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Perceba o risco. Proteja a 
vida - Campanha  
Maio Amarelo 2020 
O SindsegSC integrou o 
Movimento Maio Amarelo 
deste ano, participando 
ativamente da campanha 
através das redes sociais.
Pág. 21

Capacitação: 
o melhor momento, 
sempre será o agora
A ENS, por meio do seu 
portal, apresenta novas 
tecnologias  que contribuem 
no aperfeiçoamento dos 
profissionais. 
Pág. 17

SindsegSC apoia cartilha 
digital sobre Coronavírus  
O SindsegSC apoiou a 
cartilha digital orientativa 
sobre a prevenção do 
Coronavírus, com o tema 
“Vamos nos proteger do 
Coronavírus” com Vovô 
Chopão.
Pág. 27
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“O instante é a continuidade do tempo, pois une o tempo passado ao tempo futuro”, essa frase é do 
filósofo grego Aristóteles, e não poderia ser tão adequada para o momento que estamos vivenciando 
agora. 

Para o SindsegSC, entidade de classe que representa as empresas de seguros privados, de resseguros 
e de capitalização no estado de Santa Catarina, o passado conquistado por todos que integram o 
mercado de seguros catarinense nos dá esperança e nos impulsiona para seguirmos rumo ao futuro, 
ao novo normal, ao pós-covid. 

As seguradoras associadas ao Sindicato, que representam o setor de seguros, que é considerado 
serviço essencial, estão de mãos dadas com a sociedade no enfrentamento da pandemia. 

Tanto o Sindicato como as seguradoras associadas mobilizaram-se de forma proativa, transferiram 
equipes para o regime home office, a fim de prevenir o contágio, e fizeram ajustes em rotinas e 
processos para garantir o atendimento ininterrupto aos seus clientes.

Desde o início da pandemia declarada pela OMS, e tendo em vista a evolução da transmissão do 
coronavirus (COVID-19) e as recomendações das autoridades sanitárias brasileiras, o SindsegSC 
adotou imediatas medidas de prevenção, e continuou preocupado com a vida - preservando tanto 
dos colaboradores da entidade, como dos representantes das associadas e parceiros. 

O Sindicato, em um trabalho de sinergia com as associadas, 
tem realizado ações para manter o alinhamento de 
informações e a proximidade, mesmo à distância. Já 
se passaram seis meses, um semestre com mudanças, 
novos aprendizados e grandes transformações em todos 
os sentidos. 

E estamos aqui, com a edição 55 do InformAtivo 
SindsegSC para apresentar num formato resumido 
as principais atividades desse semestre que juntos 
construímos, pois tudo é aprendizado para um novo 
“agir”. Nossos encontros, agora totalmente online, estão 
resultando num compartilhamento de percepções e 
experiências, garantindo boas contribuições para o 
aperfeiçoamento contínuo do trabalho. 

Em nome da diretoria, agradecemos a compreensão de 
todos envolvidos com o Sindicato e temos a certeza que 
juntos vamos encarar esse Grande Desafio. Lembre-se 
“Pensar bem, nos faz bem!”.

Boa Leitura a todos.

EDITORIAL 

Waldecyr Schilling
Presidente

Expediente: InformAtivo SindsegSC é uma publicação de responsabilidade do Sindicato das 
Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado de Santa Catarina.
Rua XV de Novembro, 550, sl. 1001 – Centro - Blumenau/SC  CEP 89010-901 – (47) 3322-6067 - 
assessoria@sindsegsc.org.br

Produção de texto: Siméia Heleodoro e Tayana Weiss.
Projeto gráfico e diagramação: LMCO Comunicação. 
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A entidade iniciou 2020 desejando 
boas vindas aos segurados e parceiros, 
compartilhando mensagens positivas para o 
novo ciclo também através da ferramenta de 
E-mail Marketing (02 de janeiro).

No dia 14 de janeiro de 2020 foi eleita a chapa única, para exercer o mandato 
de 15/02/2020 a 14/01/2022 junto ao Sindicato. 
Os componentes desta Diretoria são: 

Presidente: Waldecyr Schilling - Zurich Brasil Seguros; 
Vice-Presidente: Rodrigo Chavantes - SulAmérica Cia. Nac. de Seguros; 
Diretores: Jean Carlos dos Santos - Liberty Seguros; Salete Monteiro - Allianz 
Seguros; João Levandowski – MetLife. 
Conselho Fiscal: Efetivos: Fabricio Cardozo - Sompo Seguros; Leonardo Egert 
- Tokio Marine Seguradora; Jean Melo - Porto Seguro Cia. de Seg. Gerais; 
Suplentes: Diego Gassenferth - Bradesco Seguros; Richard J. Coelho - Sancor 
Seguros do Brasil; Silvio Krueger - HDI Seguros. 
Delegados Representantes junto à Federação Nacional das Empresas de 
Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta 
– Fenaseg: Efetivo: Waldecyr Schilling - Zurich Brasil Seguros; Suplente: 
Rodrigo Chavantes - SulAmérica Cia. Nac. de Seguros.

