiências em outros Países”.

Silas Kasahaya participou do almoço do CCS-SP integrando a mesa 
diretora junto as demais autoridades.

Sindseg-SP e Sincor-SP lançam o “Projeto de Vida Segura” em evento na 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A parceria consiste em 
levar o programa a 500 escolas estaduais  de São Paulo. O presidente do 
CVG- SP, Silas Kasahaya  e o diretor de seguros Tiago Moraes, marcaram 
presença no evento.

Compareceu ao Seminário de Seguro de Vida Universal, realizado pela 
Milliman em parceria com a LIMRA, no Hotel Pullmann São Paulo 
Ibirapuera.

O Diretor adjunto de Relações com o Mercado, Márcio Braga, participou 
da 13ª edição da Feijoada Itucaram, realizada pela CAMARACOR, em 
parceria com a Ituran Brasil.

Silas participou da reunião com as lideranças das entidades do 
mercado de seguros de São Paulo, realizada na sede do Sincor-SP.

O Diretor de Relações com o Mercado, Marcos Kobayashi, participou do 
evento realizado pelo CCS-SP no  Circolo Italiano em São Paulo.

O Diretor de Seguros, Tiago Moraes, compareceu ao evento “Papo Seguro 
– Conceitos, Tendências e Percepções em Seguros”, promovido pela SBCS.

O presidente Silas Kasahaya e o Diretor de Relações com o Mercado, 
Marcos Kobayashi, estiveram presentes no evento do 51º aniversário do 
CVG-RJ.
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REGISTRO

Silas Kasahaya participa da 
Memória do Seguro Brasileiro

O presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, 
concedeu entrevista à (ANSP) Academia 
Nacional de Seguros e Previdência, em 11 
de abril, para o projeto “Memória do Seguro 
Brasileiro”. O depoimento faz parte do acervo 
digital da Academia, que pretende contar a 
história do seguro no Brasil por meio das 
principais personalidades do setor securitário. 
O vídeo está disponível no site do CVG-SP.

Silas Kasahaya, presidente do CVG-SP, 
participou como debatedor no seminário 
“A Reforma da Previdência Social à luz da 
Experiência Internacional”. Silas integrou o 
painel “Reforma da Previdência – Modelos 
e Experiências em outros Países”. O evento 
aconteceu em 27 de abril no auditório da 
Escola Nacional de Seguros em São Paulo.
“A educação financeira deve ser cada vez mais 
focada quando pensamos numa renda futura. 
Hoje, já se investe em modelos privados muito 
mais do que há 20 anos, quando nem se pensava 

CVG-SP presente no seminário “A Reforma 
da Previdência  Social  à  luz da Experiência 

Internacional”

REGISTRO

nisso e o Estado era o único responsável pela renda de pessoas idosas. Isso vem mudando e deve 
ser apoiado num processo de disseminação de informações para todos”, defendeu Silas.
Entre os palestrantes que participaram do seminário estão o professor Helio Zylberstajn, da USP, 
Gustavo Bonomi Silvestre, executivo da Swiss Re Brasil Resseguros e o presidente da FenaPrevi, 
Edson Luis Franco.

Foto: Márcia Alves 

REGISTRO
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REGISTRO

A Câmara dos Corretores de Seguros do Estado 
de São Paulo realizou, em 10 de junho, a 13ª 
edição da sua Feijoada Itucaram, com o apoio da 
Ituran Brasil. O evento contou com a presença 
do Diretor Márcio Braga, que representou o 
CVG-SP no encontro.

O Presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, e o 
Diretor de Relações com o Mercado, Marcos 
Kobayashi, estiveram presentes no evento de 
comemoração do 51º aniversário do CVG-RJ, 
em 28 de junho. Também participou Osmar 
Bertacini, secretário do Conselho Consultivo do 
CVG-SP. Paulo dos Santos, Diretor da SUSEP, 
ministrou a palestra da noite.

O CVG-SP marcou presença no evento realizado 
pelo  CCS-SP, em 13 de junho, no Circolo 
Italiano, em São Paulo. Marcos Kobayashi, 
Diretor de Relações com o Mercado, esteve 
presente no evento, que recebeu a diretoria do 
Hapvida.

CVG-SP participa da 
13ª Feijoada Itucaram

CVG-RJ completa 
51 anos

Almoço CCS-SP 
com Hapvida

Foto: Divulgação Assessoria 
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REGISTRO

O presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, 
participou do tradicional almoço do CCS-SP, 
realizado em 4 de julho, no Circolo Italiano. 
Na ocasião do evento, o CCS-SP recebeu 
a diretoria da Pottencial Seguradora, que 
apresentou o tema “Solução Ideal em Seguro 
Garantia e Fiança Locatícia para empresas”. 
O Presidente do CVG-SP participou da mesa 

Presidente do CVG-SP 
esteve presente no 
almoço do CCS-SP

REGISTRO DE MERCADO
CVG-RJ empossa 

nova diretoria

Sindseg-SP e Sincor-SP 
lançam o Projeto de Vida 

Segura

O CVG-RJ realizou em 13 de julho a eleição 
da chapa para o biênio 2017/2019.  A votação 
que foi realizada na sede da entidade, 
contou com a participação de associados e 
beneméritas.
A entidade carioca, que completou 51 anos, 
terá à frente como presidente Carlos Ivo 
Gonçalves; Leila Nogueira, vice-presidente; 
Sergio Ricardo Magalhães de Souza, 
diretor de seguros; Delmar Pereira, diretor 
tesoureiro; e Alexandre Henry, diretor social.

O projeto foi lançado em 26 de julho e faz parte da plataforma Cultura do Seguro, mantida pelas 
duas entidades sindicais. A parceria consiste em levar o programa a 500 escolas estaduais  de São 
Paulo. A proposta é incentivar a interação por meio de um game onde os jovens poderão simular 
um planejamento de vida, desde a aquisição de um bem, elaboração de um plano de estudos, 
prevenção, até opções de lazer e bem-estar.

diretora.

Foto: Dalvino Santino

Foto: Divulgação Sincor-SP



8 notícias

POSSE

CVG-SP EMPOSSA NOVA DIRETORIA
Gestão eleita para o biênio 2017-2018 tem a missão de fortalecer a atuação da

entidade com seus principais públicos de relacionamento

 *Por JoinUs 

Foi realizada em 16 de fevereiro, a cerimônia 
de posse da nova diretoria do CVG-SP, no 
auditório do Sindseg-SP.
Eleito para o biênio 2017-2018, o presidente 
Silas Seiti Kasahaya lidera o grupo de gestão da 
entidade que tem como foco dar continuidade 
aos projetos de sucesso realizados ao longo 
dos 36 anos de história do Clube e preparar a 
entidade para o futuro, de olho nas tendências 
do mercado e na inovação tecnológica.
“Temos um desafio de renovação em um 
mercado que é tradicional. Por isso, a 

comunicação é um dos principais temas dessa 
nova gestão. Sabemos que o tempo é curto, 
mas temos que chegar até a base de associados, 
que conta com muitas pessoas novas e trazê-
las para o debate dos assuntos importantes 
do mercado. É uma quebra de paradigma da 
entidade. Vamos manter nossa essência social, 
mas também atuando pelo mundo virtual, 
como um caminho para chamar as pessoas”, 
comentou o presidente recém-empossado. 
Kasahaya assume no lugar de Dilmo Bantim 
Moreira, após dois mandatos consecutivos, 
limite máximo permitido pelo Estatuto do 
CVG-SP. Moreira despediu-se do cargo e 
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POSSE

agradeceu o apoio recebido de sua diretoria, 
das seguradoras associadas e das entidades do 
mercado segurador. “Sem o apoio recebido, não 
seria possível realizar tudo o que realizamos 
nestes últimos 4 anos. O meu muito obrigado”, 
afirmou Dilmo.
Mais de 60 pessoas estiveram presentes ao 
evento. A mesa diretora foi composta pelo 
presidente empossado Silas Kasahaya; por 
Dilmo Bantim Moreira, presidente gestão 
2013/2016; por Mauro César Batista, presidente 
Sindseg-SP; e por Osmar Bertacini, diretor do 
Sincor-SP, presidente da APTS, e fundador e 
Conselheiro do CVG-SP. Estiveram na posse 
ainda, o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Milanez Camillo; Adevaldo Calegari, mentor 
do Clube Corretores de Seguros SP; Fernando 
Simões, diretor executivo do Sindseg-SP; 
Marcelo Guirao, presidente da UCS; Pedro 
Barbato Filho, presidente da Camaracor; 
Rosa Maria Antunes, presidente da Acoplan; 
Luciano Snel, presidente da Icatu Seguros; 
Guilherme Hinrichsen, vice-presidente da 
Icatu e José Adalberto Ferrara, presidente da 
Tokio Marine Seguradora. 
A nova gestão apresentou seu plano de trabalho 
para os próximos dois anos. Um dos pilares 
envolve a reformulação de toda a comunicação 
da instituição – marca, site e novos canais de 
interação com o público, com a ativação do 
CVG-SP nas redes sociais. Na outra ponta, a 
entidade também reforçará sua atuação como 
formadora, por meio de cursos, seminários e 
palestras.

