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Diretoria do SINDSEG RS e convidados confraternizam o Final de Ano 

Foi na última sexta-feira, dia 05 que a Diretoria do Sindseg-RS realizou seu jantar de encerramento das Atividades .

Num ambiente aconchegante, requintadamente preparado, os diretores do Sindseg juntamente com os cônjuges receberam seus
convidados e confraternizaram o final de mais um ano de trabalho.

O Presidente Julio Cesar Rosa agradeceu as presenças, desejando a todos um feliz final de ano, um Natal repleto de paz e harmonia
junto a colegas de mercado e familiares.  “Um ano de continuado sucesso” desejou Julio Rosa. Lembrou que o ano de 2014 foi um ano em que
todos tiveram que correr muito para atingir as metas em suas respectivas empresas, mas com certeza todos foram vencedores. Para o
presidente o mercado de seguros continuará  a crescer, trazendo boas  perspectivas para 2015.

Confraternizaram com a Diretoria do Sindicato os presidentes do Sincor-RS, CVG, Aconseg, Clube da Pedrinha, a Coordenadora da
Funenseg e também o Reitor do Clube da Bolinha, respectivamente, Sr. Ricardo Pansera, Sra. Estela Rey, Sr. Celso Cunha Azevedo. Sr. João
Carlos Lock, Sra. Jane Manssur e Sr. Paulo Tusmann. A todos, o agradecimento do Sindicato das Empresas de Seguros pelas presenças e
prestígio.

 

 

 

Circuito Cultural Bradesco Seguros apresenta o livro "Mário Gruber - O Devorador de Estrelas"

Na data de ontem, dia 8 de dezembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, foi lançado o
livro "Mário Gruber - O Devorador de Estrelas", sobre a obra do artista plástico falecido em 2011, que
leva a assinatura do crítico de arte Jacob Klintowitz. Com patrocínio do Circuito Cultural Bradesco
Seguros, o livro é o 14º de um projeto do Instituto Olga Kos que edita obras sobre arte brasileira
resultantes das oficinas realizadas com pessoas com deficiência intelectual, particularmente Síndrome
de Down, atendidas pelo Instituto. Esta, em especial, contou com a direção de seu filho Gregório
Gruber.

- Há muito tempo Mário Gruber merecia um livro significativo sobre o seu trabalho. A sua obra é de alta qualidade e uma extraordinária contribuição à
nossa cultura. Este é um passo importante para reapresentar o artista e o seu simbolismo, afirma Klintowitz. Segundo o crítico, Gruber foi marcado por uma
imensa ambição estética que o levou à produção de uma obra pioneira e comprometida com ideais filosóficos, políticos e culturais.

Fonte: Diferencial M.K.T.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguradora Liberty replicará modelo LIU para América Latina

A seguradora americana Liberty vai iniciar um trabalho para adotar o modelo da sua
divisão de riscos especiais no Brasil, batizada de LIU, em outros países da América Latina a partir
do ano que vem.

O foco serão países como Colômbia, Chile e Equador, mercados nos quais, segundo
Ronald Bolaños, diretor da Liberty Internacional Underwriters, a companhia atua não só como
resseguradora, mas também como seguradora, o que facilita replicar a operação.

"Temos dois anos para concluir esse trabalho de expansão do modelo da LIU para outros países da América Latina, mas já estamos estudando as áreas
nas quais a seguradora poderá atuar nesses países", disse Bolaños, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, após conversa com a
imprensa, nesta tarde.

Segundo o executivo, a divisão de grandes riscos da Liberty no Brasil vai auxiliar esse avanço por meio de expertise e ainda no fornecimento de talentos
que até então respondiam apenas pela operação local, auxiliando o escritório de Miamig.

A produção em seguros a ser gerada em outros países da América Latina, porém, deve ficar sob o guarda-chuva de cada nacionalidade uma vez que
serão abertas unidades específicas em cada país almejado pela companhia. No Brasil, o volume de prêmios da LIU de janeiro a novembro cresceu 44% ante igual
intervalo do ano passado, para R$ 57,6 milhões. Esse aumento foi possível, segundo Bolaños, a despeito de um perfil ainda mais seletivo da empresa. Ele disse,
contudo, que a seguradora não mudou sua estratégia, mas focou em riscos específicos, priorizando a qualidade deles.

