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O CVG-SP comemorou em grande estilo o encerramento de 
mais um ano de atividades no Trio Pérgola, um local que se 
destaca não apenas pela arquitetura, como também pela sofis-
ticação do ambiente. A festa reuniu associados, diretoria, con-
selheiros e empresas parceiras para celebrarem com o CVG-
-SP as conquistas do ano.

Apesar de um ano difícil para a economia, vale a pena comemorar o bom 
desempenho do seguro de pessoas, que vem conquistando cada vez mais es-
paço no mercado. Se no próximo ano a economia melhorar – e torcemos para 
que melhore – então teremos resultados ainda mais expressivos. 

Para o CVG-SP, o ano foi bastante produtivo. Nossos eventos discutiram 
tendências e apresentaram a opinião de grandes especialistas. Este é o caso do 
CVG-SP Limra Day, que trouxe as principais tendências globais do ramo. O 
CVG-SP também esteve presente em eventos internacionais que trataram do 
futuro do seguro, como o InsureTech Connect 2019, nos Estados Unidos, e a 
Conferência LIMRA e LOMA, na Argentina.

Neste ano, avançou o projeto Histórias de Vida, que agora conta com três 
novos depoimentos de reconhecidos profissionais da corretagem de seguros. 
Outra iniciativa importante foi a realização do inédito curso online, em no-
vembro, uma ação pioneira do CVG-SP e o primeiro passo rumo à implanta-
ção do ensino à distância nessa área. 

Registro aqui agradecimentos à diretoria do CVG-SP pelo empenho e co-
laboração nas atividades, aos conselheiros, pelo trabalho realizado na cons-
trução de uma entidade respeitada e conceituada, às empresas associadas, por 
somarem forças conosco, e, finalmente, aos patrocinadores, por acreditarem 
em nossos projetos. Desejo a todos boas festas e um ano de realizações.

Boas Festas!

Novembro
22 - Presente na Festa de Encerramento do Ano e comemoração dos 30 anos de fundação do Sincor-ES, no Centro de Convenções de Vitória.
29 - Presença no almoço de confraternização com o Mercado de Seguros e com a Imprensa Especializada do setor, promovido pelo Sincor-SP, no Restaurante Coco Bambu 
Anhembi, em São Paulo (SP).

Dezembro
02 - Participação no programa A Grande Jornada pelo Mundo do Seguro, na Rádio Imprensa FM, em São Paulo (SP).
03 - Presença no almoço de final de ano do CSP-MG, no salão nobre do Automóvel Clube de Minas Gerais, em Belo Horizonte (MG).
03 - Visita à associada PASI, em Belo Horizonte (MG).
04 - Presença no Almoço de Confraternização do Mercado Segurador, promovido pelo Sindseg-SP, no Tivoli Mofarrej, em São Paulo (SP).

Compromissos cumpridos pelo presidente do CVG-SP ou seu representante nos últimos meses

aGenDa Do PReSIDente
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PalaVRa Do PReSIDente

Ano produtivo

Silas Kasahaya 
Presidente do CVG-SP
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Confraternização do 
Mercado Segurador

Festa do Sincor-ES

Programa A Grande 
Jornada

Visita ao PASI

Almoço do CSP-MG

O presidente do CVG-SP, Silas Ka-
sahaya, marcou presença no Almoço 
de Confraternização do Mercado Segu-
rador realizado no dia 4 de dezembro, 
pelo Sindseg-SP, no Tivoli Mofarrej, 
em São Paulo (SP). Na ocasião, ele foi 
recebido pelo presidente Mauro César 
Batista. 

Silas Kasahaya esteve presente 
na Festa de Encerramento do Ano 
e comemoração dos 30 anos de 
fundação do Sincor-ES, realizada 
no dia 22 de novembro, no Centro 
de Convenções de Vitória. Ele foi 
recebido no evento pelo presiden-
te do Sincor-ES, José Romulo da 
Silva, e pelo presidente do CVG-
-ES, Antônio Santa Catarina.

No dia 2 de dezembro, o presi-
dente do CVG-SP participou do 
programa A Grande Jornada pelo 
Mundo do Seguro, na Rádio Im-
prensa FM, em São Paulo (SP). 
Ele foi entrevistado pelo âncora do 
programa Pedro Barbato Filho.