BEM-VINDO 2020 

RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

O SindsegSC em suas ações, atua com quatro pastas de desenvolvimento: Educacional, Institucional 
e de relações com o mercado, Comunicação e Social. Neste informativo, você acompanhará as ações 
do primeiro semestre de 2020.
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No dia 30 de janeiro, foi realizado 
no salão nobre da Prefeitura 
Municipal de Blumenau o 
Encontro de Lideranças no 
combate à Violência e em prol da 
Paz, coordenado pela Sra. Salete 
Sbardelatti. 

O evento atende os ODS - 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, nos indicativos 16 
que se refere a Paz e Justiça e 17, 
às parcerias.  O evento contou com 
uma brilhante palestra, intitulada 
“A importância de propagar a 
Paz no Combate à Violência”, e 

proferida pela Dra. Quitéria Tamanini.  O SindsegSC além de parceiro e apoiador deste 
projeto “Diga não à Violência”, prestigiou o evento através da participação da Gerente 
Executiva, Siméia Heleodoro.

O projeto e o novo layout foram desenvolvidos pela W2O Softwares e Aplicativos, a 
partir de pesquisas sobre a usabilidade de entidade de classe. Lançado no dia 31 de 
janeiro, foi elaborado com um sistema avançado, que permite aos usuários o acesso 
rápido e preciso às informações de seu interesse.

Totalmente reformulado, o novo portal do 
SindsegSC ficou mais atraente, funcional e 
intuitivo, facilitando o acesso dos internautas e 
podendo ser acessado de qualquer plataforma, 
como smartphone ou tablet, com total 
compatibilidade.

A arquitetura de informações estruturadas pela 
W2O através dos menus oferecem diversos 
canais de conteúdo, 
que funciona como 
um guia dos serviços 
que são oferecidos 
pelo nosso Sindicato,  
associadas e  nossas 
entidades parceiras.  
Navegue pelo site e 
confira!

SindsegSC prestigia o Encontro de Lideranças no Combate à Violência 

Lançamento do Portal de Informações
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Rogerio Spezia realizou no dia 14 de 
fevereiro, a Assembleia Geral Ordinária para 
deliberar despesas do exercício de 2019, e 
a última reunião diretiva do seu mandato – 
Gestão 2019/2020.

Ao finalizar a reunião diretiva o presidente 
convidou Waldecyr Schilling para assinatura 
do Termo de Posse. Em seguida, a diretoria 
participou de um almoço alusivo ao término 
do mandato, no Restaurante Moinho do 
Vale.

No dia 31 de janeiro, o ex-presidente 
Rogerio Spezia realizou a Assembleia 
Geral Extraordinária, que contou com 
a presença dos representantes das 
seguradoras associadas.

Gestão 2019/2020 termina mandato em reunião diretiva

SindsegSC realiza Assembleia Geral
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Waldecyr Schilling assume a presidência para Gestão 2020/2022, no mandato de 
15 de fevereiro de 2020 a 14 de janeiro de 2022. Schilling possui MBA em Gestão 
Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), bacharelado em Direito 
pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e, em Processamento de Dados, pela União 
de Tecnologia e Escolas de Santa Catarina (UTESC). Waldecyr atua desde 2011 na 
Zurich Seguros e atualmente exerce a função de Diretor Comercial Regional Sul.

O novo presidente tem o compromisso com o SindsegSC de consolidar as boas práticas 
do passado e avançar na direção do futuro. Em conjunto com a sua diretoria, tem como 
principal objetivo continuar propagando a instituição do seguro e valorizá-lo sob todos 
os aspectos.

Em conformidade com as diretrizes da CNseg, Schilling dará continuidade e intensificará 
o desenvolvimento de ações para uma interlocução mais próxima com os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, além de atuar na ampliação dos debates sobre 
os temas de interesse do setor e a 
promoção de conceitos para fortalecer 
a educação em seguro, como também 
as iniciativas de educação financeira.