 A entidade manterá a política de abertura para 
a associação de representantes de corretoras 
de seguros e resseguros, para reforçar o 
relacionamento com os profissionais desse 
segmento. “O momento é muito oportuno para 
alavancar o  Seguro de Vida e previdência no 
Brasil, nessa parceria entre a indústria, que 
desenvolve e distribui novos produtos, e o 
corretor, que precisa cada vez mais se inteirar 
dessas mudanças, entender esse produto, para 
atender às novas necessidades do consumidor 
e atuar como um agente do bem-estar social”, 
avaliou o presidente do Sincor-SP, Alexandre 
Camillo, que participou do evento.
Também durante seu discurso, o presidente do 
Sindseg-SP, Mauro Batista, destacou a curva 
ascendente do setor de seguros no Brasil, em 
uma rota de crescimento sustentado e que exige 
novos rumos na discussão sobre produtos, 
serviços e a inovação no mercado segurador. 
“O cenário atual implica um debate por novas 
soluções com a sociedade, em um contexto 
no qual o seguro demonstra-se como um setor 
ético, sério e eficaz”, reiterou, reforçando 
também todo apoio e parceria do CVG-SP.
Encerrando as apresentações, o fundador 
do CVG-SP, Osmar Bertacini, que assume 
como Secretário do Conselho da nova gestão, 
destacou a evolução do setor de seguros ao 
longo das últimas décadas. “Essa transição é 
um momento muito feliz para todos nós, porque 
vemos que uma entidade que fundamos há 35 
anos continua forte, divulgando a legislação 
do seguro e trabalhando em prol do mercado. 
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GESTÃO 2017/2018

POSSE
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EVENTOS 

CVG-SP realiza o primeiro almoço do ano
Novo presidente apresenta os próximos desafios do Clube

*Por Revista Cobertura 

Na manhã do dia 30 de março, 
aconteceu o primeiro almoço 
mensal do CVG-SP para 
apresentar aos parceiros e sócios 
algumas ações e caminhos da 
entidade nessa gestão. “O grande 
foco do CVG-SP ao longo 
de suas histórias é a troca de 
ideias e a valorização de todos 
os profissionais do mercado”, 
enfatizou o presidente Silas 
Kasahaya.
Foram 35 anos (na época da 
matéria) de uma organização de 
união. “Pois surgiu da união de 
profissionais e hoje tem uma boa 
representatividade e uma série 
de ações que foram realizadas 
e que agora temos a missão de 
além de dar continuidade, de 
melhorar pensando no futuro”, 
comentou o presidente. Nesses   
anos de existência, o CVG-SP 
soma (na  época da matéria) 22    
seguradoras associadas,  quatro 
resseguradoras, cinco corretoras, 
além de duas que estão chegando 
e duas prestadoras de serviços, 
com mais de 1500 sócios, mais 
de 9 mil profissionais de seguros 
de pessoas que já passaram pelas 
ações do Clube e nos últimos 
dois anos foram 27 eventos, com 
participação de mais de 2.300 
pessoas. “Pelos números percebe-
se que conseguimos movimentar e 
cooperar com o mercado”, afirmou 
Kasahaya.
Silas ressaltou que é preciso ter 

maior aproximação dos corretores 
e assim ter novos profissionais. 
“Estamos em contato com 
entidades, pois é necessário ter 
gente nova, mas poucos estão 
participando do mercado, e é 
preciso que eles tenham maior 
presença”.
Em sua apresentação, o novo 
presidente mostrou uma prévia das 
ações previstas para os próximos 
anos. “Inserção de corretoras 
de seguros, resseguradoras no 
rol de Associadas Beneméritas, 
realização de cursos e seminários 
e inclusão de novos cursos na 
grade oferecida pelo CVG, 
implementação de cursos via EAD 
com desconto para associados, 
inclusão de empregados de 
corretoras de seguros e resseguros 
associadas na participação dos 
cursos promovidos pelo CVG-SP, 
maior aproximação com corretores 
por meio da realização de eventos/
treinamento em conjunto com 
entidades do setor, implementação 
de um cronograma anual de 
eventos e ações especiais com o 
mercado em geral, reformulação 
da identidade visual (logo e 
assinatura) do CVG-SP, ativação do 
Facebook e LinkedIn como canais 
de comunicação, reformulação 
da newsletter e site da entidade, 
realização de eventos e seminários 
para divulgação dos principais 
temas para o mercado de seguro de 
benefícios no ano”.

Ele finalizou dizendo que, “a ideia é 
continuar contribuindo ao mercado e 
o bom de estar começando é ter uma 
agenda flexível e ajustável”.
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EVENTOS 

O Clube de Vida em Grupo (CVG-SP) promoveu, em 23 de maio, o debate “O Seguro de Pessoas na Visão 
dos Corretores”. O evento ocorreu no auditório do Sindseg-SP, em São Paulo, e contou com a participação dos 
associados do Clube de Vida em Grupo, entre eles as seguradoras, resseguradoras e corretores.
O evento contou com a presença de algumas personalidades do setor, como David Novloski, presidente do 
Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado do Paraná - CVG-PR, Mara Sutto, presidente da União 
de Corretores de Seguros - UCS, Osmar Bertacini, presidente da Associação Paulista dos Técnicos de Seguro 
– APTS, Pedro Barbato Filho, presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo – 
CAMARACOR e José Amélio de Souza, presidente do Clube dos Corretores de Seguros de Osasco e Região 
– CCS-OR.  
Segundo o presidente do CVG-SP, Silas Kasahaya, a proposta inicial do debate era mostrar a visão dos corretores 
de seguros sobre o mercado. “O segmento vem crescendo, se desenvolvendo e está em plena ebulição, seja com 
os produtos já disponíveis ou até mesmo novos produtos, por isso há vários temas que podem ser discutidos 
sobre o nosso mercado. O CVG-SP é a entidade indicada para programar e discutir esses temas tão importantes”, 
comentou Silas.

Desafios do Vida em Grupo 
Diniz Caetano, da CB Corretora trouxe o tema “Desafios do Vida em Grupo” para o debate. Diniz apontou que 
o mercado de Vida em Grupo teve ascensão na década de 70, mas de lá para cá houve muitas mudanças. “Tivemos 
uma mudança significativa do mercado em relação aos players nos últimos 20 anos. Os clientes são os mesmos, mas a 
concorrência aumentou”, comentou. Caetano acredita que é preciso investir e conversar sobre o mercado de Vida 
em Grupo. “É importante que as seguradoras invistam no “Vida”, pois conversar comercialmente sobre ele já é 
uma tarefa difícil, por isso entendo que o caminho correto seja a especialização”, completou.

Importância das consultorias
Maurício Leite, da ML3 Consultoria e Corretagem de Seguros, debateu o tema “Consultoria Empresarial 
voltada para Benefícios”, Maurício apontou que os corretores trabalham geralmente com todos os produtos 
e ramos do segmento e, por isso, é necessário atender a todas as necessidades dos clientes. Sobre a 
importância da consultoria para corretores, Maurício apontou que a atividade do corretor é muito parecida 
com qualquer relacionamento, e por esse motivo é preciso inovar, conhecer o cliente e levar novidades. 
“Todos os dias eu faço visita a algum cliente. O corretor precisa estar sempre presente. Se o corretor não
conhece minimamente o produto e a condição daquela companhia, não há argumentação e isso é possível 
conseguir através do treinamento”, finalizou Maurício.

Oportunidades
Outro tema discutido no debate foi as oportunidades em acumulação e risco. Ricardo Tarantello, da Univalores 
Corretora, debateu o tema e ressaltou uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, cujos resultados 
mostram que 19% dos brasileiros possuem Seguro de Vida, ao passo que 56% deles desejam contratar algum 
tipo de seguro. “O que falta a esses brasileiros? Acesso. Falta um profissional que irá motivá-lo”, afirmou 
Tarantello, que também ressalta que a motivação por trás da contratação do Seguro de Vida se dá através da 
necessidade de proteger financeiramente a família. “A ação do profissional é muito importante nesse momento porque 
a decisão do cliente é totalmente emocional”, completou.

Angariações
Já César Carloni, da Segasp, discutiu o tema “Importância das apólices angariadas no Mercado”. Sobre as 
angariações individuais Carloni apontou o desafio da atividade. “É um desafio que os corretores passam no dia 
a dia. Temos demanda e às vezes não encontramos seguradoras dispostas a aceitar um negócio com um modelo 
diferente, ou seja, o corpo técnico preparado e com disposição, sem receio para enfrentar algo novo”, comentou 
Carloni.