Em visita ao PASI, associada do 
CVG-SP, no dia 3 de dezembro, em 
Belo Horizonte (MG), Silas Kasahaya 
foi recepcionado pelo presidente Alaor 
Silva Júnior e pela vice-presidente Fa-
biana Resende. 

O A confraternização do Clube de 
Seguros de Pessoas de Minas Gerais 
(CSP-MG), realizada no dia 3 de de-
zembro, no salão nobre do Automóvel 
Clube de Minas Gerais, em Belo Ho-
rizonte, contou com a presença de Si-
las Kasahaya. Na foto, o presidente do 
CVG-SP e o presidente do CSP-MG, 
João Paulo Mello.

Almoço do Sincor-SP
O almoço de confraternização com o Mercado de 

Seguros e com a Imprensa Especializada do Setor, rea-
lizado pelo Sincor-SP, no dia 29 de novembro, no Res-
taurante Coco Bambu Anhembi, em São Paulo (SP), 
contou com a presença do presidente do CVG-SP.
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Festa de Confraternização  
do CVG-SP

Glamour, alegria e 
descontração marcaram o 
evento em que o CVG-SP 

celebrou as realizações do ano

O Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-
-SP) realizou a sua tradicional festa de con-
fraternização no elegante Trio Pérgola, dia 
29 de novembro, na capital paulista, com 
a participação de cerca de 200 pessoas. 

Dentre os convidados, marcaram presença a diretoria do 
CVG-SP, conselheiros, colaboradores de associadas, repre-
sentantes de patrocinadores, autoridades do setor e outros.

O local escolhido agradou aos convidados, não apenas 
pela localização estratégica, na Avenida Berrini, como tam-
bém pela sofisticação do espaço. Com projeto moderno e 
cosmopolita, a casa surpreende nos detalhes técnicos e de-
corativos. Localizado no 8º andar do edifício Berrini One, o 
Trio Pérgola é amplo, com 800m2 de salão. A entrada é feita 
por uma linda pérgola, com 200m2. As amplas janelas de 
vidro permitem uma vista privilegiada do skyline da cidade 
e suas luzes coloridas.
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O serviço de buffet também foi caprichado, começando pelo coquetel 
volante, com uma ilha de escondidinho, além de três opções de petiscos. 
No jantar, o menu contou com salada na entrada e, em seguida, o prato 
principal, que trouxe uma deliciosa combinação entre carne, castanhas 
e batatas recheadas. No buffet de mini sobremesas, fez sucesso o creme 
brulee de baunilha servido ao lado de outras delicias na mesa de café.

Dentre as bebidas servidas no salão, o destaque foram os drinks prepa-
rados por um time de barmans, com direito a performances. Atenden-
do a preferência dos convidados, os drinks e coquetéis eram elaborados 
com a mistura de frutas diversas e bebidas, cujo o colorido e a decoração 
das taças encantavam os olhos e o paladar.
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O vice-presidente Mar- 
cos Kobayashi apresen-
tou os novos depoimen-
tos que agora compõem 
o acervo do proje-
to   Histórias de Vida.  
Sob aplausos dos con-
vidados, foram exibi-
dos nos telões trechos 
curtos dos vídeos com 
a participação de Mau-
rício Leite, Carlindo Bo-
aventura e Fábio Leite, 
que se levantaram no 
momento da exibição 
para receber os cumpri-
mentos. 

CElEbrAção
Com um rápido discurso 

transmitido em vídeo nos te-
lões do salão, o presidente do 
CVG-SP, Silas Kasahaya, cele-
brou as conquistas da entida-
de. Ele apresentou uma breve 
retrospectiva do ano, desta-
cando a realização de impor-

tantes eventos, o aumento do quadro associativo 
e a estreia no CVG-SP na área de cursos online.

