
O presidente do Sindicato das Seguradoras BA/SE/TO Alexandro Barbosa, 
participou no dia 03 de junho, do quarto encontro da série 'CNseg Webinars', 
projeto promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras, para 
abordar os impactos da COVID-19 nos setores regionais. O encontro foi 
conduzido pelo presidente da CNseg Marcio Coriolano e contou também 
com as participações dos presidentes José Rivaldo Leite (SindSeg SP), 
Marco Antonio Neves (SindSeg MG/GO/MT/DF) e Ronaldo Dalcin (SindSeg 
NNE).
Durante o debate, os presidentes destacaram de modo geral as transfor-
mações do setor. “A indústria vem se aperfeiçoando em dois pontos impor-
tantes, a tecnologia e a simplificação dos processos”, comentou, Alexandro 
Barbosa. Ele fez referência também à desenvoltura do corretor de seguros: 
“Eles vêm demonstrando um profissionalismo gigante neste cenário”, assi-
nalou.
O presidente enfatizou ainda que as companhias precisam desenvolver pro-
dutos mais adequados e simplificados para auxiliar o corretor na capilari-
dade de clientes. “A sociedade está buscando mais proteções. Quando tudo 
isso passar, a consciência de proteção se manterá por um longo período e 
vamos potencializar o nosso mercado”.
A gravação do webinar, realizado dia 03/06, está disponível no portal 
cnseg.org.br.

Estabeleça uma rotina: o 
cérebro gosta de rotinas e padrões. 
Então, quando isso é estabelecido, ele 
gasta menos energia e permite focar 
nas atividades realmente importantes. 
Continue com seus hábitos normais 
como acordar e dormir nos horários 
habituais, não pular refeições e lembrar 
de beber bastante água durante o dia. 

Fuja do excesso de 
informação: com tanta coisa 
acontecendo no mundo e no país é 
inevitável querer ficar o tempo todo 
atualizado, mas a quantidade e qualidade 
das informações podem elevar o nível de 
ansiedade, estresse e irritabilidade. A 
higiene mental é imprescindível neste 
momento.

ALEXANDRO BARBOSA PARTICIPA DA QUARTA 
EDIÇÃO DA ‘CNSEG WEBINARS’ SOBRE OS MERCADOS 

REGIONAIS DE SEGUROS NA COVID-19

CINCO ATITUDES POSITIVAS PARA 
GESTÃO DO STRESS NA QUARENTENA

Em tempos de distanciamento social, trouxemos para você 5 atitudes 
positivas indicadas pelo psicoterapeuta especialista em gestão do estresse 

Diego Wildberger que podem te ajudar a manter a inteligência emocional.

Gostou das dicas? Aplique no seu dia a 
dia e aproveite para compartilhar esse 

conteúdo com as pessoas que você 
acredita que precisam.

Contribua com sugestões, críticas, elogios 
para fazermos uma News cada vez mais 

conectada com você!

Desconecte: procure ficar longe 
da tecnologia em alguns momentos do 
dia, aproveite para ler um livro e dedicar 
um tempo maior pra família. Vai perceber 
como será capaz, inclusive, de aumentar 
a sua produtividade e realizar tarefas que 
nem se lembrava. 

Busque soluções: quando 
tudo isso passar, várias pessoas 
precisarão dos seus serviços. Quem são 
as pessoas e empresas que vão precisar 
dos seus conhecimentos e experiência 
para resolver suas questões pessoais e 
profissionais? 

Sorria mais: se divirta com as 
besteiras que você cometer ao longo do 
dia. O sorriso ativa uma região em nosso 
sistema límbico responsável pelas 
emoções e pela liberação de hormônios 
do bem-estar.
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NOVOS TEMPOS, NOVOS DESAFIOS

O SindSeg BA/SE/TO oficializou no dia 12 de março a posse da nova 
Diretoria para o biênio 2020-2022, em almoço para as associadas e 
lideranças locais em Salvador-BA.

O novo ciclo tem o comando do presidente Alexandro Barbosa que é 
advogado com MBA em Direito Empresarial e Gestão Empresarial e 
possui 25 anos de experiência no mercado segurador, sendo o atual 
diretor regional Norte Nordeste da Allianz Seguros.

“Assumir o Sindicato hoje é dar continuidade ao trabalho que vem sendo 
feito nas últimas gestões. Temos um caminho importante pela frente, 
trazendo novidades que ampliarão os nossos resultados ao longo desses 
três anos”, pontuou Barbosa.

O evento foi marcado pelas presenças de Wanderson Nascimento 
(presidente do Sincor-BA), Érico Melo (presidente do Sincor-SE) e Patricia 
Jacobucci (presidente do csp).

Confira a composição da nova Diretoria do SindSeg BA/SE/TO – gestão 
2020-2022 

Os Sindsegs de todo país inauguraram no 
início deste ano uma nova fase do projeto 
“Sinergias entre a Confederação e os 
Sindicatos das Seguradoras”, de autoria da 
Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), em execução desde 2018. Com isso, 
desde o dia 15 de fevereiro, os oito Sindicatos 
Regionais têm na linha de frente novos 
gestores indicados pelas associadas. Sendo 

para mim, uma honra assumir a presidência do SindSeg BA/SE/TO para 
o mandato 2020-2022.

Estar à frente do Sindicato é um grande desafio, pois envolve zelar 
pela continuidade dos relevantes trabalhos das gestões anteriores, bem 
como a incorporação de novas forças à altura da pujança do mercado 
segurador. Desta forma, nossa gestão tem o objetivo de realizar ações 
que atinjam toda a região de atuação - Bahia, Sergipe e Tocantins - 
sempre pautadas na inovação, estratégia e alinhamento. 

Destacamos que já temos em andamento diversos projetos, mirando 
sobretudo, nossa aproximação e consolidação do SEGURO junto à 
sociedade civil, às instituições públicas e privadas, órgãos de segurança 
e profissionais do segmento. Nesta oportunidade, tenho a satisfação de 
apresentar o primeiro deles, o lançamento da News SindSeg BA/SE/TO, 
a qual presenteamos a todos com a edição 01 no nosso aniversário de 
72 anos.

Mais do que um boletim, um canal para informar, dialogar e conectar 
com quem faz o dia-a-dia do setor: o profissional de seguros. Aqui você 
vai encontrar nossas ações, agenda de eventos, entrevistas, seções 
especiais, entre outras novidades a cada quinze dias. Convido você a 
apreciar nosso conteúdo e conhecer mais o SindSeg BA/SE/TO.

Ainda que estejamos diante de um momento socialmente e 
economicamente tão delicado, devido a pandemia da COVID-19, o 
mercado de seguros segue resiliente, atuante e adaptado 
operacionalmente para continuar protegendo e amparando a 
sociedade. É importante que agora estejamos ainda mais juntos, 
mesmo que separados fisicamente. Vai passar. Está passando. Logo, 
logo estaremos de volta à nossa rotina, ao “novo normal”, para 
trabalharmos com afinco em busca dos avanços necessários para o 
mercado segurador.

SINDSEG BA/SE/TO TEM NOVA DIRETORIA

PALAVRA DO PRESIDENTE

ALEXANDRO LUCIANO BARBOSA
Presidente do SindSeg BA/SE/TO
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71 3242.8577 www.sindicatoseguradoras.com.br

Fonte: SindSeg BA/SE/TO com informações da CNseg.
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