CVG-SP promove debate entre 
corretores e o setor
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Novos Produtos e Estratégias de Vendas 
Josusmar Sousa, da Mister Liber, debateu o tema. Sobre o evento, Josusmar comentou que “é essencial termos 
esse tipo de evento devido a importância do ramo Vida e Previdência. Estamos vivendo um momento único de 
oportunidades para falar com as seguradoras”, afirmou. 
Sobre a importância do debate, Josusmar apontou que o Seguro de Vida está em evidência porque passa a ser 
percebido pelo mercado de seguros e pela sociedade como um bom produto. “Esse é o momento de desbravar o 
nicho de mercado e aproveitar as oportunidades, principalmente considerando a conjuntura econômica do país 
em crescimento, pois quanto mais Seguros de Vida forem comercializados, mais o País tende a crescer, uma 
vez que esse dinheiro será injetado na economia futuramente. Estamos fazendo dinheiro para entrega futura”, 
concluiu Josusmar.

Participação do público
O evento também contou com a ampla participação da platéia presente, entre eles Mara Borges Sutto, 
presidente da União de Corretores de Seguros, que o considerou muito produtivo. “Creio que a melhor 
alternativa de nos posicionar em relação ao mercado é dessa forma, onde participam corretores e seguradoras, 
pois assim houve a oportunidade dos corretores falarem sobre suas histórias de sucesso, mas também 
das limitações que muitas vezes encontram na comercialização dos produtos de vida”, comentou Mara.
O debate também teve a colaboração de Osmar Bertacini, Presidente da Associação Paulista dos Técnicos 
de Seguro – APTS, que afirmou que eventos como esse são muito oportunos tanto para corretores quanto 
para seguradoras. “Os corretores precisam vender Seguro de Vida, mas na prática não vemos nenhum 
movimento específico sobre isso, por isso essa iniciativa do CVG-SP vem de encontro com essa proposta”, 
afirmou. 
Sobre a importância de ouvir os corretores, Bertacini afirma que essa é uma prática fundamental no 
mercado. “Esse diálogo é muito importante até mesmo para as seguradoras alinharem novos produtos 
e serviços”, conclui Osmar.

Finalização
Tendo em vista a importância do Seguro de Vida para a sociedade como um todo, o debate “O Seguro de 
Pessoas na Visão dos Corretores” promovido pelo CVG-SP teve a intenção de refletir sobre o papel de 
corretores e seguradoras sobre um dos principais produtos do mercado segurador. “O desafio do corretor é 
vender o Seguro de Vida, ao mesmo tempo em que o desafio das seguradoras é a capacitação, aceitação de 
novos produtos e atendimento aos corretores”, finaliza Silas Kasahaya.       .     
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CVG-SP REALIZA ALMOÇO COM O PRESIDENTE DA FENAPREVI 
Evento foi realizado no Terraço Itália, em São Paulo

Foi o tema da palestra apresentada por Edson 
Franco, presidente da FenaPrevi. O enfoque 
principal foi o Seguro Universal Life, que tem 
sido muito aguardado pelo mercado de seguros. 
O produto é um plano de acumulação (VGBL/
PGBL) em conjunto com Seguro de Vida. O que 
diferencia do  Seguro de Vida tradicional é que o 
Universal Life é resgatável e pode constituir uma 
reserva ao longo do tempo, assim permitindo a 
customização da cobertura e dos prêmios durante 
a sua vigência. “Nós temos uma grande expectativa 
sobre esse produto, pois ele tende a promover um 
conceito de acumulação combinado ao risco, que 
é um conceito que obteve bastante êxito em outros 
países”, afirma Franco.
A espera pela circulação do produto é dada pelo 
aguardo de duas regulamentações: uma circular 
que está em audiência pública, que se encerra 
dia 23 de junho e o ajuste tributário pela Receita 
Federal. Segundo o presidente da FenaPrevi, no 

momento o setor está retomando o contato com 
a Receita por meio da SUSEP, que em maio foi 
interrompida devido à substituição da diretora 
de Supervisão de Conduta da SUSEP, Helena 
Venceslau, pelo novo diretor Carlos Alberto de 
Paula. “Esse é um produto que a gente espera que 
nos ajude a diversificar os canais de distribuição”, 
afirma Franco.
Edson Franco ainda comentou sobre o a limitação 
do carregamento, que de fato acabaria com a 
diversificação dos canais de distribuição. “Se 
colocarmos a limitação no carregamento, o 
produto se torna mais um a ser distribuído pelo 
canal bancário, e o canal bancário não vai distribuir 
um produto dessa complexidade”.
Segundo o presidente da FenaPrevi, o Universal 
Life está em processo de estruturação e regulação. 
“Estamos com uma expectativa de, nos próximos 
meses, estar com os produtos aptos a serem 
lançados pelas seguradoras”, conclui. 

EVENTOS

“Principais projetos da FenaPrevi 
e um update sobre o Universal Life”

O CVG-SP realizou em 19 de junho um almoço com o 
presidente da FenaPrevi, Edson Franco, que apresentou a 
palestra “Principais projetos da FenaPrevi e um update sobre 
o Universal Life”. O evento reuniu executivos de seguradoras, 
autoridades e corretores do mercado segurador paulistano.
Fizeram parte da mesa principal, Silas Kasahaya, 
presidente do CVG-SP; Edson Luís Franco, presidente 
da FenaPrevi; João Marcelo dos Santos, presidente da 

ANSP; Liza Miranda de Souza, diretora da Continental Assessoria; Hélio Opípari Jr., diretor da Padrão 
Opípari; Francisco Toledo, vice-presidente do CVG-SP; Marcos Kobayashi, diretor do CVG-SP e 
Marcos Colantonio, presidente da Aconseg-SP. O almoço também contou com a presença de algumas 
personalidades do mercado de seguros, entre eles Fernando Simões, diretor executivo do Sindseg-SP; 
Ronny Martins, gerente da Funenseg; José Amélio Souza, mentor do CCS-OR; Mara Borges Sutto, 
presidente da UCS; Affonso Fausto, presidente da SBCS e Osmar Bertacini, presidente da APTS.
“Com esse evento o CVG-SP dá continuidade às ações que sempre fez, consolidando a nossa vocação que 
é trazer os principais projetos do mercado de Seguro de Pessoas”, afirma Silas Kasahaya.
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ESPECIAL

CVG- SP ENTREGA FOTOLIVRO AO 
EX-PRESIDENTE DILMO BANTIM

No dia 19 de junho, no almoço com o 
presidente da FenaPrevi, Edson Franco, o 
CVG-SP realizou a entrega do Fotolivro 
com as principais ações e recordações do ex-
presidente da entidade, Dilmo Bantim Moreira.

“Agradeço ao Silas por esta homenagem; 
pois o fotolivro é uma agradável lembrança 
das ações da gestão 2013/2014 e 2015/2016, 
um resumo de tudo o que foi realizado nestes 
últimos quatro anos, o que só foi possível com o 
essencial apoio de todos os diretores e também, 
de todos vocês. Vou guardar com muito carinho. 
O meu muito obrigado!”, afirmou Dilmo.

Lançado em dez/2011, em come-
moração aos 30 anos da entidade, 
o fotolivro é uma tradição; uma 
homenagem personalizada en-
tregue a cada um dos presidentes 
que passaram pela entidade desde 
a sua fundação; o qual registra os 
principais momentos da diretoria, 
bem como, integra todas as news-
letters e revistas editadas durante 
o período de cada gestão.

SOBRE O FOTOLIVRO
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Joaquim Mendanha, Superintendente da SUSEP, 
recebe homenagem do CVG-SP

Evento realizado no Terraço Itália, em São Paulo, prestou homenagem ao
Superintendente da entidade e reuniu autoridades do setor 

O CVG–SP realizou no dia 13 de 
julho um almoço em homenagem ao 
Superintendente da SUSEP, Joaquim 
Mendanha de Ataídes. O evento 
recebeu os associados do  CVG-SP, 
executivos de seguradoras, autoridades 
e corretores do mercado segurador 
paulistano.
O evento contou com alta representa-
tividade, estando presentes na mesa 
diretora Márcio Serôa Coriolano, 
presidente da CNseg, Edson Franco, 
presidente da FenaPrevi, Mauro César 
Batista, presidente do Sindseg-SP, 
Alexandre Camillo, presidente do 
Sincor-SP, Robert Bittar, presidente 
da Escola Nacional de Seguros, João 
Marcelo dos Santos, presidente da 
ANSP, Cássio Giometti, diretor de 
Benefícios da Sciath Insurance Brokers 
e Filipe Maciel, superintendente de 