Gustavo Toledo e Silas Kasahaya

Maurício Leite

Silas Kasahaya e Marcos Kobayashi

Carlindo Boaventura Fábio Leite
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Kasahaya reuniu todos os mem-
bros presentes da diretoria e do 
conselho para os agradecimentos, 
que foram dirigidos especialmente 
aos patrocinadores do evento: Bra-
desco, Icatu, Sompo, Axa, Capemi-
sa, Mongeral Aegon, Prudential do 
Brasil, Tokio Marine, Porto Segu-
ro, Scor Brasil Re, Allianz, MBM,  
MetLife, Samplemed e SulAmérica.

rItMo dE FEStA
Ao longo da noite foram sorteados dez brindes, a maioria equipamentos tecnológicos inteligentes, como relógios e 

e-books. Uma atração à parte, que fez muito sucesso, foi a cabine de fotos instantâneas, instalada perto do salão. Du-
rante a festa foi intensa a frequência na cabine. Em grupos ou sozinhos, os convidados puderam criar os seus looks 
divertidos e descontraídos para as fotos, utilizando vários acessórios, como plumas, chapéus, coroas, óculos etc.

Silas Kasahaya e Dilmo Bantim Moreira
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A Banda A Cores, como sempre, deu um show de interpreta-
ção e versatilidade na execução de hits de sucesso do passado e 
atuais. Com ritmos variados, a banda deu o tom da animação, 
mantendo a pista cheia de convidados. Um casal de bailarinos 
da equipe da banda proporcionou um espetáculo à parte, esti-
mulando os convidados a dançarem. Aliás, na pista de dança, 
as luzes de led que piscavam de acordo com o ritmo das músi-
cas completou o ambiente da festa. 

No encerramento, Kasahaya deixou uma mensagem 
otimista para 2020, motivado pelo crescimento do seguro de 

pessoas, em especial do seguro de vida individual, que deverá 
ultrapassar o seguro coletivo em termos de faturamento. 

“Temos motivos para acreditar que o próximo ano será 
melhor que este para o seguro de pessoas. Boas festas a todos”, 
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PatRoCInaDoReS

PAtroCInAdorES
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Festa contou com o apoio  
de grandes empresas

Quinze empresas do setor de seguros colaboraram para  
proporcionar um evento especial

A tradicional festa de confraternização do 
CVG-SP, realizada no dia 29 de novembro, 
no Trio Pérgola, um dos espaços mais elegan-
tes da cidade, teve o apoio de 15 empresas do 

setor de seguros. Parceiras durante todo o ano, as em-
presas também marcaram presença na comemoração.

Durante a festa, o presidente Silas Kasahaya reuniu 

todos os membros presentes da diretoria e do con-
selho para os agradecimentos, que foram dirigidos 
especialmente aos patrocinadores do evento: Brades-
co, Icatu, Sompo, Axa, Capemisa, Mongeral Aegon, 
Prudential do Brasil, Tokio Marine, Porto Seguro, 
Scor Brasil Re, Allianz, MBM, MetLife, Samplemed e  
SulAmérica.

Silas Kasahaya

bradesco

Icatu Sompo
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Carlos Islas Murguía

Flashes

Axa

Mongeral

tokio Marine

MbM

Samplemed

Capemisa

Prudential

Allianz

Metlife

SulAmérica
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Sorteio de brindes foi uma das 
atrações da festa do CVG-SP

Dez convidados levaram para 
casa modernos equipamentos 

inteligentes,como relógios e 
fones de ouvidos

E m todas as edições das festas de con-
fraternização do CVG-SP, uma das 
atrações mais aguardadas é o tradicio-
nal sorteio de brindes, marcado por 

expectativas e muita torcida. Neste ano não foi 
diferente. Dentre os cerca de 200 convidados 
reunidos na comemoração do CVG-SP, realiza-
da no dia 29 de novembro, no Trio Pérgola, em 
São Paulo, muitos estavam torcendo para serem 
contemplados.

Neste ano, o CVG-SP também caprichou 
na escolha de brindes, priorizando os mais 
modernos e tecnológicos equipamentos. Este 
é caso do assistente virtual, que funciona por 
comando de voz e serve para ouvir playlists e 
controlar outros equipamentos. Outro exem-
plo é o relógio inteligente, ideal para quem é 
fitness ou quer apenas cronometrar a frequên-
cia cardíaca ou controlar o número de passos. 
Também foram sorteados e-books e fone de 
ouvido sem fio.

