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SEGURADORAS FORTALECEM APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA SUSTENTABILIDADE
do mercado segurador de avançar ainda mais
nas questões de preservação do meio ambiente”,
explicou o presidente do Sindicato, Luiz Tavares.

‘Seminário sustentável’ foi realizado pela CNseg no último dia 5

Em 2009, o Sindicato das Seguradoras
do RJ/ES e a Confederação Nacional das Seguradoras assinaram com o Ministério do Meio
Ambiente Protocolo de Intenções destinado, em
síntese, a estimular esforços para que o mercado
segurador empreenda políticas socioambientais
que sejam capazes de propiciar um desenvolvimento sustentável. Mentor do protocolo junto
com o então ministro Carlos Minc, o Sindicato
coordenou as ações que levaram à assinatura do
documento naquele ano. “A questão ambiental
envolve conceitos semelhantes aos do seguro,
como prevenção, preservação e defesa do patrimônio”, ressaltou o ex-ministro.
À época, em uma visita à sede do Sindicato,
Minc considerou haver muita sinergia nas
ações do Sindicato com esforços de entidades
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convênio COM DEFENSORES é
renovado e IMPULSIONA AÇÕES
AMBIENTAIS no rio de janeiro

ligadas à defesa da natureza e sugeriu a criação
de um grupo de trabalho para discutir e programar novas parcerias. A Confederação passou
então a fazer parte da formulação do protocolo.
PIONEIRISMO
Hoje, a conscientização ambiental é destaque em todo mundo. Há diversas iniciativas de
empresas e entidades de segmentos variados
que visam, principalmente, garantir o uso dos
recursos com qualidade e responsabilidade para
as novas gerações. O Sindicato, contudo, foi um
dos primeiros a se preocupar com essa questão,
mantendo convênio com a Associação Defensores da Terra que já dura 18 anos (pág. 2). “O
protocolo surgiu da ideia da criação de um documento que traduzisse a preocupação e o desejo
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POLÍCIA APREENDE 50 TONELADAS
DE PEÇAS irregulares em 2012
com apoio do sindicato

Termo aditivo
Agora, em agosto, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, o secretário estadual
do Ambiente, Carlos Minc, o presidente da
Confederação, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, e o
presidente do Sindicato, Luiz Tavares assinaram
Termo Aditivo ao protocolo. Como inovação ao
protocolo original, além da entrada da Secretaria Estadual, será criada uma comissão para
acompanhar as iniciativas das seguradoras e
fazer com que suas ações reflitam efetivamente os propósitos do documento.
Esse fortalecimento do protocolo levará
o mercado segurador brasileiro a perseguir os
ideais constantes dos “Princípios para o Desenvolvimento Sustentável de Seguros”, fixados
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente a partir de amplo processo de consultas ao setor. As seguradoras devem agora considerar sistematicamente as questões ambientais,
sociais e de governança no negócio, nas suas
estratégias e operações. Além disso, devem procurar aumentar a consciência da indústria de seguros para reduzir os riscos ambientais e trabalhar com a sociedade de maneira transparente.
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‘SEMINÁRIO SUTENTAVÉL’ APRESENTA
NOVIDADES DO PROTOCOLO DO
SEGURO VERDE AO MERCADO

RENOVAÇÃO DE convênio COM DEFENSORES
DA TERRA IMPULSIONA AÇÕES AMBIENTAIS
O Sindicato das Seguradoras do
RJ/ES e a Associação Defensores da
Terra assinaram, no fim de julho, a renovação do convênio que mantêm há
18 anos em favor da preservação do
meio ambiente. O encontro que selou o acordo foi realizado na sede do
Sindicato, no Rio de Janeiro, e contou
com a presença do ex-ministro e atual
secretário do Ambiente do Rio, Carlos Minc, e da diretora da associação
Margarida Oliveira.
A parceria prevê a manutenção das
ações em defesa do meio ambiente e da
qualidade de vida da população, como
os cursos de formação ecológica, limpeza de rios e praias, e palestras regulares sobre a questão ambiental. Além
de contribuir com a ampliação da consciência ecológica na sociedade através
de cursos que formam cerca de 80
agentes ambientais por ano, a colaboração do Sindicato foi de fundamental