Waldecyr buscará estreitar laços com 
a comunidade  e instituições que 
promovem a proteção da sociedade, 
e afirma que é fundamental o 
fortalecimento de parcerias com 
entidades de defesa dos consumidores, 
veículos de comunicação e corretores 
de seguro.

Waldecyr Schilling assina termo de posse



07

Foi realizada no dia 19 de fevereiro, 
a reunião do grupo permanente 
do Fórum Municipal de Segurança 
Pública - FMSP, presidida por Dr. 
Manoel Vieira Júnior.

Com a participação de várias 
entidades, o presidente seguiu a 
pauta, que teve como destaque a 
Eleição da coordenação do FMSP, 
de acordo com o regimento interno; 
a Proposta para o Grande Fórum; 
e o projeto “Diga não à violência, 
promova a paz”.

No item sobre eleição, a partir desta data o Sr. Osni Bahr, representante da A-conseg, 
assume a coordenação, e o Dr. Manoel Vieira Júnior, representante da OAB Blumenau, 
assume a vice coordenação.

O Grupo Permanente de Organização e Apoio do Fórum Municipal de Segurança 
Pública - FMSP conta com 47 instituições e entidades. 

Na manhã do dia 18 de fevereiro, a Comissão 
Organizadora se reuniu nas instalações do 
SindsegSC para tratar da organização do 
8º Fórum Municipal de Segurança Pública. 

Coordenado pelo vice-presidente Osni Luiz 
Bahr, foi realizado um brainstorming que será 
compilado e apresentado na próxima reunião 
do Fórum permanente.

Grupo Permanente do Fórum Municipal de Segurança Pública realiza 
primeira reunião 

Comissão Organizadora do FMSP debate ideias



08 

Carnaval é tempo de folia e diversão. Porém 
isso tem que ser acompanhado de muita 
responsabilidade. Bebida e direção não 
combinam. Respeite sua vida e a do próximo, 
para que a alegria não termine ao final da 
festa. 

Esse foi o recado da entidade através dos 
meios de comunicação, com ferramentas 
como e-mail marketing, posts em facebook 
e whatsApp. 

Foi realizada no dia 27 de fevereiro, a 1ª Reunião 
do Movimento Maio Amarelo para 2020, que teve 
como foco apresentações das ações realizadas no 
ano de 2019. 

Contando com a presença das empresas que 
integram o movimento, foi relatado na reunião o 
sucesso que o Movimento conquistou nos últimos 
anos, e como resultado Blumenau sediará a 
abertura do Movimento Maio Amarelo 2020.

O SindsegSC promove gratuitamente, o teatro 
“Bem Seguro Teen” nas escolas do estado de 
Santa Catarina.

Encenada pelos humoristas Rudi e Sissa, a 
apresentação leva aos alunos temas como: 
práticas seguras no trânsito e suas leis, respeito 
à vida e a família, amor, atitude, gentilezas, 
seguros, importância de viver em segurança e 
seus cuidados.

O teatro é uma ação educacional, voltada para 
alunos do ensino fundamental, pois o SindsegSC 
acredita que a chave para construir hábitos 
positivos no futuro, é ensinar/começar desde 
cedo.

1ª Reunião Movimento Maio Amarelo

Neste Carnaval, respeite sua vida!

Leve o teatro Bem Seguro Teen para sua 
escola!
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Ainda em 02 de março, a entidade realiza reunião 
com SincorSC, e tem na pauta a parceria nas 
ações e palestras com ENS. Participaram da 
reunião a Gerente Executiva do SindsegSC Siméia 
Heleodoro, o Gerente Executivo Afonso Klueger 
e o Assistente de Eventos Jaime Hort, ambos 
SincorSC.

Em 02 de março, na intenção 
de divulgar o Teatro e receber 
indicações de escolas parceiras, 
a entidade faz divulgação através 
das mídias sociais. 

O mercado de seguros brasileiro inicia um novo 
marco na sua história. Com isto, os Sindseg’s 
do Brasil alinharam-se ao novo projeto CNseg, 
e receberam novas lideranças.  No dia 03 de 
março foi lançado a edição 54, que apresenta 
o grupo seleto de executivos que representam 
as seguradoras de Santa Catarina, que integram 
o quadro diretivo e que juntos, irão fazer um 
estado mais forte e atuante.