Benefícios da Lockton Brasil.
Participaram também as seguintes autoridades: Adevaldo Calegari, mentor do CCS-SP; Affonso Fausto, 
Presidente da SBCS; David Novloski, presidente do CVG-PR; Fernando Simões, diretor Executivo do 
Sindseg-SP; José Amélio de Souza, mentor do CCS-OR; José Roberto Souza Bonito, presidente do CCS-
Santos; Marco Damiani, diretor do Sincor-SP; Osmar Bertacini, APTS; Paulo T. Meinberg, diretor do 
IBRACOR; Pedro Barbato Filho, CAMARACOR; Ronny Martins, gerente da FUNENSEG; Rosa Antunes, 
presidente da Acoplan e Simone Martins, vice-presidente do Sincor-SP.
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O evento contou com a palestra 
do Superintendente da SUSEP, 
Joaquim Mendanha que falou a 
respeito dos principais eixos de 
atuação da SUSEP atualmente, 
entre eles, o fomento da indústria, 
a desburocratização dos processos 
internos e externos e a supervisão 
alinhada às melhores práticas do 
mercado.
Mendanha apresentou os princi-
pais números da SUSEP e enfa-
tizou as tendências do mercado. 
“Podemos perceber que o merca-
do continua em crescimento, po-
rém o setor de Seguro de Pessoas 
deu uma contraída, mas acredita-
mos que ele vai chegar bem ao fi-
nal do ano”, comentou Mendanha.
“Achamos importante ouvir 
as entidades e fecharmos uma 
agenda exclusiva para o setor, 
sempre lembrando que o órgão 
regulador dará a última palavra, 
mas voltamos a nossa atenção 
a esses ramos. Estamos sempre 
trabalhando para trazer novos 
avanços”, comentou Mendanha 
sobre as principais atividades 
realizadas em seu primeiro ano à 
frente da SUSEP.
O Superintendente também 
ressaltou que uma das primeiras 
agendas a serem cumpridas pela 
entidade foi o Universal Life. 
Segundo ele, a SUSEP aguarda 
agora apenas a validação pela 
Receita Federal. “Estamos 
aguardando apenas a ação da 
Receita Federal e tenho certeza 
que isso será um grande norte 
ao Seguro de Pessoas”, afirmou 
Mendanha.
Sobre as atividades desenvolvidas 
na SUSEP, ressaltou que a família 
VGBL e PGBL está em andamento. 
“Nós avançamos muito no novo 

Palestra

O presidente do CVG-SP, Silas 
Kasahaya, entregou uma placa de 
reconhecimento da entidade pelos 
relevantes serviços prestados 
por Joaquim Mendanha à frente 
da SUSEP, e concluiu dizendo: 
“Gostaria de agradecer pela 

Homenagem 
a Joaquim 
Mendanha

presença do Joaquim Mendanha, 
pela gentileza de nos disponibilizar 
seu tempo, e dizer que o espaço 
sempre estará aberto para recebê-
lo”.
Os demais participantes da mesa 
principal prestaram homenagens 
ao Superintendente da SUSEP.

PGBL/VGBL. Entendemos que 
a partir da resolução publicada, 
será um enorme avanço para 
esse mercado”, concluiu o 
Superintendente da SUSEP.
Outro assunto abordado por 
Joaquim Mendanha foi o 
recadastramento dos corretores, 
que será feito até o dia 30 de 
setembro. “A SUSEP tem se 
esforçado muito para atualizar 
os produtos de Pessoas, mas 
precisamos de uma força de 
vendas. Se quisermos aumentar 
a participação no Seguro de 
Pessoas, precisamos de uma base 
forte diferente do que temos hoje 
na distribuição”, afirmou Joaquim.
Por fim, afirmou que pretende 
continuar ouvindo o setor e 
realizando a intermediação entre 
as partes. “Vamos ouvir o setor 
e fazer o possível para que o 
mercado cresça e se inove, levando 
mais proteção ao consumidor”, 
concluiu Mendanha.

Márcio Serôa Coriolano, 
presidente da CNseg: “Eu gostaria 
de reconhecer o trabalho realizado 
pelo Joaquim Mendanha à frente 
da SUSEP, pois você tem sido 
uma ponte para que o mercado 
atravesse essa fase difícil da 
economia. Fico muito feliz 
com a presença do Joaquim na 
entidade, pois a CNseg, a Fenacor 
e a SUSEP estão sincronizadas 
nas atividades”.

Edson Franco, presidente da 
FenaPrevi: “A palavra-chave é o 
trabalho conjunto, mas sabemos 
que a palavra final é sempre 
do regulador; mas percebemos 
uma genuína vontade de escutar 
e entender as preocupações e 
colocações do mercado e endereçar 
as questões até onde seja prático. 
Essa é uma tônica da gestão do 
Joaquim”.

MATÉRIA DE CAPA
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SUSEP e IBRA-
COR alertam para 
o fim do prazo de 
recadastramento

Paulo T. Meinberg, diretor de 
Fiscalização do IBRACOR, 
aproveitou a oportunidade para 
reforçar o alerta sobre o fim 
do prazo do recadastramento 
dos corretores de seguros. 
“Precisamos nos preocupar com 
o alto índice de corretores que 
não efetuaram o recadastramento. 
Os processos estão sendo 
liberados dentro de um período 
relativamente rápido”, afirmou 
Paulo. O prazo final para o 
recadastramento dos corretores é 
até o dia 30 de setembro de 2017.

Por fim, Silas Kasahaya 
agradeceu a presença de 
todos no evento e enfatizou o 
lançamento do novo site e da 
TV CVG.
“O CVG-SP agora conta 
com um novo site todo 
reestruturado e com a TV 
CVG, onde será possível 
acompanhar vídeos de todos os 
nossos eventos e as principais 
ações desenvolvidas pela 
entidade”, concluiu Silas.

Finalização

Mauro César Batista, presiden-
te do Sindseg-SP: “Eu conheço o 
Joaquim há muitos anos e ele é 
uma pessoa muito determinada e 
voltada para o desenvolvimento. 
Ele foi corretor de seguros, foi 
um líder na Fenacor e do Sincor 
de Goiás e o que ele coloca em 
prática na SUSEP é exatamente 
o que vem fazendo nos últimos 
anos, o espírito de conversar e 
encontrar meios de melhorar a 
relação com os órgãos do setor”.

Alexandre Camillo, presidente 
do Sincor-SP: “Quero deixar 
os meus parabéns ao Joaquim 
Mendanha por estar à frente da 
SUSEP e também por ter sido um 
corretor, representando tão bem a 
nossa categoria”. 
Camillo, em seu discurso, 
também citou algumas das ações 
realizadas pelo Sincor-SP como o 
lançamento do app Vida Segura 
em parceria com o Sindseg-SP e 
teceu agradecimentos ao CVG-SP. 
“Gostaria de agradecer também ao 
Silas e sua diretoria, quero deixar 
meu muito obrigado em nome 

dos corretores ao   CVG-SP, 
por reconhecer que a figura do 
corretor de seguros, em qualquer 
ambiente, é importante”. 

MATÉRIA DE CAPA

Robert Bittar, presidente da 
Escola Nacional de Seguros: 
“Esse é um ambiente favorável 
para propor mudanças e 
melhorias em caráter regulatório, 
um momento único que devemos 
aproveitar. Como Escola gostaria 
de agradecer ao Superintendente 
da SUSEP a forma carinhosa 
e respeitosa a que ele se refere 
a nossa escola. Queremos que 
o mercado de seguros não só 
cresça, mas também evolua”.

João Marcelo dos Santos, 
presidente da ANSP: “A dinâmica 
do serviço público é muito difícil, 
pois não tem agenda, ela possui 
uma dinâmica muito própria 
e todos os atos e decisões têm 
impactos muito grandes. Gostaria 
de parabenizar o Joaquim pelo 
seu trabalho à frente da SUSEP 
e ressaltar que é uma honra tê-
lo em nosso quadro como um de 
nossos colaboradores”.
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Em 13 de julho, no Terraço Itália, 
em almoço com o superintendente 
da Susep Joaquim Mendanha, o  
CVG-SP prestou homenagem a 
Osmar Bertacini pelos 55 anos de 
dedicação ao mercado segurador.

“Osmar sempre viveu essa área de 
seguros, nada mais justo que prestar 
essa homenagem a quem contribuiu 
muito a esse setor”, afirmou Silas 

Homenagem a Osmar Bertacini

Kasahaya, presidente do CVG-SP.

Um dos fundadores do CVG-SP, em 1981, presidente por duas gestões (2009/2010 e 2011/2012) e atual 
secretário do Conselho Consultivo, Osmar se diz honrado em receber tal homenagem. “Só tenho 
a agradecer ao CVG por essa gentileza. 55 anos dedicados a essa atividade é um grande orgulho, 
gosto do que faço e isso me estimula a seguir. Quem sabe chego aos 70”, brinca Osmar.

Além da entrega da placa, o CVG-SP apresentou uma foto antiga (1982) e uma atual do Bertacini, 
representando o período em que ele colabora com a entidade.  Outra novidade, é que o novo site 
trará, em breve, no Museu CVG, uma galeria de fotos de personalidades demonstrando a evolução 
dos mesmos em fotos do acervo desde a fundação (1981). O conjunto de ações foi amplamente 
aprovado e aplaudido por todos os presentes.