Diretora da associação Margarida Oliveira, secretário Carlos Minc e Luiz Tavares, presidente do
Sindicato: parceiros há 18 anos

importância para a elaboração, aprovação e cumprimento de diversas leis
propostas por Minc, quando deputado.
Curso de formação ecológica	
Dentre as ações recentes da Defensores da Terra, destaca-se a realização do

28º Curso de Formação Ecológica, que
iniciou-se no dia 18 setembro e vai até
meados de outubro. Assim como na edição passada, a abertura ficou a cargo de
Carlos Minc, que discursou sobre a história do movimento ambientalista no Brasil
e no mundo.

“SEGURO EM TODO O ESTADO” CHEGA A PETRÓPOLIS NO PRÓXIMO MÊS
No próximo dia 3 de outubro, às 18h, o
Sindicato das Seguradoras do RJ/ES, em
parceria com o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de
Janeiro (Sincor-RJ) e com os apoios
da Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG) e de entidades locais, promove o seminário “Seguro em todo o
Estado” no auditório da Faculdade de
Medicina de Petrópolis/RJ. O evento
tem como objetivo discutir as potencialidades da economia da Região
Serrana e como o mercado de seguros pode atender às necessidades
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desse desenvolvimento. Desde 2005,
o seminário já foi realizado em Volta Redonda, Macaé, Nova Friburgo,
Vitória-ES, Resende e Campos.
Com entrada gratuita, o evento
destina-se a pequenos e médios empresários, profissionais liberais, corretores de seguros, dirigentes de empresas e autoridades locais. O jornalista
George Vidor, do jornal O Globo e da
Globo News, falará sobre a situação
da economia brasileira e regional. Tratarão dos temas relativos ao mercado
de seguros Anderson Mello, diretor

comercial da SulAmérica e Lúcio Flávio de Oliveira, diretor-presidente da
Bradesco Vida e Previdência.
O “Seguro em todo o Estado” é um
programa que leva a cultura do seguro
a regiões do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Foi criado a partir do seminário “Potencial do Mercado de Seguros
no Estado do Rio de Janeiro”, durante
o qual foram apresentados os resultados de um estudo encomendado pelo
Sindicato sobre as oportunidades existentes para o mercado de seguros fora
das capitais.

PARCERIA COM SINDICATO AJUDA POLÍCIA A
APREENDER 50 TONELADAS DE PEÇAS EM 2012
Definida como muito importante pelo
delegado titular da Delegacia de Roubos
e Furtos de Automóveis (DRFA), Felipe
Ettore, a parceria que o Sindicato das
Seguradoras do RJ/ES mantém com a
Polícia tem sido peça fundamental no
combate ao roubo e furto de veículos
no Rio de Janeiro. Parte importante deste processo é a logística de transporte
de peças apreendidas em ferros-velhos
irregulares. Os números comprovam a
complexidade deste tipo de ação. Desde o início do ano até setembro, cerca
de 50 toneladas foram apreendidas em
todo o estado.
“É imprescindível a parceria com o
Sindicato para que as ações nos ferrosvelhos sejam operacionalizadas. Sem
essa colaboração, que contribui com a
estrutura logística de remoção das peças de forma dinâmica e eficaz, seria
praticamente impossível atingir alguns
dos resultados que conseguimos até
hoje”, reforça Felipe Ettore, lembrando que este procedimento tornou-se
possível com a aprovação da Lei dos
Ferros-Velhos, em cuja efetivação o
Sindicato ajudou ao reformar e adaptar o depósito destinado à guarda das
peças apreendidas. Com isso, a Polícia
pôde contar com um instrumento legal
eficiente no combate ao desmanche
para a venda ilegal de peças, destino de
considerável parte dos veículos roubados ou furtados no estado.
“Após estudos e análises do fenômeno do roubo de veículo e sua destinação,
analisando o percentual dos veículos recuperados e o lapso temporal entre os
eventos roubo e recuperação, projeta-se
que cerca de 51% dos automóveis que tiveram ocorrência registrada como roubo