Parceria com SincorSC

Bem Seguro Teen 

InformAtivo Edição 54

QRCODE
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Também no dia 03 de março, o presidente Waldecyr Schilling e a gerente executiva 
Siméia Heleodoro, participaram da reunião com ambas federações e foram recebidos 
pelos diretores executivos Danilo Silveira (FenSeg) e Carlos de Paula (FenaPrevi).

Participaram da reunião também o gerente Joel Gomes da Silva Junior (FenSeg) e 
a superintendente Beatriz Piñeiro Herranz (FenaPrevi). Na oportunidade, Danilo 
apresentou as ações da FenSeg, as práticas das comissões temáticas e demais assuntos 
envolvendo ambas federações.

Para o SindsegSC, a reunião firmou ainda mais a parceria entre as entidades, que 
continuarão desenvolvendo ações e aculturando a sociedade.

O SindsegSC juntamente com os demais 
Sindseg’s do Brasil, se encontraram para 
reunião com a CNseg, que também ocorreu 
no dia 03 de março de 2020, contando com 
a presença dos presidentes e executivos dos 
sindicatos.

Os Sindseg’s foram recebidos pelo presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, e demais 
diretorias executivas, que explanaram a 
segunda fase do projeto “Sinergias entre 
Confederação e Sindicatos de Seguradoras”, 
na intenção de alinhar as atividades das 
entidades.

SindsegSC participa de reunião com FenSeg e FenaPrevi

Sindseg’s do Brasil participam de 
reunião com CNseg.
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No dia 05 de março, ocorreu a reunião 
entre o SindsegSC e a OAB Blumenau. 
O presidente Waldecyr Schilling do 
Sindicato foi recebido pela presidente 
da OAB Blumenau Dra. Maria Teresinha 
Erbs. Também estavam presentes a 
gerente executiva do SindsegSC Siméia 
Heleodoro, e demais diretores e equipe 
da OAB Blumenau. Os integrantes se 
reuniram para formalizar a apresentação 
da nova gestão do Sindicato e, com isto, 
firmar a parceria já existente entre ambas 
organizações.

Ainda no dia 05 de março, o presidente do 
SindsegSC Waldecyr Schilling visitou o SincorSC, 
e foi recebido pelo presidente Auri Bertelli. A 
reunião contou com a participação do gerente 
executivo Afonso Klueger e Marcelo Roberto 
Tomaz, assessor jurídico, ambos do SincorSC. 
Rodrigo Chavantes, vice-presidente, e Siméia 
Heleodoro, gerente executiva, representantes 

SindsegSC. Os integrantes se reuniram para a apresentação da nova gestão, firmar a 
parceria já existente e dar continuidade ao calendário de ações das entidades.

Contribuindo com o Saber é um programa de 
incentivo às ações educacionais e sociais. Durante o 
mês, duas ações contaram com apoio do SindsegSC:

O Projeto Ouse Saber, que têm como objetivo levar 
o conhecimento às comunidades carentes para 
prevenção a violência e uso de drogas;

E a 2ª Edição da Palestra “Diga não à Violência, 
Promova a Paz”. Ambos projetos receberam blocos, 
canetas, pastas e materiais institucionais da 
entidade.

Presidente SindsegSC visita OAB Blumenau

Waldecyr Schilling visita SincorSC

Programa Contribuindo com o Saber
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Na manhã do dia 06 de março, o presidente 
Waldecyr Schilling participou da Inauguração 
da Galeria dos Ilustres do 10º Batalhão da 
Polícia Militar. Logo em seguida, foi feita a 
Solenidade do 33º Aniversário do 10º Batalhão. 
Foi durante a inauguração que o presidente do 
sindicato entregou a placa ao Comandante – 
Tenente Coronel Jefferson Schmidt. O objetivo 
foi parabenizar pelos serviços prestados a 
comunidade, e registrar em nome da diretoria do 
SindsegSC o respeito, admiração e agradecimento 
ao 10º Batalhão da Polícia Militar, e homenageá-
-los numa data tão importante, como o 33º 
aniversário de fundação.

No dia 06 de março, os 
membros diretivos do 
SindsegSC se reuniram 
para a primeira Reunião 
Ordinária de Diretoria, 
na sede do sindicato. A 

reunião foi presidida por Waldecyr Schilling, que exercerá o 
mandato para Gestão 2020/2022.

Aproveitando o momento, o presidente Waldecyr Schilling 
presenteou o time SindsegSC, pelo Dia Internacional 
da Mulher. E em canais de comunicação da entidade, foi 
compartilhado o e-mail marketing alusivo a data. 

