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O balanço de 2004 é muito
positivo para o Sindicato das
Seguradoras do Estado do Rio
de Janeiro. Houve avanços
importantes na área administra-
tiva, no relacionamento com as
autoridades e na comunicação
voltada para a ampliação da
cultura do seguro. 

Uma das principais conquis-
tas foi o aumento da eficiência
administrativa com a inaugura-
ção da nova sede. Outro ganho
foi obtido com a criação do
Conselho Consultivo Especial
para aproveitar a experiência
dos ex-presidentes. Nasceu no
Conselho o programa de in-
teriorização, realizado em par-

ceria com o Sindicato dos
Corretores e que ganhará im-
pulso em 2005 com a monta-
gem de caravanas ao interior
do estado para divulgar o
seguro. 

Em parceria com a
Secretaria de Segurança, o
Sindicato reformou um dos
prédios para onde foi transfe-
rida a Delegacia de Roubos e
Furtos de Automóveis. Estuda
agora um convênio para ga-
rantir à polícia do Rio a
metodologia do Cesvi Brasil em
treinamento e identificação de
veículos e classificação de
danos. Avançaram ainda as
negociações para a criação do

pátio único que reunirá os
veículos recuperados de
roubos e furtos. Também em
2005 devem estar de volta os
seminários com magistrados.

Por sua importância para a
ampliação da cultura do
seguro, a comunicação rece-
beu atenção especial em 2004.
Além de acertar a perio-
dicidade do jornal, o Sindicato
passou a publicar uma coluna
mensal no Jornal do Brasil.
Também recebeu a visita de
vários jornalistas e produziu
seu primeiro folder institu-
cional, de cuja capa retiramos
a imagem que ilustra esta
página. 

Um ano de avanços
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O aproveitamento da experiência dos ex-presidentes no
Conselho Consultivo Especial, criado em julho, foi uma
medida de grande importância para o Sindicato. Já na
segunda reunião, foi aprovada a recomendação do
conselheiro Carlos Frederico Lopes da Motta para a
ampliação da presença do Sindicato no interior do
Estado, que começa efetivamente em 2005. Além de
Carlos Frederico, integram o Conselho Consultivo
Especial os ex-presidentes Oswaldo Mário de Amorim
Azevedo, Renato Campos Martins Filho, Jorge Estácio da
Silva e Minas Alphonse Mardirossian.

Uma conquista de conhecimento e experiência

A proposta de criação do pátio único para veículos
recuperados de roubos ganhou impulso nas
negociações mantidas com o Detran RJ e com a
Secretaria de Segurança no final de 2004. A expectativa
do Sindicato é de que a implementação da Central de
Veículos Recuperados do Rio de Janeiro ocorra já em
2005. O projeto do pátio único é, na verdade, uma
parceria público-privada para aprimorar a guarda e a
restituição dos veículos recolhidos. Sem ônus para o
Estado, a Central de Veículos Recuperados
administraria do recolhimento à devolução dos veículos aos proprietários, sejam eles segurados ou não.
Além de racionalizar os custos de remoção e guarda e liberar policiais para outras tarefas, a criação da
Central vai agilizar a devolução dos veículos e facilitar a vida dos proprietários, que poderão resolver todos
os problemas num só local. A proposta do pátio único foi levada às autoridades estaduais pelo Sindicato
das Seguradoras, que é parceiro institucional do programa.

Criação do pátio único recebe impulso

O Seminário Potencial do Mercado de Seguros do Estado do Rio de Janeiro, realizado em novembro, foi
o ponto de partida do processo de interiorização das ações do Sindicato. Ao fim do debate, promovido pelo
Sindicato das Seguradoras e pelo Sindicato dos Corretores, ficou acertado o roteiro das caravanas que
divulgarão o seguro no interior do Estado. A
partir de março, elas percorrerão pólos de
desenvolvimento, começando pelo Sul
Fluminense (Resende, Barra Mansa, Volta
Redonda e Porto Real). Depois, a cada
semestre, virão a área petrolífera formada
por Macaé, Campos, Quissamã e Rio das
Ostras; a Região Serrana de Petrópolis,
Teresópolis e Friburgo, que é pólo de
tecnologia e conta com forte atividade têxtil;
e a Baixada Fluminense, que se de-
senvolve em torno de Caxias e do Pólo
Gás-Químico.

Rumo ao interior



A posse da atual diretoria, em abril, marcou também a
inauguração da nova sede do Sindicato das Seguradoras do
Rio de Janeiro. Com recepção e salas destinadas à
presidência, diretoria executiva, reuniões e expediente, a
nova sede, no 17º andar, melhorou o funcionamento
administrativo e o atendimento ao associado. O antigo
espaço no 13º andar foi alugado à Fenaseg.

Administração ganha espaço e mais eficiência
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Publicada mensalmente no Jornal do Brasil, a coluna Seguro em sua vida
se tornou um importante canal de serviços, levando à população
informações úteis sobre seguros, previdência complementar aberta e
capitalização. Iniciada em agosto, a coluna já tratou, em linguagem clara
e objetiva, de temas como mutualismo, seguro de vida, residencial, de
dano e de pessoas, DPVAT e planos de previdência. A de dezembro
mostra que a contribuição do mercado segurador ao desenvolvimento
econômico e social do país vai além da atividade empresarial. Ela
também se dá pelo volume de pagamentos feitos aos segurados, pela
geração de empregos e pelo recolhimento de tributos.

Coluna põe o seguro na vida do leitor

Começou a ser distribuído no final do ano o primeiro folder produzido pelo
Sindicato para divulgar suas atividades e reforçar a campanha destinada a
tornar o seguro um produto mais próximo das pessoas.  Com seis páginas,
a publicação contém informações sobre a diretoria, o conselho consultivo
e as ações promovidas em defesa das associadas. Para 2005, já está em
gestação um projeto ainda maior: a edição de um livro sobre a história do
Sindicato, que tem 71 anos e é uma das mais antigas entidades de
classe do Brasil.

Comunicação é reforçada

A parceria do Sindicato com a Secretaria de Segurança Pública
registrou novo avanço em outubro, quando foram inauguradas
novas instalações da Delegacia de Roubos e Furtos de
Automóveis. O investimento permitiu a recuperação de prédio do
antigo Detran, em São Cristóvão, com troca de telhado, colocação
de forro, instalação de divisórias e redes elétrica, hidráulica,
telefônica e de informática, além de pintura geral. Com a
transferência, a DRFA passou a contar com instalações mais
modernas e adequadas ao desempenho de suas funções. 

Parceria na área de segurança
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Sindicato encerra o ano

Como acontece todos os anos, o Sindicato das Seguradoras do Rio encerrou suas atividades no dia
18, no Sofitel, com uma festa que reuniu diretores, conselheiros e autoridades. O jantar comemorativo
contou com a participação de cerca de 60 pessoas, entre elas o presidente eleito do Tribunal de
Justiça do Rio, Sérgio Cavalieri, o desembargador Sylvio Capanema, o superintendente da Susep,
Renê Garcia, o deputado Carlos Minc e o presidente da Fenaseg, João Elisio Ferraz. Abaixo, alguns
flagrantes da festa.