Em média, de 500 a 2 mil peças são apreendidas por operação, segundo dados da Polícia

de veículo são destinados aos desmanches”, conta o delegado.
Segundo a DRFA, a última operação
desse tipo foi realizada em nove ferrosvelhos situados na Rodovia Presidente
Dutra, em Nova Iguaçu, encerrada no dia
6 de setembro. Ainda segundo a Polícia,
são apreendidas, em média, de 500 a 2
mil peças por operação. O Sindicato sempre sustentou perante as autoridades que
o combate aos ferros-velhos é uma das
mais eficazes ações para a diminuição do
roubo e furto de automóveis.
“Essas ações são precedidas de análises das regiões em que há ferros-velhos
clandestinos. Identificados os pontos, é
realizada a fiscalização no estabelecimento que, sendo clandestino, é interditado

e tem todas as peças apreendidas, assim
como as carcaças”, explica Felipe Ettore.
Após as operações, as peças são
transportadas para o depósito da DRFA,
situado na Presidente Dutra. Lá, ficam
acauteladas até o encerramento do devido processo legal. Depois, todas as peças
são destruídas. As carcaças, após serem
prensadas, são leiloadas como sucata de
aço, de acordo com o peso apurado.
Hoje, cabe à DRFA autorizar o
funcionamento dos ferros-velhos e o
desmanche, que só pode ser feito sob
encomenda e em veículos alienados,
leiloados como sucata ou com laudo
de perda total. As peças precisam ser
identificadas, o que permite à Polícia
saber a sua procedência.
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SINDICATO APRESENTA NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA
O Sindicato das Seguradoras do RJ/ES passa a contar com Anderson Mello e Renato Pita em sua diretoria.
Abaixo, um breve currículo dos diretores.
Nome: Anderson Lima de Mello
Cargo: Diretor Comercial
Empresa: SulAmérica Seguros
Natural de: Belo Horizonte-MG
Entra no lugar de: Oswaldo Mário
de Azevedo
Cargo no Sindicato: Vice-Presidente
e Conselheiro

Nome: Renato Pita Maciel de Moura
Cargo: Diretor de Linhas Pessoais
Empresa: Generali Seguros
Natural de: Rio de Janeiro-RJ
Entra no lugar de: Claudio Armando
Mele Bastianelli
Cargo no Sindicato: Diretor

SEMINÁRIO APRESENTA NOVIDADES DO PROTOCOLO
DO SEGURO VERDE AO MERCADO DE SEGUROS
A coluna O seguro em sua vida, publicada no dia 5 de setembro pelo Sindicato das Seguradoras do RJ/ES no jornal
O Dia, destaca a assinatura do aditivo ao
Protocolo do Seguro Verde em seminário
realizado pela CNseg no mesmo dia no
Rio de Janeiro. O evento, que teve como
tema os “Princípios para Sustentabili-

dade em Seguros”, também contou com
palestras sobre as “Dimensões da Sustentabilidade na Saúde Suplementar” e
o “Setor de Seguros como Regulador de
Sustentabilidade”.
A publicação ressalta ainda alguns
pontos do Aditivo, além de reforçar a importância e o pioneirismo do Sindicato

nesta área, como, por exemplo, o convênio existente com a Associação Defensores da Terra há 18 anos. “Ao longo de
mais de sete décadas de funcionamento,
o Sindicato das Seguradoras do RJ/ES
sempre manteve sua atuação alinhada
com os grandes temas da responsabilidade social”, diz o texto.
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