HOMENAGEM
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CVG-SP dá boas-vindas às novas associadas
Entre as empresas estão corretoras e prestadoras de serviços

Liza Miranda de Souza acredita 
que a troca de experiências é 
um dos principais benefícios em 
fazer parte como associada

No dia 19 de junho, no almoço 
com o presidente da FenaPrevi, 
Edson Franco, o CVG-SP deu 
as boas-vindas à mais nova 
associada, Continental Assessoria 
em Seguros. 
Durante o evento o presidente  
entregou a placa de boas-vindas 

Em um ano de mudanças e novidades, o CVG-SP recebeu nove associadas. A entrega das placas 
de boas-vindas ocorreu em quatro ocasiões diferentes. 
O presidente, Silas Kasahaya, recebeu as sócias-parceiras com entusiasmo e ressaltou o esforço 
que o Clube vem fazendo para democratizar o seu espaço.
“A abertura do quadro associativo para corretoras e prestadoras de serviços securitários foi possível 
graças a uma ação da gestão anterior junto ao Conselho Consultivo, pois segundo o Estatuto Social 
do CVG-SP, só poderíamos receber seguradoras como associadas”, afirmou Silas.
A nova diretoria vem potencializando a ação de abertura a novas associadas e, desta forma, 
proporcionando maior interação e troca de experiências objetivando o fomento do Seguro de 
Pessoas, bem como aproximando ainda mais o Clube Vida em Grupo São Paulo dos principais 
players que compõem o canal de vendas do mercado segurador paulista.

Continental Assessoria 
comemora adesão ao 

quadro associativo

à Continental Assessoria de 
Seguros, na ocasião representada 
pela diretora Liza Miranda de 
Souza.
“É um prazer para nós podermos 
nos associar ao CVG, pois estamos 
estruturando a Continental para 
que possa atender essa gama 
de corretores, não somente no 
automóvel, mas também os 
especialistas em benefício e RE”, 
afirma Liza.
Sobre a Continental Assessoria
A Continental Assessoria, presi-
dida por Luiz Gustavo Miranda 
de Sousa, atende hoje mais de 
2.400 Corretoras de Seguros na 
cidade de São Paulo e no Interior. 
Com matriz sediada no Centro de 
São Paulo, e Filiais em Campinas 
e Sorocaba, a Continental abrange 
seu atendimento aos Corretores 
de Seguros, no ramo de AUTO/
RE e VIDA, em parceria com as 
Seguradoras: Chubb do Brasil, 
Excelsior, Generali, Ituran, Som-
po, Suhai, SURA e Tokio Ma-
rine. E no ramo de SAÚDE, em 

parceria com as Operadoras: Amil, 
Omint, Medial, Unimed, Dix, Gol-
den Cross, Intermédica, Prevent 
Senior e Green Line.
A Empresa reforça sempre que seu 
objetivo é estender o “tapete ver-
melho” ao Corretor de Seguros e 
auxiliá-lo junto às Seguradoras, 
para que o mesmo sinta-se satisfei-
to com seu atendimento, e ainda, 
convencido de que esta parceria é 
estável, transparente e lucrativa, 
pois a Continental prima pela ética 
no mercado segurador brasileiro, e 
tem orgulho de ser uma das sócias 
fundadoras da ACONSEG-SP (As-
sociação das Empresas de Asses-
soria e Consultoria de Seguros do 
Estado de São Paulo), e estar entre 
as melhores Assessorias do Merca-
do de Seguros.
Com uma estrutura exclusiva e alta 
capacidade de operação, a Conti-
nental Prestadora de Serviços ofe-
rece a solução certa em Assessoria 
para melhor atender a sua Correto-
ra de Seguros. 
*Fonte: site da empresa

Veja quem são as nove novas associadas (por ordem alfabética)
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mantendo e atualizando todas as 
informações dos nossos milhares de 
clientes em tempo real.

A Faol tem como objetivo 
fundamental no trabalho de 
consultoria e assessoria, oferecer 
aos nossos clientes as melhores 
condições técnicas e comerciais 
para a contratação de seguros, 
realizando ainda um trabalho de 
assessoria constante de forma 
especializada e diferenciada.
 

Recebida em julho, companhia 
pretende contribuir com as ativi-
dades do setor

Em 13 de julho, no evento de 
homenagem ao Superintendente 
da SUSEP, Joaquim Mendanha, 
o presidente deu as boas-vindas 
à sua mais nova associada, 
Lockton Brasil.
Durante o almoço, foi entregue a 
placa de boas-vindas à Lockton, 
representada pelo superintendente 
de benefícios, Filipe Maciel. 
“Nossa ideia é contribuir e 
participar bastante. Nos sentimos 
honrados em participar desse 
grupo seleto”, comenta Filipe. 
Sobre a Lockton Brasil
Fundada há 50 anos por Jack 
Lockton em Kansas City, a Lockton 
se desenvolveu tendo a excelência, 
a ética e o profissionalismo como 
referenciais.

Outro novo integrante 
associativo é a CBJR 

Boaventura
Faol Assessoria e 

Consultoria integra o 
time de associados

Lockton Brasil entra 
como nova associada

Corretora especializada em 
benefícios é a mais nova 
associada do Clube Vida em 
Grupo São Paulo

Ao quadro associativo se integrou 
a CBJR Boaventura Seguros, 
corretora especializada em 
benefícios. A entrega da placa de 
boas-vindas ocorreu durante o 
seminário “O  Seguro de Vida na 
Visão dos Corretores”, realizado no 
auditório do Sindseg-SP em 23 de 
maio. 
O diretor executivo da Boaventura 
Seguros, Carlindo Boaventura 
representou a empresa e recebeu 
a placa das mãos do presidente do 
CVG-SP, Silas Kasahaya. “Para a 
nossa empresa é muito importante 
fazer parte do Clube Vida em 
Grupo, com certeza, estamos muito 
honrados por essa oportunidade”, 
afirma Carlindo.
Sobre a Boaventura Seguros
Somos especializados em benefícios 
que garantem o padrão e a qualidade 
de vida das pessoas. Administramos 
uma carteira com aproximadamente 
70 mil vidas.
Temos uma equipe de profissionais 
experientes e em constante 
treinamento para apresentar sempre 
as melhores opções e coberturas.
Com sede própria e infraestrutura 
de última geração (prédio verde-
sustentável), contamos com uma 
rede de dados robusta e segura, 

Representada pelo diretor Fábio 
Leite, a Faol recebeu a placa 
de boas-vindas durante evento 
realizado no Sindseg-SP

A diretoria teve a honra de dar as 
boas-vindas a esta nova associada, 
em 23 de maio. Representada pelo 
diretor Fábio Leite, a nova sócia 
recebeu a placa de boas-vindas 
durante o seminário “O Seguro 
de Vida na Visão dos Corretores”. 
“Para nós é um imenso prazer 
estar aqui hoje e poder fazer parte 
do CVG-SP. Queremos que a 
nossa participação seja benéfica 
para todos”, afirmou Fábio Leite. 
A Faol Assessoria e Consultoria 
em Seguros é uma empresa 
composta por profissionais com 
mais de trinta anos de experiência 
junto ao mercado segurador 
nacional e internacional, tendo 
sua atuação técnica junto a estes 
mercados, sido marcada por 
projetos altamente especializados 
e voltados para as mais 
modernas formas de análise e 
desenvolvimento de produtos e 
coberturas inovadoras para seus 
clientes.
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Marca internacionalmente reco-
nhecida pela qualidade dos 
seus serviços, experiência em 
assessoria de seguros, consultoria 
em benefícios e gerenciamento de 
riscos. Está entre as 10 maiores 
corretoras de seguro do mundo.
Estabelecida no Brasil como 
corretora desde 1994, passou 
a atuar como Lockton em 
2006. Atualmente, conta  com 
uma equipe de profissionais 
tecnicamente competentes e 
reconhecidos por sua experiência 
no mercado local, com 
especialização internacional.
A experiência e tradição no 
mercado de gerenciamento de 
riscos a  tornam a parceira 
ideal para empresas de qualquer 
tamanho, no que diz respeito à 
prevenção de perdas, seguros e 
garantias para manutenção dos 
negócios. O grande diferencial 
está em atender aos mais diversos 
tipos de negócio, com qualidade 
e soluções customizadas. 

Nova sócia-parceira foi recebida 
no primeiro almoço do ano
No primeiro almoço da gestão, 
realizado no Terraço Itália em 30 

ML3 também é nova 
associada do Clube de 

Vida em Grupo

com as quais trabalhamos, 
assim como o respeito de nossos 
concorrentes.
*Fonte: site da empresa

Hélio Opípari Junior ressalta 
que o momento do mercado é 
muito propício a associação ao 
CVG-SP

No dia 19 de junho, no almoço 
com o presidente da FenaPrevi, 
Edson Franco, o CVG-SP deu 
as boas-vindas à mais nova 
associada, Padrão Opípari 
Assessoria em Seguros.
Durante o evento a diretoria 
entregou a placa de boas-vindas 
à Padrão Opípari, na ocasião 
representada por Hélio Opípari 
Junior.
“Estamos em um momento 
de mercado em que tentamos 
transformar a realidade das 
assessorias. Por isso é muito 
propício estarmos aqui podendo 
contribuir e aprender a arte de 
vender Vida”, afirma Hélio.
Sobre a Padrão Opípari
Atuando a 25 anos no mercado 
de seguros, a Padrão Opípari 
presta serviços em assessoria 
para seguros por meio do 

