ANSP comemora 15 anos e apresenta novos acadêmicos e diretores
Importantes personalidades do mercado de seguros reuniram-se ontem (10/11), em São
Paulo, para comemorar os 15 anos de fundação da Academia Nacional de Seguros e
Previdência – ANSP, empossar os novos acadêmicos e a diretoria que ficará à frente da
entidade no triênio 2008-2011.
Idealizada pelo jornalista Fernando Silveira e fundada em 1993 por um grupo de
idealistas, a ANSP é uma entidade dedicada exclusivamente ao desenvolvimento dos
valores institucionais do seguro. Seu objetivo é trabalhar o lado cultural do seguro e das
atividades correlatas, de modo a evidenciar todo o benefício que eles propiciam à
sociedade, além de intensificar a troca de informações e idéias.
O corpo de acadêmicos, que representa um extraordinário capital intelectual, é
composto por personalidades que atuam em todos os Estados da Federação. O grupo de
37 novos acadêmicos empossados ontem na cerimônia ocorrida no Clube Paineiras do
Morumbi demonstra bem a abrangência da ANSP. São presidentes de grandes
companhias, diretores das mais variadas áreas do mercado de seguros, advogados,
jornalistas, atuários e prestadores de serviço, vindos de todas as regiões brasileiras, que
enriquecerão o trabalho acadêmico produzido pela instituição.
“A sua ligação [dos novos acadêmicos] com o nosso segmento, não é tão somente pelo
resultado econômico, evidentemente imprescindível, mas também porque trabalham
com aquilo que gostam e que lhes proporcionam no dia-a-dia, a exercitarem seu dons
com o mais admirável dos desejos: o avanço da vida com qualidade, justiça e respeito”,
afirmou Mauro César Batista, presidente da entidade.
Entre os recém empossados estão Pedro Pereira de Freitas, presidente da American Life
Cia de Seguros, Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti, diretor-presidente da
Companhia Excelsior de Seguros, Fábio Lucio de Souza Costa, presidente do SincorPA, Ricardo Miranda, presidente do Grupo Pamcary, e os diretores da SUSEP
Alexandre Penner e Murilo Chaim.
Esse trabalho acadêmico desenvolvido pela ANSP tem base na pesquisa científica
desenvolvida pelas cátedras, que são núcleos de estudos permanentes dos temas
pertinentes ao seguro, previdência complementar, capitalização e atividades afins. Esse
trabalho de extrema importância tem o empenho de profissionais do setor, autoridades
constituídas e toda sociedade brasileira.
Sendo uma entidade dedicada ao institucional, a Academia posiciona-se de maneira
isenta e não-corporativa, no sentido associativo, pois em seu seio militam pessoas
pertencentes a diferentes segmentos do sistema segurador brasileiro. É esta diversidade
que dá a ANSP uma perspectiva ampla e abrangente da cultura do seguro.
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Nova diretoria
Além dos novos acadêmicos, o evento também apresentou os novos diretores da
Academia, que ficarão a frente da instituição durante o triênio 2008 – 2011. A lista de
diretores:
Presidente: Mauro César Batista
1º Vice-Presidente: Paulo Roberto de Campos Castro
Vice-Presidente Jurídico: Homero Stabeline Minhoto
Vice-Presidente de Relações Institucionais: Paulo Miguel Marraccini
Diretor Secretário: Flávio Jahrmann Portugal
Diretor Administrativo Financeiro: Egydio Zeppelini Júnior
Diretor de Comunicações: Rafael Ribeiro do Valle
Diretora de Cátedras: Márcia Cicarelli Barbosa de Oliveira
Diretor de Eventos: Eduardo Soares de Freitas
Diretor de Marketing: Luiz Roberto Latini
Diretora de Cerimonial e Protocolo: Heloísa Hernandez Derzi
Diretor São Paulo/Interior: Luiz Carlos Del Boni Magalhães
Diretor Rio de Janeiro: Federico Baroglio
Diretor de Tecnologia: Fernando Pedroso Simões
Diretor de Assuntos Estratégicos: Felippe Moreira Paes Barreto
Diretor de Relacionamento com o segmento de Ensino: João Leopoldo Bracco de Lima
Diretor de Estatística: Luiz Roberto Castiglione
Diretor de Relacionamento com o segmento de Seguros Gerais: Edmur de Almeida
Diretor de Relacionamento com o segmento de Resseguros: Roberto Gomes da Rocha
Azevedo

Sobre a ANSP
A Academia Nacional de Seguros e Previdência é uma associação sem fins lucrativos
voltada para o aperfeiçoamento institucional do seguro, da previdência privada e das
instituições afins. Sua estratégia de atuação contempla a pesquisa, o arquivo e a
informação, sendo, portanto um centro permanente de estudos e de pesquisas. Tendo
abrangência nacional e com acadêmicos em quase todos os Estados da Federação, a
ANSP, completou em setembro 15 anos de sua fundação.
O atual presidente da Academia é Mauro César Batista, membro do Conselho de
Administração do Grupo Mapfre Seguros do Brasil, presidente do Sindicato das
Seguradoras, Previdência e Capitalização – Sindseg-SP e também presidente do CESVI
Brasil.
Componentes da mesa diretora.
1.
2.
3.
4.
5.

Antonio Penteado Mendonça
Alexandre Camillo
Fernando Silveira
Francisco Aldenor Alencar Andrade
Manuel Sebastião Soares Póvoas
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6.
7.
8.
9.

Mauro César Batista
Nilton Molina
Roberto Silva Barbosa
Robert Bittar
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