Durante a festa, o sorteio de dez brindes foi 
realizado em três etapas. A seguir, os ganhado-
res e os brindes.

O presidente Silas Kasahaya e o diretor de Relações com o Mercado Gustavo Toledo  
iniciam o sorteio dos brindes

 José Luiz Ferreira da Silva (ganhou um relógio Samsung Fit-e), Silas Kasahaya, Gustavo Toledo e Rodrigo 
Cezareto (ganhou um Mi Smart Band 4 - Xiaomi)

Silas Kasahaya, Cristina Camanho Silva (ganhou um E-Book Reader 
Kindle 4 GB 6 “ - 10ª Geração) e Gustavo Toledo
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Hélio Opípari Junior (ganhou um Relógio Samsung Fit-e) e o vice-presidente do CVG-SP, Marcos 
Kobayashi

Leticia Marostica (ganhou um Mi Smart Band 4 – Xiaomi), Marcos Kobayashi, Maurício Faggion (ganhou 
E-Book Reader Kindle 8 GB 6 “ - 10ª Geração), Juliana Netto Romaguera (ganhou uma Cafeteira Mini Me 
Dolce Gusto com 50 cápsulas), Ana Flávia Ribeiro Ferraz (ganhou Fone Endurance Peak JBL) e Marcelo 
Aragão (ganhou um Alexa - Echo Show 5)

Dilmo Bantim Moreira comemora ao ser sorteado e, em seguida 
recebe o brinde (Alexa - Echo Show 5) entregue por Marcos 
Kobayashi

brindes
1. Relógio  

Samsung Fit-e

2 - Mi Smart Band 
4 - Xiaomi

3 - E-Book Reader 
Kindle 4 GB  
6 “ 10ª Geração

4 - Relógio Samsung 
Fit-e

5 - Alexa - Echo 
Show 5

6 - Mi Smart Band 
4 - Xiaomi

7 - Cafeteira Mini Me 
Dolce Gusto com 
50 cápsulas

10 - Alexa - Echo 
Show 5

8 - Fone Endurance 
Peak JBL

9 - E-Book Reader 
Kindle 8 GB 6 “ 10ª 
Geração
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CVG-SP celebra conquistas
Silas Kasahaya destaca as realizações nas áreas de cursos,  

eventos e novos projetos

A s conquistas do CVG-SP em 
2019 foram celebradas pelo 
presidente Silas Kasahaya 
durante a festa de confra-

ternização. No depoimento em vídeo 
transmitido no evento, ele apresentou 
uma breve retrospectiva do ano, des-
tacando a realização de importantes 
eventos, como o internacional CVG-SP 
Limra Day, em agosto, e os workshops 
que discutiram os produtos de vida, o 
seguro do trabalhador e as tendências 
de benefícios. Ao longo do ano, a en-
tidade promoveu nove eventos com a 
presença de mais de 880 pessoas. 

Todo o material dos eventos, como 
fotos, trabalhos e vídeos estão disponí-
veis no site do CVG-SP,  nas  páginas 
“Aconteceu” e “TV CVG”. O CVG-SP 
também intensificou sua presença nas 
redes sociais, com páginas no Facebook 
e LinkedIn, canal no YouTube, além de 
utilizar o WhatsApp e o E-marketing 
para divulgação de suas ações e eventos.

Na área de cursos, Kasahaya citou os 
dez cursos presenciais realizados du-
rante o ano nas dependências da FE-
CAP, parceira do CVG-SP, dos quais seis  
foram com certificação técnica. “Para 
nós, é motivo de orgulho e satisfação 
contribuir com a formação profissional 
do mercado”, disse. Uma novidade foi 
o curso de capacitação online “Como 
vender seguros de vida”, realizado em 
novembro, em parceria com a Treina-
seg. “Trata-se de uma ação institucional 

pioneira do CVG-SP no mercado de se-
guro de pessoas”, afirmou. 

Kasahaya também comemorou o 
aumento do quadro associativo, que 
hoje é composto por 56 empresas, das 
quais 13 se associaram neste ano. “Foi 
importante esse aumento para que o 
CVG-SP consolidasse o processo de 
ampliação do seu quadro com a ade-
são de novas seguradoras, prestadoras 
de serviços, resseguradoras e correto-
ras de seguros”, disse. 