Padrão Opípari 
Assessoria em Seguros 

entra para o Clube

de março, antes da apresentação, 
foi recebida como sócia-parceira 
a ML3 Consultoria e Corretagem 
de Seguros.
“Desde que o Silas me convidou 
tenho certeza que o CVG-SP 
apresenta hoje uma reunião dos 
operadores do mercado, que mais 
do que nunca precisa da força do 
vida e previdência, as discussões 
estão aí e a importância do clube 
ficará evidenciada nesse ano”, 
comentou Maurício Leite, da ML3 
Corretora de Seguros, uma das 
empresas que se associou.
Sobre a ML3
A ML3 Consultoria e Corretagem 
de Seguros opera com todos os 
ramos de Seguros para pessoas 
Físicas e Jurídicas, trabalhando 
apenas com as melhores 
Seguradoras do mercado. 
Prezamos pela excelência no 
atendimento aos nossos Clientes, 
entendendo suas necessidades e 
oferecendo os produtos e soluções 
mais adequados.
Somos operadores do mercado 
de seguros, atuando na área 
de corretagem, consultoria 
e treinamento. Buscamos a 
constante atualização técnica 
de nossos profissionais, pois 
entendemos que mais do que em 
negócios, atuamos num ramo 
onde a segurança é o produto e a 
tranquilidade é o objetivo.
A história e missão profissional 
da empresa se fundem com a de 
seus dirigentes, cuja atuação no 
mercado de seguros remonta ao 
início dos anos setenta.
Com nossa forma séria, 
profissional e ética de trabalhar, 
conquistamos a confiança de 
nossos Clientes e das Seguradoras 
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suporte técnico e comercial aos 
corretores em todos os produtos 
e serviços disponibilizados pelas 
seguradoras.
Iniciamos nossas operações 
na atividade de Assessoria em 
Seguros, no ano de 1986 na 
cidade do Rio de Janeiro, através 
da criação da empresa Senra 
Associados. Em 1989 abrimos a 
filial em São Paulo.
Operamos durante 10 anos 
com exclusividade junto à 
SulAmérica Seguros. Em 
virtude do acirramento da 
concorrência e principalmente 
para atender as necessidades 
de nossos parceiros corretores 
firmamos acordos operacionais 
com outras seguradoras. Hoje 
disponibilizamos as seguintes 
Seguradoras:
SulAmérica Seguros; Tokio 
Marine Seguradora; Chubb 
Seguros; Bradesco Seguros e 
Sompo Seguros.
Operadoras de Saúde:
SulAmérica, Golden Cross, 
Bradesco Seguros e Intermédica.
No ano de 2005 alteramos a Razão 
Social para Padrão Opipari 
Assessoria em Seguros.
A condução da empresa está 
sob a responsabilidade de Hélio 
Opípari e Hélio Opípari Junior, 
ambos com grande experiência 
no mercado segurador, tendo 
exercido cargos de direção em 
algumas seguradoras. Temos hoje 
uma equipe de colaboradores 
aptos a prestar serviços 
diferenciados e personalizados 
em todos os ramos de seguros. ”
*Fonte: site da empresa

Cristhianne Fagioli, diretora 
comercial, representou a nova 
associada 

Durante o seminário “O 
Seguro de Pessoas na Visão 
dos Corretores”, realizado em 
23 de maio, se deu as boas-
vindas a empresa por meio da 
Diretora Comercial Cristhianne 
Fagioli. “Gostaria de agradecer a 
oportunidade de poder fazer parte 
do CVG-SP, para a Samplemed 
isso é muito importante”, afirmou
Com mais de 25 anos de 
experiência, a Samplemed é uma 
prestadora de serviços médicos e 
provedora de soluções integradas 
para avaliação de risco e com 
grande atuação no segmento de  
Seguro de Vida .
Em sua trajetória, consolidou 
expertise e credibilidade no 
relacionamento com grandes 
empresas de seguros e resseguros 
e companhias do setor de 
transporte, tornando-se modelo 

no gerenciamento de riscos 
associados à saúde.
A gama de serviços oferecidos 
pela empresa inclui: Exames 
médicos e laboratoriais, Tele-
entrevista, Relatórios médicos 
pessoais, Pareceres médicos, Eventos 
de vendas para empresas aéreas e 
marítimas, Exames admissionais, 
Apoio a desembarcados e Soluções 
integradas e sob medida. Entre as 
especializações da Samplemed está 
a realização de exames clínicos e 
laboratoriais e de avaliações médicas 
de proponentes de seguros, além da 
execução de exames admissionais em 
tripulantes de operadoras de cruzeiros 
marítimos e companhias aéreas.
Por ser uma organização 
independente, que oferece soluções 
integradas e sob medida para 
cada cliente, a Samplemed está 
apta também a atende a empresas 
que atuam com modalidades 
específicas de seguros (doenças 
críticas, incapacidade temporária 
etc.) e as organizações de outros 
setores econômicos, como bancos 
e instituições de crédito, todas 
que necessitem de avaliações 
completas de riscos de saúde de 
seus proponentes.  

Samplemed 
Serviços Médicos 
se tornou sócia 

parceira em maio
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Empresa quer desenvolver, 
junto com a entidade, cada 
vez mais ações positivas 
para o mercado

Em 13 de julho, durante evento de 
homenagem ao Superintendente 
da SUSEP, Joaquim Mendanha, 
o Clube Vida em Grupo de São 
Paulo recebeu com muita alegria 
a sua mais nova associada, Sciath 
Insurance Brokers Corretora de 
Seguros.
Representada pelo diretor de 
benefícios, Cássio Giometti, a 
Sciath recebeu a placa de boas-
vindas do presidente do CVG-SP, 
Silas Kasahaya. “O nosso plano 
é continuar a parceria com o 
CVG-SP para criarmos cada vez 
mais ações positivas para esse 
mercado”, afirma Cássio.
Sobre a Sciath
Sempre presentes nos clientes 
e atentos a todos os detalhes, 

No primeiro almoço da 
gestão, realizado em 
30/03/2017, no Terraço 
Itália, em São Paulo,o CVG-
SP recebeu a Univalores que 
se tornou sócia-parceira.

Univalores é 
recebida como nova 

sócia-parceira 

Sciath Insurance 
Brokers passa a 

compor o quadro 
associativo

os executivos da SCIATH 
conhecem profundamente suas 
necessidades e expectativas, o 
que lhes permite desenvolver 
projetos personalizados. Isso 
faz do atendimento o maior 
diferencial da SCIATH.
Atuando no mercado desde 
2005, a SCIATH é uma empresa 
especializada em encontrar 
a melhor solução de seguros 
corporativos e gestão de 
benefícios para seus clientes. 
Seja nos segmentos de Riscos 
Industriais ou de Benefícios 
Corporativos, a SCIATH atua 
como uma corretora e consultora, 
buscando sempre se antecipar às 
necessidades de cada cliente.

Ricardo Tarantello, da 
Univalores Corretora, uma das 
novas associadas, ressaltou a 
importância do profissional no 
ramo de vida. “O corretor é peça 
fundamental na mudança que 
o mercado assistirá daqui pra 
frente, quero fazer parte disso e 
estou muito feliz por estar aqui 
e participar”.
Sobre a Univalores 
Uma plataforma de soluções 
em seguros, previdência e 
investimentos com foco na 
capacitação e qualificação de 
corretores.
A mais de 10 anos apresentando 
soluções personalizadas para quem 
precisa de produtos patrimoniais, 
financeiros e familiares. 
Produtos: Consórcio, Consultoria 
Pessoal, Previdência, Seguro de 
Responsabilidade Civil,  Seguro 
de Vida.

Boas -Vindas

O CVG-SP parabeniza mais 
uma vez as nove novas 
associadas que ingressaram 
de janeiro a julho de 2017.

Sejam bem-vindas!
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CVG-SP lança novo site
O CVG-SP lançou no início de julho o seu novo site. Desenvolvido na gestão anterior 
e finalizado pela gestão atual, o site é mais dinâmico e conta com recursos interativos, 
trazendo informações atualizadas sobre eventos realizados pelo CVG-SP, agenda de 
cursos, novas associadas e atividades realizadas pela entidade.
“Queremos levar ao nosso público a informação de forma clara e responsável, dando 
continuidade ao que foi iniciado pela gestão anterior. O novo site vai facilitar o acesso às 
informações do CVG-SP e ampliar a nossa comunicação digital”, afirma o presidente Silas 
Kasahaya.
O endereço (www.cvg.org.br) está disponível para ser acessado de diversas plataformas, 
desde o desktop até o mobile e garante a navegação segura a todos os usuários. Nele é 
possível ter acesso aos serviços oferecidos como Legislação, Convênios, ofertas de Vagas 
e Currículos, além de trazer a história do CVG-SP, suas diretorias (atual e anteriores), suas 
associadas e ainda, todas as edições do “CVG Notícias”. 

Além do novo layout, o site do CVG-SP também conta com um novo recurso audiovisual: 
a TV CVG, na qual serão compartilhados vídeos com a cobertura de todos os eventos do 
CVG-SP e demais atividades em que conste a participação ativa do mesmo.

