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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este Projeto de Lei tem o objetivo de homenagear o Sindicato dos Corretores de
Seguros e Resseguros, de Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros, Saúde, Capitalização e
Previdência Privada do Estado do Rio Grande do Sul – Sincor-RS, que está completando setenta
anos, com a Comenda Porto do Sol, concedida pela Câmara Municipal de Porto Alegre.
Os corretores de seguros criaram, inicialmente, a Associação Profissional dos
Corretores de Seguros e Capitalização de Porto Alegre, que funcionava em uma salinha de
quinze metros quadrados na Rua Caldas Júnior, em Porto Alegre. Nesse local, Antônio Kramer,
Olmiro Antônio Chiká, Pedro Cardoso de Azevedo e Milton Paulo de Almeida plantaram a
semente do que viria a ser o Sincor-RS.
A entidade recebeu a Carta Sindical do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio em 14 de outubro de 1942. O Brasil vivia no regime do Estado Novo e os sindicatos
estavam sob controle rígido. Por essa e outras razões, os pioneiros não conseguiram levar o
projeto adiante. Nos anos 1960, o então presidente da entidade, Pedro Cardoso de Azevedo, e
seus colegas decidiram que era chegado o momento de reavivá-la. Com dinheiro do próprio
bolso, foram conhecer como funcionavam os sindicatos de São Paulo e do Rio de Janeiro. A
experiência no centro econômico, político e cultural do País foi essencial para que fosse
reerguido o Sincor-RS.
O Movimento Nacional Pró Regulamentação da Profissão de Corretor de Seguros
tinha feito um grande esforço no sentido de conferir mais respeito à atividade. Em 29 de
dezembro de 1964, o Congresso Nacional aprovou a Lei n° 4.594 que regulamentou a profissão.
A categoria se impôs do ponto de vista legal, mas não era o suficiente. Dessa
forma, o Sincor-RS passou a buscar a defesa da classe. Organizou-se administrativamente,
contratou funcionários, colocou as contas em dia, cobrou mensalidades em atraso e atualizou seu
caixa. A partir daí, começaram os investimentos na qualificação profissional por meio da oferta
de cursos de atualização.
O Sincor-RS cresceu e foi mudando de endereço, passando pelas Ruas Vigário
José Inácio e Doutor Flores e pela Avenida Alberto Bins. Hoje, ocupa toda a ala sul do 17º andar
do Edifício Coliseu, na praça Osvaldo Cruz, nº 15. São 350 metros quadrados, nos quais
localizam-se o departamentos jurídico, o serviço odontológico, a sala do corretor e a biblioteca.
E é também onde trabalham funcionários capacitados para atender às exigências dos associados.
Em 1990, iniciaram-se as atividades das delegacias regionais. As primeiras foram
instaladas em Canoas, Passo Fundo e Caxias do Sul. Hoje, o Sindicato possui onze delegacias
regionais: Metropolitana (Canoas), Serra ( Caxias do Sul), Noroeste ( Ijuí), Vale do Sinos (Novo
Hamburgo), Planalto (Passo Fundo), Sul (Pelotas), Vale do Rio Pardo (Santa Cruz do Sul), Vale
do Taquari (Encantado), Central (Santa Maria), Fronteira Oeste, onde há duas delegacias
(Santana do Livramento e Uruguaiana), e Região de Porto Alegre.
Em cada uma, o associado encontra todo o apoio para sua entidade e cada
delegado representa um canal de comunicação direto com a sede do Sindicato, em Porto Alegre.
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Com o objetivo de valorizar a categoria, a entidade também passou a investir em
publicidade institucional. Em 1992, lançou o slogan: “Corretor de Seguros: quem é o seu?”. Em
1995, surgiu o lema “Com Corretor de Seguros é mais Seguro”, que rendeu para o Sincor-RS o
prêmio nacional de marketing da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização – Fenaseg.
Ao mesmo tempo, o Sindicato promoveu uma campanha de esclarecimento sobre
o seguro obrigatório Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres – DPVAT.
Foi o primeiro sindicato brasileiro a colocar uma linha de discagem direta gratuita à disposição
das vítimas de acidentes de trânsito e de seus familiares para esclarecimentos quanto ao
encaminhamento do seguro, evitando assim que pessoas sejam enganadas por falsários. A
campanha foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação e também por cartazes
afixados em delegacias de polícia, hospitais e postos rodoviários.
Em 23 de agosto de 2002, foi apresentado ao mercado segurador o personagem
Sincorito. Pela primeira vez no Brasil, um sindicato usou um mascote para levar mensagens de
valorização profissional e de divulgação de seu produto.
Em setembro de 2005, o Sincor-RS criou sua ouvidoria, um serviço de
comunicação direta entre os corretores de seguros, seguradoras e segurados. A ouvidoria recebe
denúncias, reclamações, sugestões e críticas e procura a solução de problemas com retorno
rápido.
Há vários anos, o Sincor-RS mantém uma agenda de eventos técnicos para
capacitação e atualização profissional dos associados. São cursos e palestras nas principais
cidades do Estado, com temas que atendem às necessidades da categoria.
Hoje, o Sincor-RS é uma entidade voltada para a defesa dos 5.324 corretores
registrados na Superintendência dos Seguros Privados – Susep – e presta um grande serviço
divulgando informações de interesse dos consumidores e atendendo aos segurados.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2012.

VEREADOR MÁRCIO BINS ELY
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede a Comenda Porto do Sol ao Sindicato
dos Corretores de Seguros e Resseguros, de
Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros,
Saúde, Capitalização e Previdência Privada do
Estado do Rio Grande do Sul – Sincor-RS.

Art. 1º Fica concedida a Comenda Porto do Sol ao Sindicato dos Corretores de
Seguros e Resseguros, de Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros, Saúde, Capitalização e
Previdência Privada do Estado do Rio Grande do Sul – Sincor-RS, nos termos da Resolução nº
2.083, de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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