Após a exibição do vídeo, o presidente 
agradeceu a presença dos convidados e 
o trabalho realizado pelos ex-presiden-
tes e diretores. Ele também agradeceu o 
empenho da gestora da entidade Lúcia 
Gomes. “Nosso braço direito, sem ela 
nada acontece”, disse. Por fim, lamentou 
a perda do ex-presidente Osmar Bertaci-
ni, no início do ano, agradecendo tudo o 
que ele fez pela entidade. “Osmar, lem-
bramos de você com alegria, e não com 
tristeza”, disse.

RetRoSPeCtIVa

algumas ações em 2019

Almoço com Nilton Molina, em abril

Comemoração dos 38 anos do CVG-SP, em julho

Workshop 
Benefícios, em 

setembro

Boas-vindas à 
Lojacorr, uma 
das novas 
associadas

CVG-SP Limra Day, em agosto

Silas Kasahaya e Lúcia Gomes
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as histórias contadas por quem 
vende seguro de vida

CVG-SP amplia acervo 
do projeto que reúne 

depoimentos em vídeos 
de corretores de seguros 

sobre a importância do 
seguro de vida

A festa de confraternização 
do CVG-SP, realizada no 
dia 29 de novembro, no 
Trio Pérgola, em São Pau-

lo, trouxe algumas surpresas para os 
convidados. Uma delas, anunciada 
pelo vice-presidente Marcos Ko-
bayashi, foi bastante aplaudida. Trata-
-se da continuação do projeto Histó-
rias de Vida, que reúne depoimentos 
em vídeo de corretores de seguros so-
bre a importância do seguro de vida. 

No ano passado, o projeto estreou 
com a participação do saudoso Osmar 
Bertacini e de outros três ícones do 
mercado: Hélio Opípari, Paulo de Tar-
so Meinberg e Josusmar Sousa. Neste 
ano, outros três reconhecidos profis-
sionais da corretagem de seguros re-
lataram histórias de suas experiências 
na venda de seguros: Maurício Leite, 
da ML3, Carlindo Boaventura, da Boa-
ventura Seguros, e Fábio Leite, da Faol.

Durante o evento, Kobayashi apre-
sentou trechos curtos dos novos de-
poimentos, exibidos nos telões do sa-
lão. A história relatada por Maurício 
Leite envolve uma beneficiária do se-
guro de vida que resistia em entregar 
os documentos do falecido marido à 
seguradora por não entender a finali-
dade do seguro. 

Ela também estava ressentida por 
ter sido traída pelo marido. Mais tar-
de, depois de ouvir as explicações de 
Leite sobre o seguro e de receber o 
cheque da indenização, a viúva aca-
bou perdoando o marido. “O seguro 
de vida serviu para redimir e levar es-
perança”, concluiu o corretor.

queço do quanto ela ficou agradecida 
ao receber o cheque”, disse. 

A história de vida relatada por Fá-
bio Leite demonstrou a importância 
dos seguros de vida e educação para 
a proteção da família. No seguro de 
vida coletivo que vendeu para deter-
minada empresa, um dos funcioná-
rios estava indeciso, mas acabou ade-
rindo à apólice após ser convencido 
por Fábio. 

Em pouco menos de um ano ele 
faleceu e a esposa recebeu a indeni-
zação do seguro de vida e, para a sua 
surpresa, também do seguro educa-
ção. “A esposa não sabia que o ma-
rido também havia adquirido um se-
guro educação. Eu fiquei duplamente 
satisfeito por cumprir a missão de 
levar o amparo à família”, disse.

Para o vice-presidente do CVG-
-SP, o projeto Histórias de Vida de-
monstra a importância do trabalho 
dos corretores de seguros. “O projeto 
destaca a missão árdua e o trabalho 
intenso dos corretores de seguros na 
conscientização da importância do 
seguro de vida”, disse Kobayashi. 