NOVO SITE 
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Dia 01
Carlos Alberto F. Trindade Filho -Sulamerica Seguros e 
Conselheiro CVG-SP
Dia 02
Adevaldo Calegari - Sócio-Parceiro
Dia 04
Mauro Hime Leão - Alfa Previdência E Vida
Dia 07
Wady José Mourão Cury - Mapfre Seguros
Dia 09
Rivaldo Leite - Porto Seguro
Dia 09
Abaete Ary G. Machado - Conselheiro CVG-SP
Alexandre Vicente da Silva - Liberty Seguros 
Arminda Andrea C Velloso - Chubb do Brasil
Dia 10 
Fatima Regina Nunes Lopes - Bradesco Seguros
João Moreira da Silva - Fundador e Conselheiro CVG-SP
Reinaldo de Oliveira – Fundador 
Dia 11
Ronald Kaufmann - Sócio-Parceiro
Dia 13
Cesar Tadeu Carloni - Fundador e Segasp
Fernanda Pasquarelli -Porto Seguro
Dia 14
Rogério Januário Calabria - Itaú-Unibanco
Dia 17
Ronaldo Megda Ferreira - Conselheiro CVG-SP
Dia 19
Israel Angelo dos Santos - Allianz Seguros 
Dia 20
Cicero Barreto - Omint
Gustavo Alves Toledo - Metlife
José Roberto Marmo Loureiro - Sócio-Parceiro
Dia 21
Antônio Tadeu Daniel- Bradesco Seguros
Dia 22
Washington Luiz Filho - Tokio Marine Seguradora
Dia 23
Carlos Albino Vidal de Oliveira - Fundador
Dia 25
Marcos Eduardo S Ferreira - Mapfre Seguros
Dia 26
Flavio Vasques de Oliveira - Mapfre  Seguros
Wilson Lima Matos - Sompo Seguros
Dia 28
Carlos Alberto Alves de Souza - Sócio - Parceiro 
Dia 29
Cicero Venicio Barreto de Souza - Omint Seguros

Dia 01
Ademir Folhini do Rio - Sócio-Parceiro 
Ruy Tenorio de Albuquerque - Fundador 
Dia 03    
Antonio Donato - Sócio-Parceiro 
Dia 04    
Eiichi Isobe - Fundador
Dia 06
Hamilton Morgado - Segasp
Dia 10    
Carlos Antônio de Freitas - Fundador 
Claudia Regina M. Santos - Capemisa  Seguradora 
Dia 12    
Antonio Paulo Eugenio Meyer - Sócio-Parceiro
Dia 13    
Diana Ap de Araujo Estevao - Sompo Seguros
Dia 16    
Alvair Bernardo - Fundador   
Jose Ricardo Angerami Ramos - Sócio-Parceiro
Tania Leal da Silva - Capemisa   
Therezinha Correa - Sócio-Honorário 
Yasuhiro Shimizu - Fundador
Dia 17    
Keiichi Yamaguchi - Fundador
Dia 18    
Ricardo Sant’ana da Rocha - Lockton Brasil
Dia 19    
Luciana Maria Cardoso Chaia - Bradesco Seguros
Dia 20    
Terra Brasis - 20/09/2010   
Diniz Nunes Caetano - CB Seguros
Dia 21    
Octávio Augusto de Oliveira Leite - Faol Seguros
Dia 22    
Rosiris Prandi Baraldi - Sócio-Parceiro 
Dia 23    
Sergio Murilo Gines Pereira - Mapfre Seguros 
Rafael Peres Ferreira - Protecon Seguros 
Dia 24    
Paulo Sergio M Dantas - Zurich
Dia 25    
Flavio de Paula Salles - Fundador  
Dia 28
Adriano Gonçalves Martins - Bradesco Seguros
Ricardo Ferraz - Omint Seguros 
Dia 29
Ana Maria Giovannini Bozzi - Metropolitan Life 
Fabiano Vidal - Omint Seguros  

Outubro

ANIVERSARIANTES 

Setembro
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CURSOS

Cursos ministrados pelo Clube Vida em Grupo – SP
em parceria com o Sindicato dos Securitários - SP

Todos os cursos são realizados na sede do Sindicato dos Securitários/SP
Av. Nove de Julho, 40, 14º andar (do lado Metro Anhangabaú e Terminal Bandeira)

AGENDA DE CURSOS – 2º Semestre 2017

CURSOS 

Curso 1
Técnica de VG/AP – Básico
Data: 26/08  a  30/09 (sábados)
Dias:  26/08, 02/09, 16/09, 23/09 e 30/09 (Prova).
Horário: 8h30 às 12h30 - Carga Horária:  20 Horas

Local: Sindicato Securitários/SP – Av. Nove de Julho, 40, 14º andar

Instrutor:  Grade de instrutores do CVG-SP.

Investimento: Tabela 2 (veja quadro de valores na última página)

Inscrições até: 21/agosto ou término das vagas

Objetivo: Apresentar os conceitos atuariais básicos e suas utilidades na avaliação do custo e aceitação 
dos Planos das Seguradoras, desmistificando o processo atuarial e aprimorando o nível de entendimento 
dos profissionais não-atuários.

Perfil do Aluno: Destina-se aos profissionais empregados em Seguradoras, Corretoras e assemelhados 
que vão iniciar na área de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais.

Programa: Fundamentos de Seguros, Elementos Essenciais, Modalidades, Instrumentos de Contratação, 
Terminologias, Classes de Grupos, Aceitação de Segurados, Garantias, Noções de Excedente Técnico, 
Introdução ao Módulo Atuarial ( Prêmios ), Introdução às Tábuas Atuariais.

Curso 2
Fundamentos Jurídicos aplicados ao Seguro de Pessoas
Data: 28/08  a  25/10  ( segundas e quartas )
Dias:  28/08, 30/08, 04/09, 11/09, 13/09, 18/09, 20/09, 25/09, 27/09, 02/10, 04/10, 09/10, 18/10, 23/10 
e 25/10  (Prova).
Horário: 18h às 20h - Carga Horária:  30 Horas

Local: Sindicato Securitários/SP – Av. Nove de Julho, 40, 14º andar

Instrutor:    Thyago Klemp - Graduado em direito com especialização pela Fundação Getúlio Vargas e 
Faculdades Metropolitanas Unidas, é sócio da Saraiva Advogados Associados e coautor do livro Aspectos 
Jurídicos dos Contratos de Seguro, membro do Grupo Nacional de Trabalhos - Direitos do Consumidor da 
AIDA – associação Internacional de Direito de Seguros – Seção Brasileira, e da comissão de Direitos do 
Seguro da OAB/SP.

Investimento: Tabela 1 (veja quadro de valores na última página)

Inscrições até: 21/agosto ou término das vagas

Objetivo: O curso tem por objetivo capacitar o participante a compreender os conceitos, princípios, 
legislação e elementos essenciais do contrato de seguro, especificamente voltado para o Seguro de 
Pessoas, possibilitando assim uma visão abrangente do tema, o aperfeiçoamento da redação de propostas 
e condições contratuais, bem como orientações voltadas à análise e regulação de sinistros.

Perfil do Aluno: Destina-se aos profissionais que atuem na área jurídica, sinistro e técnica, orientados 
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aos ramos de seguro de pessoas.

Programa: Noções Elementares do Seguro, O Direito de Seguros, Características do Contrato de Seguro 
de Pessoas, Elementos Subjetivos do Contrato de Seguro, Elementos Objetivos do Contrato de Seguro, 
Análise de Cláusulas Contratuais, Considerações Cotidianas

Curso 3
Introdução ao Seguro de Pessoas  (Curso Novo)
Data: 29/08  a  28/09  ( terças e quintas )
Dias:  29/08, 31/08, 05/09, 12/09, 14/09, 19/09, 21/09, 26/09 e 28/09 (Prova).
Horário: 18h às 20h - Carga Horária:  18 Horas

Local: Sindicato Securitários/SP – Av. Nove de Julho, 40, 14º andar 

Instrutor:  Grade de instrutores do CVG-SP.

Investimento: Tabela 2 (veja quadro de valores na última página)

Inscrições até: 21/agosto ou término das vagas

Objetivo: Capacitar profissionais para venda de Seguro de Vida, otimizando a performance dos 
colaboradores da área comercial e afins através do conhecimento teórico das bases do Seguro de Pessoas 
para uma melhor atuação consultiva.

Perfil do Aluno: Destina-se aos profissionais de Corretoras, Assessorias e Seguradoras, que já estejam 
ou queiram ingressar na área comercial.

Programa: Tipos de Seguros de Pessoas (Individual e Coletivos), Levantamento de Informações, GAP’s 
e Expectativas de PF’s e PJ’s (Público Alvo), Tipos de Operação, Coberturas, Capitais Segurados, Taxas, 
Condições Comerciais, Classificação do Risco, Papel do Consultor, Solução Proposta (escolha da Melhor 
Opção para o cliente), Tratamento de Objeções.