Gestão 2020/2022 realiza a primeira reunião 
diretiva

SindsegSC homenageia o 10º 
Batalhão da Polícia Militar

Em 09 de março, Salete Monteiro – Diretora 
SindsegSC participa da palestra “Procura-se 
um corretor de seguros!”, em Blumenau com 
Rodrigo Maia.  Palestra realizada pela ENS, e 
contou com apoio do SindsegSC e SincorSC.

Palestra ENS
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Com todos os comunicados e 
prevenções citados pela OMS 
e CNseg, em 11.03.2020 
foi divulgado um e-mail 
marketing sobre “O que você 
precisa saber e como prevenir 
o contágio – Coronavírus 
Covid-19”. O material foi 
divulgado para todo o mailing 
do SindsegSC através dos 
canais de comunicação.

Em 10 de março, foi realizada mais uma 
Reunião da Comissão Organizadora do 
Fórum Municipal de Segurança Pública, 
com participação do SindsegSC, OAB 
Blumenau, Defesa Civil, Polícia Civil e 
Conseg’s.

Coronavírus Covid-19: 
O que você precisa saber

Fórum Municipal de Segurança 
Pública
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O presidente do SindsegSC prestigiou no 
dia 12 de março, o Almoço do Mercado 
Segurador, no Salão Nobre da Federasul, 
em Porto Alegre. Durante o evento, foi 
realizado a Cerimônia de Posse da nova 
diretoria do SindsegRS. 

Na intenção de homenagear a nova gestão, o 
presidente Waldecyr Schilling, em nome da diretoria 
do SindsegSC, entregou ao Presidente Guilherme Bini 
uma placa, desejando sucesso no desenvolvimento 
dessa nova Gestão 2020/2022.

Em 12 de março, foi realizado na sede do 
SindsegSC a 2ª Reunião do Movimento Maio 
Amarelo do município de Blumenau. Várias 
entidades uniram-se para discutir ações em 
prol da vida.

Waldecyr Schilling participa da 
Cerimônia de Posse do SindsegRS

Movimento Maio Amarelo 2020

SindsegSC homenageou em 15.03.2020 o 
SindsegN/NE, pelos 64 anos de fundação.

Parabéns SindsegNNE! 
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Prezados (as) Senhores (as),

A OMS declarou pandemia do Coronavírus, o que significa que muitos de nós podemos 
ser infectados. A maioria ficará bem, mas este vírus pode ser a diferença entre a vida e a 
morte para os mais vulneráveis. Todos nós temos alguém que “amamos” e muito, e esse 
alguém pode ser infectado. Nossas associadas/seguradoras já tomaram as providências 
cabíveis, criando opções para minimizar o risco, perante seus colaboradores e clientes. 
Como SindsegSC, nossa missão também é nos mobilizar para DIMINUIR a velocidade 
com que o vírus se espalha. E nossas atitudes podem ajudar, a nos afastar uns dos 
outros nesse momento, por uma causa de compaixão ao próximo. Vamos juntos nesse 
compromisso, de fazer “seguro” a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós!  A partir 
de 18 de março, o SindsegSC estará atuando em sistema Home Office, por tempo 
indeterminado. 

Continue nos contatando:
gerencia@sindsegsc.org.br  |  financeiro@sindsegsc.org.br

assessoria@sindsegsc.org.br 
47 99124 3509 (WhatsApp)

www.sindsegsc.org.br

Todas as atividades e reuniões de grupos de trabalho, diretoria e demais parceiros, 
envolvidos com o SindsegSC, estão canceladas/suspensas. Manteremos o portal 
de informações do SindsegSC atualizado. Agradecemos a compreensão de todos 
envolvidos com o Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina, e temos a certeza que 
juntos vamos encarar esse Grande Desafio.

Atenciosamente

Waldecyr Schilling
Presidente

SindsegSC lança comunicado presidencial
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Em 01 de abril, SindsegSC 
aproveita o Dia da Mentira, 
para focar no álcool e direção, 
na intenção de conscientizar: 
A mentira tem Vida curta. Seja 
consciente. Se beber não dirija. 

Em 09.04.2020 o SindsegSC através 
da mídia lançou a mensagem “Renove 
seu conceito de proximidade, 
conecte-se.”  