HIStóRIaS De VIDa

Marcos Kobayashi, vice-presidente do CVG-SP

Carlindo Boaventura contou a his-
tória de uma beneficiária, cujo mari-
do havia morrido no exercício da pro-
fissão. Sem recursos para permanecer 
na casa onde morava e para manter 
os filhos na escola, ela agradeceu ao 
corretor a indenização. “Faz quase 20 
anos que isso aconteceu, mas não es-
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Maurício Leite recebe os aplausos dos convidados

Fábio Leite é aplaudido após a exibição de trechos do seu depoimento

Carlindo Boaventura se apresenta aos convidados durante a exibição dos depoimentos
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Cursos oferecidos pelo CVG-SP para o primeiro semestre de 2020

técnica de Seguro Saúde e Análise de Contas Médicas - básico 
Dias: sábados – 29/02, 7/03, 14/03, ,21/03, 28/03 e 4/04(prova)
Horário: 8h30h às 12h30 | Carga horária: 24 horas
Local: FECAP - Av. Liberdade, 532 (do lado do Metrô Liberdade)
Inscrições até: 14 de fevereiro ou o término das vagas
Instrutora: A ser definido da Grade de Instrutores do CVG-SP
Investimento - Tabela 2
R$ 300,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 450,00 - Convidados (não associados)

Atuária básica em Seguro de Pessoas para o desenvolvimento  
de Produtos e Controle de Carteira

Dias: segundas, terças, quartas e quintas-feiras – 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29/01 (prova)
Horário: 19h às 22h | Carga horária: 20 horas
Local: FECAP – Av. Liberdade, 532 (do lado Metrô Liberdade)
Instrutor: Marcelo de Figueiredo - Atuário, com mais de 30 anos de experiência profissional no mercado de 
seguros, na área de seguros de pessoas.
Inscrições pagas até: 10 de janeiro ou o término das vagas
Investimento - Tabela 2
R$ 300,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 450,00 - Convidados (não associados)

Fundamentos Jurídicos aplicados ao Seguro de Pessoas
Dias: segundas e quartas-feiras - 2/03, 4/03, 9/03, 11/03, 16/03, 18/03, 23/03, 25/03, 30/03 e 01/04 (Prova)
Horário: 19h às 22h | Carga horária: 30 horas
Local: FECAP- Av. Liberdade, 532 - Sala 354-E (do lado do Metrô Liberdade)
Instrutor: Thyago Klemp - Sócio da Saraiva Advogados Associados e coautor do livro Aspectos Jurídicos dos 
Contratos de Seguro.
Inscrições até: 14 de fevereiro ou o término das vagas
Investimento - Tabela 1
R$ 400,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 600,00 - Convidados (não associados)

CSP - Certificação técnica em liquidação e regulação de Sinistro de Pessoas
(Conteúdo dos módulos básico e avançado, mais o exame de certificação)

Dias: terças e quintas-feiras –3/03, 5/03, 10/03, 12/03, 17/03, 19/03, 24/03, 26/03, 31/03, 02/04, 7/04, 14/04 e 16/04 
(exame)
Horário: 19h às 22h | Carga horária: 40 horas
Local: FECAP – Av. Liberdade, 532 (ao lado do Metrô Liberdade)
Inscrições até: 14 de fevereiro ou o término das vagas
Instrutor: Hermes Martins Marques - Há mais de 25 anos no mercado de seguros na área de Sinistro de Pessoas.
Investimento - Tabela 1
R$ 400,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 600,00 - Convidados (não associados)
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ECSP - Exame livre Certificação em liquidação e regulação de Sinistro de Pessoas
(Somente o Exame - com fornecimento de apostila)

Próximo Exame: 16/04/2020 (quinta-feira)
Horário: 19h às 22h
Local: FECAP - Av. Liberdade, 532 (do lado do Metrô Liberdade)
Média necessária a ser atingida: 7 (sete)
Investimento: Tabela 3
R$ 200,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 350,00 - Convidados (não associados)
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técnica de VG/AP – básico 
Dias: segundas e quartas-feiras -  4/05, 6/05, 11/05, 13/05, 18/05, 20/05 e 25/05 (Prova)
Horário: 19h às 22h | Carga horária: 20 horas
Local: FECAP – Av. Liberdade, 532 (do lado Metrô Liberdade)
Inscrições até: 17 de abril ou término das vagas
Instrutor: A ser definido da Grade de Instrutores CVG-SP
Investimento - Tabela 2
R$ 300,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 450,00 - Convidados (não associados)