Curso 4
CRP - Certificação Técnica em Riscos Pessoais
Data: 03/10  a  14/12 (terças e quintas)
Dias:  03/10, 05/10, 10/10, 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 07/11, 09/11, 14/11, 16/11, 21/11, 
23/11, 28/11, 30/11, 05/12, 07/12, 12/12 e 14/12  (Exame).
Horário: 18h às 20h - Carga Horária:  40 Horas

Local: Sindicato Securitários/SP – Av. Nove de Julho, 40, 14º andar Instrutor:    Grade de instrutores 
do CVG-SP

Investimento: Tabela 1 (veja quadro de valores na última página)

Inscrições até: 15/setembro ou término das vagas

Objetivo: Curso de credenciamento específico para o profissional da área de riscos pessoais para 
exercer suas atividades na forma das Resoluções CNSP 115/04 e CNSP 149/06, através da aquisição dos 
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conhecimentos sobre o ramo, estrutura dos Órgãos Fiscalizadores, Legislação correlata e demais aspectos 
técnicos e operacionais relacionados, desenvolvendo assim, as habilidades necessárias para execução dos 
processos de faturamento, obtenção da taxação técnica e comercial dos riscos, bem como utilização dos 
instrumentos de negociação.

Perfil do Aluno: Destina-se aos profissionais empregados em Seguradoras, Corretoras e assemelhados 
que atuam na área técnica e/ou faturamento de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais, e que necessitem 
cumprir os requisitos legais, por meio da observância das diretrizes de execução e controle estabelecidas 
pela Seguradora.

Programa: O Sistema Nacional de Seguros; Estrutura Geral; Bases do Seguro de Pessoas; Tábuas 
Biométricas; Taxação; Limite de Capital Segurado; Proposta de Contratação; Recálculo Atuarial; Tarifação 
Especial; Excedente Técnico; Código de Defesa do Consumidor; Ética profissional, Lei 9613/98 e Circ. 
SUSEP 445/12 - Lavagem de Dinheiro e Aspectos Gerais da Lei 10406/02 - Código Civil Brasileiro.

Curso 5
Técnica de Saúde e Análise de Contas Médicas 
Data: 28/10  a  16/12 ( sábados)
Dias:  28/10, 11/11, 25/11, 02/12, 09/12 e 16/12 (Prova).
Horário: 8h30 às 12h30 - Carga Horária:  24 Horas

Local: Sindicato Securitários/SP – Av. Nove de Julho, 40, 14º andar

Instrutor:  Grade de instrutores do CVG-SP.

Investimento: Tabela 2 (veja quadro de valores na última página)

Inscrições até: 15/setembro ou término das vagas

Objetivo: Desenvolvimento da capacidade de análise, com observação das normas técnicas vigentes e 
da legislação aplicável.

Perfil do Aluno: Profissionais da Área de Análise e Liquidação de Sinistros de Seguro Saúde.

Programa: O curso abrange conceitos sobre o sistema privado de assistência à saúde; legislação; plano 
ou seguro referência; segmentação; direitos do consumidor; dispositivos legais dos contratos; aspectos 
técnicos; teoria do risco; comercialização; sinistro; simulações de estudos; tabelas de remuneração de 
serviços médicos, tanto na rede de prestadores referenciados como na livre escolha (reembolso) e as 
novas regras do Rol ANS 211. 
Contempla ainda, as formas de cobrança, as situações em que mais se identificam erros de cobrança, as 
fraudes mais comuns e as diferenciadas formas de foco de análise.

Curso 6
Atuaria Básica em Seguro de Pessoas para Desenvolvimento de Produtos e 
Controle de Carteira
Data: 06/11  a  13/12  ( segundas e quartas )
Dias:  06/11, 08/11, 13/11, 22/11, 27/11, 29/11, 04/12, 06/12, 11/12 e 13/12  (Prova).
Horário: 18h às 20h - Carga Horária:  20 Horas

Local: Sindicato Securitários/SP – Av. Nove de Julho, 40, 14º andar

Instrutor: Grade de instrutores do CVG-SP.

Investimento: Tabela 2 (veja quadro de valores na última página)

Inscrições até: 20/outubro ou término das vagas
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Objetivo: O curso tem por objetivo de possibilitar a aquisição de conhecimentos sobre Atuária Básica, 
visando um aperfeiçoamento dos alunos da introdução a elementos matemáticos básicos notadamente 
fundamentais para o desenvolvimento de produtos bem como o acompanhamento no gerenciamento 
da carteira e apuração dos resultados, desmistificando o processo atuarial e aprimorando o nível de 
entendimento dos profissionais não-atuários

Perfil do Aluno: Funcionários de área técnica de Riscos Pessoais que se situem na posição equivalente 
a “técnico Senior”, ou que exerçam atividade na área técnica há pelo menos 24 meses.

Programa: Desenvolvimento de um plano de seguro; Noção de risco diferenciada; Dano médio; Desvio 
padrão; Definição de prêmio; Definição de sinistro; Prêmio estatístico e Taxa estatística; Carregamento 
de segurança - outras formas; Prêmio comercial e Taxa comercial; Estudo das franquias - Introdução; 
Provisões técnicas; Coeficiente Sinistro/Prêmio.

Curso 7
ECRP – Exame Livre para Certificação Técnica em Riscos Pessoais 
( com fornecimento de apostila )

Data: 14/12 ( quinta )
Horário: 18h às 20h

Local: Sindicato Securitários/SP – Av. Nove de Julho, 40, 14º andar 

Instrutor:  Grade de instrutores do CVG-SP.

Investimento: Tabela 3 (veja quadro de valores na última página)

Inscrições até: 04/dezembro

Objetivo: Exame de credenciamento específico para o profissional da área de riscos pessoais para exercer 
suas atividades na forma das Resoluções CNSP 115/04 e CNSP 146/06

Perfil do Aluno: Se destina aos profissionais empregados em Seguradoras, Corretoras e assemelhados 
que atuem na área técnica e/ou faturamento de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais, e que necessitem 
cumprir os requisitos legais, por meio da observância das diretrizes de execução e controle, e que já 
possuam conhecimento na área técnica, dispensando assim, o curso preparatório.

Programa: O Sistema Nacional de Seguros; Estrutura Geral; Bases do Seguro de Pessoas; Tábuas 
Biométricas; Taxação; Limite de Capital Segurado; Proposta de Contratação; Recálculo Atuarial; Tarifação 
Especial; Excedente Técnico; Código de Defesa do Consumidor; Ética profissional, Lei 9613/98 e Circ. 
SUSEP 445/12 - Lavagem de Dinheiro e Aspectos Gerais da Lei 10.406
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Investimento
O investimento inclui o material didático e a Certificação Técnica conforme processo SUSEP nº 
15414.004669/2005/07 (com exceção dos cursos sem certificação, aos quais serão entregues certificados 
específicos), aos alunos que obtiverem nota final igual ou maior do que 7,0 e apresentarem o mínimo de 80 % 
de presença. 

Tabela de Investimento

(A sindicalização refere-se ao Sindicato dos Securitários de São Paulo)
 *Verifique qual tabela utilizar no descritivo do curso desejado.

O CVG/SP disponibiliza, individualmente ou em conjunto, qualquer um dos cursos (certificados, ou não – 
módulos básicos ou avançados) de sua grade para serem executados especialmente para turmas fechadas 
in-company, podendo ainda, estes serem ajustados às necessidades específicas de conteúdo e/ou forma.

Mais informações pelo tel. 3331.9313 / 9.6308.0220, ou pelo e-mail: cvg@cvg.org.br c/ Lúcia Gomes

Investimento Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3

Funcionários de Associadas ao CVG-SP R$300,00 R$200,00 R$130,00
Securitários Sindicalizados

( mediante confirmação da matrícula )
Securitário não sindicalizados, nem funcionário de Associada  ao 

CVG-SP R$420,00 R$300,00 R$180,00

Convidados (não securitários) R$520,00 R$400,00 R$250,00

R$300,00 R$200,00 R$130,00

CURSOS 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os cursos certificados atendem aos requisitos legais das Resoluções CNSP 115/04 

(Seguradoras) e CNSP 149/06 (Corretoras). 

As inscrições dos cursos podem ser efetuadas pelo e-mail  cvg@cvg.org.br, bastando citar: 

- curso desejado;
- nome completo do participante;
- CPF;
- matrícula ( no caso de sindicalizados no Sindicato dos Securitários);
- empresa;
- e-mail profissional;
- telefone de contato.

Ou se preferir acesse nosso site: www.cvg.org.br, menu CVG Escola, Cursos Agendados
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DIRETORIA 
Presidente: Silas Seiti Kasahaya
Vice-Presidentes: Francisco A.C. Toledo Neto e Marcelo de Figueiredo. 
Diretor Administrativo Financeiro: Alexandre Vicente da Silva. Adjuntos: Cláudio do Nasci-
mento, Joana Barros Salgueiro Santos e Luiz Eduardo Bussmann Prodomo. 
Diretor Relações com o Mercado: Marcos Kenji Kobayashi. Adjuntos: Edglei Faria Monteiro, 
Gustavo Toledo, Luiz Macoto Sakamoto e Márcio Braga. 
Diretor de Seguros: Tiago Moraes. Adjuntos: César Augusto Cordeiro, Sérgio Dias Pestana e 
Valmir Mongiat.

Comissão Fiscal: 
Presidente: Márcio José Batistuti. 
Membros: Rodrigo Cezareto, Samy Hazan, Fabiano 
Lima, Fernanda Pasquarelli, Telma Nagano
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