No dia primeiro (1) de abril, o presidente 
do SindsegSC Waldecyr Schilling, esteve 
em reunião online com a direção da ENS - 
Escola de Negócios e Seguros. O objetivo foi 
de manter a parceria e de agregar cada vez 
mais conhecimento para os profissionais 
do mercado de seguros. “O SindsegSC 
sempre foi a mola propulsora do mercado 
de seguros catarinense, e neste momento 
não será diferente”, enfatiza o presidente 
Schilling. “A ENS apresenta através do seu portal novas tecnologias de comunicação 
que contribuem na geração de conteúdos para minimizar o dia a dia nesse momento de 
isolamento social”, complementou. 

A ENS, tem muitos produtos a disposição do mercado, além disso, oferece também 9 
cursos gratuitos, entre eles Relações de Consumo, Iniciação em Seguros, Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), Liderança de Pessoas, Procedimentos Operacionais para 
Corretoras de Seguros, Regulação de Sinistros para Corretores de Seguros, e outros. 
Para o presidente, nesse novo cenário, aproveitar as ofertas da Escola Virtual, para 
agregar conhecimento em sua carreira, é sim um destaque.

1º de abril - Seja Consciente 

Feliz Páscoa!

Capacitação: o melhor momento, sempre será o agora
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O presidente do SindsegSC, Waldecyr Schilling, 
participou de uma reunião com o Núcleo de 
Corretores de Seguros da ACIJ no dia 17 de abril, 
via Google Meet. A abertura da reunião foi feita pela 
Diretoria do Núcleo de Corretores de Seguros da 
ACIJ, e o tema tratado foi “Você está preparado para 
vender mais? Mercado segurador e seus desafios na 
COVID – 19”.

Em 15.04.2020, a Revista Apólice, entrevistou 
o nosso presidente, Waldecyr Schilling, por 
e-mail, e divulgou suas palavras na nota 
intitulada “Covid-19 gera oportunidades para 
capacitação e treinamento de corretores”.

Waldecyr Schilling participa de reunião com 
Núcleo de Corretores de Seguros da ACIJ

Confira a entrevista do nosso presidente

SindsegSC homenageou em 19.04.2020 o 
SindsegMG/GO/MT/DF, pelos 70 anos de 
fundação.

Parabéns 
SindsegMG/GO/MT/DF!
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No dia 17 de abril, foi lançado um 
e-mail marketing com os personagens e 
a seguinte mensagem: Eu Sid, e minha 
irmã Sissa, em nome do SindsegSC, 
vamos ensinar como lavar as mãos 
corretamente, para você leitor! Com 
essa boa prática, você protege a sua vida 
e a do próximo, diminuindo os riscos 
de contágio, mantendo assim, todos 
seguros.

Em 22.04.2020, o mercado de seguros, perde 
um grande ícone, uma pessoa de destaque 
que fez a diferença em nosso mercado - Dr. 
Mario Petrelli.

O assessor jurídico do SindsegSC, no dia 
23.04.2020, participou da NDTV Blumenau, 
em homenagem ao Dr. Petrelli. Dr. Lodi foi 
funcionário do Dr. Mario Petrelli, e contou 
suas brilhantes histórias ao lado do grande 
ícone Petrelli. 

Coronavírus Covid-19: 
Lavar as mãos

Condolências e Homenagens

O SindsegSC – Sindicato das Seguradoras, representado pelo presidente Waldecyr 
Schilling e o Sindicato dos Securitários de Blumenau representado pela presidente 
Silvia Westarb, assinam a CCT e PLR 2020.

SindsegSC e Sindicato dos Securitários de Blumenau assinam CCT e 
PLR 
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No dia 30 de abril, às 19h aconteceu a Live da JRS 
no Instagram. Os ilustres convidados foram os 
presidentes dos Sindicatos das Seguradoras do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná/Mato Grosso 
do Sul. Waldecyr Schilling (SindsegSC), Altevir Prado 
(SindsegPR/MS) e Guilherme Bini (SindsegRS), 
falaram sobre o atual momento do mercado de 
seguros, suas visões de negócios, a parceria das 
seguradoras com o corretor de seguros mesmo em 
tempos de pandemia, tendências de consumo e 
previsões para o futuro do segmento ainda em 2020 
e nos próximos anos. Também esteve presente na 
live, o diretor de marketing da JRS, Bruno Carvalho.

Presidente do SindsegSC participa da Live 
da JRS no Instagram! 