CrP - Certificação técnica em riscos Pessoais
(Conteúdo do curso de Técnica de VG/AP, básico e avançado, incluso o exame de certificação)

Dias: sábados – 25/04, 9/05, 16/05, 23/05, 30/05, 6/06, 13/06, 20/06, 27/06 e 04/07 (Exame).
Horário:8h30 às 12h30 | Carga horária:  40 horas
Local: FECAP – Av. Liberdade, 532 (do lado Metrô Liberdade)
Inscrições até: 10 de abril ou término das vagas
Instrutor: A ser definido da Grade de Instrutores CVG-SP
Investimento - Tabela 1
R$ 400,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 600,00 - Convidados (não associados)
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CURSoSCURSoS
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CPP - Certificação técnica em Previdência Privada
Dias: terças e quintas-feiras – 5/05, 7/05, 12/05, 14/05, 19/05, 21/05, 26/05, 28/05, 2/06, 4/06, 9/06, 16/06 e 18/06 
(exame)
Horário: 19h às 22h | Carga horária: 40 horas
Local: FECAP – Av. Liberdade, 532 (ao lado do Metrô Liberdade)
Inscrições até: 17 de abril ou término das vagas
Instrutora: A ser definido da Grade de Instrutores CVG-SP
Investimento - Tabela 1
R$ 400,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 600,00 - Convidados (não associados)

InFoRMaÇÕeS aDICIonaIS
Os cursos certificados atendem aos requisitos legais das Resoluções CNSP 115/04 (seguradoras) e 149/06 (corretoras).

InSCrIçÕES
As inscrições para os cursos podem ser efetuadas pelo e-mail cvg@cvg.org.br, bastando citar:
curso desejado; nome completo do participante;  CPF;  empresa;  e-mail profissional;  telefone de contato. Ou, se preferir, acesse o site: 
www.cvg.org.br, menu CVG Escola, Cursos Agendados, e faça sua inscrição!

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.

loCAl
Desde 2018, todos os cursos presenciais do CVG-SP passaram a ser ministrados nas dependências da Fundação Escola  
de Comércio Álvares Penteado, Campus Liberdade. Avenida Liberdade, 532, a 50 metros do metrô Liberdade.

ECPP - Exame livre Certificação em Previdência Privada
(Somente o Exame - com fornecimento de apostila)

Próximo Exame: 18/06/2020 (quinta-feira)
Horário: 19h às 22h
Local: FECAP- Av. Liberdade, 532 (do lado do Metrô Liberdade)
Média necessária a ser atingida:7 (sete)
Investimento: Tabela 3
R$ 200,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 350,00 - Convidados (não associados)

ECrP - Exame livre Certificação riscos Pessoais
(Somente o Exame - com fornecimento de apostila)

Próximo Exame: 04/07/2020 (sábado)
Horário: 8h30 às 12h30
Local: FECAP - Av. Liberdade, 532 (do lado do Metrô Liberdade)
Média necessária a ser atingida: 7(sete)
Investimento: Tabela 3
R$ 200,00 - Funcionário/Colaborador de Empresas Associadas ao CVG-SP
R$ 350,00 - Convidados (não associados)
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anIVeRSaRIanteS

