
Corretor de Seguros Todos os Ramos, Advogado, graduado em 

Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista 

em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em 

Direito do Seguro e Resseguro pelo IEC – Instituto de Ensino 

Continuado da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Capacitado como Especialista em MESC´s – Métodos 

Alternativos de Solução de Controvérsias – Mediação e 

Arbitragem, com ênfase em seguros. É professor da Escola 

Nacional de Seguros. Membro do Conselho Empresarial de 

Seguros da ACMinas. Atua na área de seguros há mais de 38 

anos.

Advogado, membro do corpo docente da Escola Nacional de 

Seguros, com 29 anos de Mercado de Seguros. Atuou por mais 

de 15 anos na Gerência Comercial de várias Seguradora (Minas 

Brasil, Porto Seguro, Liberty, Itaú e Azul Seguros).

Eduardo Gabriel Diniz

André Guimarães

ü Pessoas: Estagiário, previdência complementar, vida, 

saúde, dentre outros;

ü Financeiros: Responsabilidade Civil Profissional - E&O; 

Responsabilidade Civil de Dirigentes – D&O; Proteção de 

Dados & Responsabilidade Cibernética (visa resguardar as 

responsabilidades do prestador de serviços no que se 

refere à proteção, gestão e manuseio de dados pessoais e 

aa consequências das perdas de informações corporativas 

de clientes) dentre outros;

ü Seguro de Renda por Incapacidade Temporária: este 

seguro visa dar proteção aos Associados se, por conta de 

um acidente ou doença, ele precisar se afastar. A 

Seguradora garante uma indenização enquanto o 

segurado se recupera. O SERIT é um seguro de renda 

desenvolvido para profissionais liberais e autônomos.

Em busca de maior tranquilidade para seu trabalho e sua vida 

apresentamos a parceria com os Advogados e Corretores de 

Seguros Eduardo Gabriel Diniz e André de Oliveira Guimarães, 

que possuem vasta experiencia comprovada no ramo.

O trabalho desenvolvido por nossos associados carrega grande 

responsabilidade, dessa forma é necessário estar preparado para 

qualquer eventualidade. Estabelecemos esta parceria com o 

SINGEO visando tornar a aquisição de seguros mais simples.

O SINGEO MANTÉM A DISPOSIÇÃO DE SEUS FILIADOS VÁRIOS 

SERVIÇOS, CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS QUE FACILITAM CADA VEZ 

MAIS A VIDA DOS GEÓLOGOS E SUAS FAMÍLIAS.

ü Dano: seguros para proteção do patrimônio como guarda 

de documentos; multirrisco do escritório e residência, 

automóvel, dentre outros; 

A finalidade do Seguro é reestabelecer o equilíbrio econômico 

perturbado e o nosso desempenho irá assegurar sua 

tranquilidade para que você, seus negócios e seus 

familiares estejam protegidos.

Prometemos oferecer soluções inovadoras e de qualidade. 

Trabalhamos com ética e transparência, desempenhando com 

zelo e responsabilidade nossa atividade – angariar e promover 

contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as 

Sociedades de Seguros e as pessoas naturais ou jurídicas. 

Traremos seguros para:

Conte conosco para lhe ajudar a proteger você, sua família, 

seus negócios e o seu patrimônio.

Somos especialistas em seguros!


	Page 1