No dia 12 de maio, os gerentes das 
seguradoras associadas ao SindsegSC - 
as lideranças de Florianópolis, através da 
ferramenta Microsoft Teams, reuniram-se 
com intuito de debater e estudar o mercado, 
avaliar ações e discutir os principais pontos 
relacionados ao setor. A maioria dos 
participantes da reunião são integrantes do 
Grupo de Trabalho do SindsegSC na região.

Lideranças de Florianópolis debatem 
mercado
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O SindsegSC integra o Movimento Maio Amarelo. 
Nesta edição de 2020, peças publicitárias em 
canais de comunicação do SindsegSC, foram 
utilizadas para conscientizar a população, 
observando os riscos que o trânsito apresenta 
no dia a dia. O Movimento ocorreu de forma 
totalmente digital, devido ao isolamento social.
O slogan desse ano foi “Perceba o risco. Proteja 
a vida”. Um dos vídeos disponibilizado no portal 
SindsegSC, é focado no Pedestre. O  vídeo 
alerta que para atravessar em segurança, deve-
se utilizar sempre a faixa de pedestre.

Segundo tema trabalhado pela entidade durante o 
Movimento Maio Amarelo. Artes publicitárias foram 
utilizadas para conscientizar a população, observando 
os riscos que o trânsito apresenta no dia a dia.

O Movimento Maio Amarelo foi realizado de 
forma totalmente digital, devido ao isolamento 
social, e esse foi o terceiro tema trabalhado 
pela entidade. 

Campanha Maio Amarelo 2020. Pedestre: Perceba o risco. Proteja a vida.

Trânsito mais humano se faz também com 
atitudes positivas. 

Maio Amarelo SindsegSC: Seja 
Consciente. Atravesse na faixa.
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No final do mês de Maio, não relaxamos 
na luta da conscientização. Tratamos como 
o quinto tema a Velocidade: Respeite os 
limites. 

Focado no grande erro da utilização 
do celular ao dirigir. Esse foi o quarto 
tema trabalhado pela entidade, 
advertindo sobre essa prática 
negligente no trânsito.

Maio Amarelo SindsegSC:
Respeite os Limites de Velocidade.
Respeite a Vida. 

Maio Amarelo SindsegSC:
Seja Consciente. 
No volante, não use o celular. 

Em 16 de  maio o SindsegSC homenageia 
SindsegRJ/ES pelos 87 anos de fundação. 

Parabéns 
SindsegRJ/ES!
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Em 26 de maio, SindsegSC homenageia 
SindsegBA/SE/TO pelos 72 anos de 
fundação.

Em 25 de maio, entidade lança o novo 
portfólio. No portfólio é possível encontrar 
informações sobre os Grupos de Trabalho, 
Quadro Associativo, Estrutura, Qualificação, 
Trabalho Social, Newsletter, Informativo, 
Revista, Portal de Informações, Cartilhas, 
Teatro, Painel, entre outros. O presidente 
do Sindicato das Seguradoras de Santa 
Catarina - Waldecyr Schilling, afirma que 
o portfólio de forma resumida, apresenta 
ações e ferramentas disponibilizadas para 
o mercado de seguros e sociedade. “A força 
que gera SEGURANÇA e grandes VALORES 
para uma sociedade, começa numa entidade 
de classe como o SindsegSC”, complementa 
Schilling.
Para conhecer na integra, visualize aqui.

Parabéns 
SindsegBA/SE/TO!

SindsegSC disponibiliza novo Portfólio com as principais ações da 
entidade.  
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Em 26 de maio, a entidade 
lançou nos principais canais 
de comunicação os cuidados 
ao utilizar elevadores. Estamos 
todos juntos nesta causa.

Alusivo a data, a mensagem da 
entidade para essa causa tão 
importante foi: Cuidar do meio 
ambiente, também é cuidar da 
vida!

Em 27 de maio, o SindsegSC lançou 
o post “Saiba como Higienizar o 
seu carro em tempos de Covid-19”. 
O material foi disponibilizado nos 
principais canais de comunicação 
do sindicato.

Coronavírus Covid-19: 
Cuidados

Dia do Meio Ambiente 

Coronavírus Covid-19: 
Higienizar
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O SindsegSC, em 08 de junho, 
convidou os catarinenses para 
participar da Webinar CNseg. Um 
dos painelistas à abordar o tema “Os 
mercados regionais na Covid-19”, é o 
presidente Waldecyr Schilling. 

Em 10 de junho, Schilling, ilustrou a realidade 
do Estado de Santa Catarina e apontou muitas 
oportunidades para o mercado de seguros. 