J A n E I r o
01. Carlos dos Santos  
Alfa Previdência e Vida

01. Gilson Capuzo leitão 
Sócio-Parceiro

01. Jose do Carmo balbino da 
Silva 
Fundador

02. lidiane da rocha Abreu 
SulAmérica Seguros

03. Helio Cavalcanti de brito 
Sócio-Parceiro

05. david Girardi  
Fundador

08 . Sergio dos Santos  
Fundador

10. nelson Antonio lenham 
Conselheiro CVg-SP

13. Ana rita Mendes de Carvalho 
Itaú-Unibanco

13. denny Garcia Garbujo 
Previsul

15. Marlene Campos da Cunha 
Sócia-Parceira

15 . robert Hufnagel 
Alper Seguros

16. Cristina S. Matos Vieira 
Porto Seguro Cia. Seguros gerais

16 . Valmir Marques rodrigues 
Tokio Marine Seguradora

17. Edson dias Marin 
Fundador

18. Carlos Henrique Pereira 
Sócio-Parceiro

18. Helder Molina 
Mongeral Aegon

19. Alexandre leal rodrigues 
HdI Seguros 

20. Edson Urenha toscano 
Tokio Marine Seguradora

22.Helio opípari Junior 
Opípari Consultoria

23. Jose Carlos Galleti 
Fundador

24.Alécio Martins dos Santos  
Sciath Insurance

25. Jose Manuel bulcão Pereira 
Fundador

26. Emerson da Silva Carvalhaes 
Bradesco Vida e  Previdência

26. Patricia Maria de lima  
Filippini 
Omint Seguros

26. oscar Ferreira

27. Marco Antonio Santos  
Guerreiro 
Fundador

29 Antonio Augusto Soares 
Sócio-Parceiro

29. Argemiro Galhato 
Sócio-Parceiro

29 .bianca b. benedan de oliveira 
MetLife

29 .Pedro Jorge de A. Albuquerque  
Conselheiro CVg-SP

30 .Adriano Arruda de oliveira 
Porto Seguro

30. Antenor borges de oliveira 
Fundador

31. Fátima Isabel C. Melchiori 
Itaú-Unibanco

02. Antonio Carlos Pereira 
Sócio-Parceiro

04 .Edglei Faria Monteiro  
Sompo Seguros 

08. Maria betania oliveira ribeiro 
Itaú-Unibanco

10. Hideki okamoto 
Fundador

13. Cássio Giometti 
Sciath Insurance

13. Helio da Silva Junior 
Itaú–Unibanco

14. Mario Campos 
Campos e Associados

16. Elias Jose Cattach 
Fundador e Conselheiro CVg-SP

18. Paulina de Almeida Garutti 
Sócio-Parceiro

19. Miguel Mozart C. Pimentel 
Fundador

20 .Fabiano lima 
Zurich

21 .luciano Vinicius Fracaro 
Sudamérica Seguros

21. Ubiratan Faria Pereira 
Fundador

22. Marcio braga 
Prudential do Brasil

24. reginaldo Herreira Ferraz 
Bradesco Vida e Previdência

24. Sergio de barros Minucci  
Fundador

27. Marco Antonio Espinosa 
Tokio Marine Seguradora

F E V E r E I r o



Edição 169• 2019 27

CURSoSeMPReSaS aSSoCIaDaS

 

Clube Vida em Grupo São Paulo 
(CVG-SP) 

Av. Paulista, nº 1.294, 4º andar, conj. 4-B
Edifício Eluma | CEP: 01310-915 - São Paulo -SP
Tel.: (11) 3331 9313 e (11) 9.6308.0220
www.cvg.org.br | cvg@cvg.org.br
Gerente Administrativa: Lúcia Gomes

DIRETORIA
Presidente: Silas Seiti Kasahaya
Vice-presidentes: Marcos Kenji Kobayashi e Ale-
xandre Vicente da Silva

Diretor Administrativo Financeiro: Cláudio do 
Nascimento
Adjuntos: Ana Flavia Ribeiro Ferraz, Carlos Ro-
senmann, Joana Barros Salgueiro Santos e Paulo 
Rogério Lima

Diretor Relações com o Mercado: Gustavo Toledo
Adjuntos: César Augusto Cordeiro, Edglei Faria 
Monteiro, Márcio Braga e Paula Moron Bernardoni
Diretor de Seguros: Sérgio Dias Pestana
Adjuntos: Andre Calazans, Claudio Quaglia, Tiago 
Vicente de Moraes e Valmir Mongiat

COMISSÃO FISCAL
Presidente: Márcio José Batistuti

Membros titulares: Francisco A. C. Toledo Neto e 
Rodrigo Cezareto
Membros adjuntos: Alessandra Monteiro, Fabiano 
Lima, Fernanda Pasquarelli, Guilherme Hinrichsen 
e Telma Nagano

Produção: Prisma Comunicação Integrada
Jornalista Responsável: Márcia Alves (Mtb 20.338)
Contato: madlis@uol.com.br
Fotos: Antranik Photos
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