A região Sul tem uma participação de 17,5% 
no mercado segurador brasileiro, sendo que o 
market share de Santa Catarina é de 4,2%. “No 
primeiro trimestre deste ano, Santa Catarina 
bateu recorde de arrecadação. Foram R$ 2,6 
milhões em prêmios e um crescimento de 
8,4%. O impacto do coronavírus não refletiu 
no primeiro trimestre, mas esperamos por 
uma queda no mês de maio”. 

Os destaques no primeiro trimestre em Santa 
Catarina foram para as carteiras de Responsabilidade Civil, com crescimento de 56%, 
garantia estendida, 44%, e seguro rural, 18,7%. Já a carteira de automóvel teve uma 
queda de 2,9%. “No Estado, seguros de pessoas correspondem a cerca de 60% do 
mercado segurador e danos de responsabilidade, por 30% da arrecadação”.  

“Há oportunidades em vários ramos, como no residencial, todos estão em home office 
e nós temos recebido muitos questionamentos sobre o produto. No rural, pela força do 
agronegócio em Santa Catarina e no cyber risk, o Brasil é o país preferido dos hackers”. 

Ele também comentou que as seguradoras se mostraram preparadas para lidarem com a 
nova realidade imposta pelo coronavírus. “Elas já vinham em um processo de evolução, 
com atendimento remoto e instrumentos digitais para chegar ao consumidor. O novo 
consumidor é mais informado, mais exigente e mais conectado. O corretor tem boas 
oportunidades, o papel dele será fundamental, mas claro, atendendo as necessidades 
dos clientes. O momento é de nos transformarmos em melhores profissionais”.

Webinar CNseg  

Presidente Waldecyr Schilling participa Webinar CNseg



26

Em 12 de junho, através dos 
canais de comunicação a 
entidade lança mensagem 
em comemoração ao Dia dos 
Namorados. 

O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de 
Resseguros e de Capitalização no Estado de Santa 
Catarina - SindsegSC, convida as seguradoras que 
atuam no estado catarinense a integrar-se ao quadro 
associativo da entidade.

De acordo com o presidente Waldecyr Schilling, atuar 
em prol do mercado de seguros catarinense é um dos principais papeis para fazer parte 
do SindsegSC. Várias ações são alinhadas pelos debates e encontros realizados pelas 
seguradoras associadas com as principais entidades e autoridades do estado.

“Integrar-se ao SindsegSC é envolver-se, é contribuir, é fazer da sua ideia uma ação 
para todos, é conectar-se e aproximar-se do corretor de seguros e do segurado, por 
este motivo ressalto: Seguradora, não fique de fora! Seja associada ao SindsegSC”, 
complementa Schilling.

A ENS - Escola de Negócios e Seguros 
abriu as inscrições para o Curso para 
Habilitação de Corretores de Seguros, 
para o segundo semestre, com grandes 
novidades, entre elas a oportunidade 
de 20% de desconto para os alunos 
indicados pelo SINDSEGSC, entre 15/06 
e 15/07/20.

Dia dos Namorados

Seguradora, seja associada ao SindsegSC!

Parceria SindsegSC & ENS
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No mês de junho, o SindsegSC – Sindicato das 
Seguradoras apoiou a cartilha orientativa digital que 
trata do tema “Vamos nos proteger do Coronavírus” 
com Vovô Chopão, produzida por Luiz Cé com o 
objetivo de levar informações de forma online. A 
Cartilha orienta como se proteger do Coronavírus e 
apresenta o que é, como é transmitido, os principais 
sintomas, quais os grupos de riscos, uso da máscara, 
vacina, entre outros temas. O setor de seguros têm, 
pela sua própria natureza, a prevenção e a proteção 
como primazia, por isso o Sindicato e as associadas 
têm feito um grande esforço de comunicação para 
informar sobre o coronavírus e refletir sobre seus 
impactos na sociedade.

Desde abril o SindsegSC vem se comunicando com sua diretoria, grupos de trabalho, 
entidades parceiras e prestadores de serviços, através das plataformas de comunicação 
(Webex, Google Meet, Microsoft Teams e Zoom). Nesse período os Grupos de trabalho 
receberam novas logomarcas, deixando de ser local e passando a ser regionais.

O ano continua, e você junto com o SindsegSC pode fazer a diferença. 
Cuide-se! Segurança em primeiro lugar.  

Pensar bem, nos faz bem. 

SindsegSC apoia cartilha orientativa digital 
sobre Coronavírus  

Reuniões online com plataformas de comunicação
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