"Não deixamos de atuar em nenhum segmento, apenas, focamos em riscos onde poderíamos ser mais competitivos como nos grandes", afirmou
Bolaños, acrescentando que o foco da LIU no Brasil e crescimento orgânico e não via aquisições de carteiras. Dentre os segmentos de destaque para o próximo
ano, segundo executivos da Liberty, estão o D&O (seguro de responsabilidade civil de administradores), E&O (proteção de responsabilidade civil para vários tipos
de categorias profissionais) e ainda o ambiental. Novos produtos, porém, não são esperados para 2015, segundo Luiz Antonio Oliveira, da área de
responsabilidade profissional e ambiental, uma vez que é aguardada a maturidade de soluções lançadas recentemente como recall.

Fonte: Revista Cobertura

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Dia da Cidadania SulAmérica encerra o ano com mais de 7 mil atendimentos em SP e no RJ

O Dia da Cidadania SulAmérica encerrou 2014 com mais de 7.707 atendimentos
gratuitos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante o ano, a ação contou com 25 organizações
parceiras e mobilizou 435 voluntários. Saúde e estética e atividades de lazer, recreação, esporte
e cultura foram alguns dos serviços oferecidos no período. “No ano que vem, continuaremos
levando ações de inclusão social a mais pessoas, com o compromisso de promover atividades
para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades do entorno de nossas principais
unidades”, declara a superintendente de Sustentabilidade Empresarial da empresa, Adriana
Boscov.

Criado em 2010, o Dia da Cidadania SulAmérica já soma 15 edições em seu histórico, com mais de 15 mil atendimentos e participação de 1140
voluntários.

Fonte: Revista Apólice

 

 

 

Fraudes comprovadas contra setor chegam a R$ 345 milhões

Os golpes contra a atividade de seguros, excluídos o seguro-saúde e os planos de
previdência complementar aberta, estão em baixa, pelo menos em valores. Os casos detectados
recuaram 6,6% de 2011 para 2012. Fechados os números de 2013, nova queda, ainda maior, de
8,4%. Ainda assim, os prejuízos são milionários.

Os sinistros sob suspeição no ano passado chegaram a R $ 2,134 bilhões, sobre os quais
a má fé descoberta envolveu R$ 414 milhões. Deste montante, as seguradoras se recusaram a
pagar R$ 345 milhões (83,5%). Os dados são da Confederação Nacional das Seguradoras
(CNSeg), divulgados através da sua Central de Serviços e Proteção ao Seguro (Ceser), área
responsável pela quantificação da fraude.

Além das fraudes estarem diminuindo, os números da CNSeg mostram que as seguradoras têm conseguido ano a ano desmascarar os falsários, em
escala crescente, o que indica que há um combate mais rigoroso ao dolo, atenuando o prejuízo. Em 2011, das fraudes detectadas, 69,8% foram comprovadas
(não pagas), indicador que pulou para 75,5% em 2012 e chegou a 83,3% no ano passado.

Para o superintendente-geral da Ceser, Marco Antonio da Silva Barros, combater a fraude é uma das principais missões enfrentadas pelo mercado
segurador. “A fraude impacta diretamente no consumo e no preço de seguros, prejudicando não só o mercado, mas também todos os consumidores”, diz.
Segundo ele, a impunidade é um dos principais incentivadores da prática e que todos precisam se conscientizar que se trata de um crime. “Combater a fraude
também é prestar um serviço à sociedade, já que, assim, estamos colaborando para a redução da criminalidade”, acrescenta Marco Barros, que também preside a
Federação Nacional de Capitalização (Fenacap).

O levantamento da Ceser aponta que a carteira de pessoas foi a que apresentou o maior índice de comprovação das fraudes. Em 2011, dos sinistros
nessa situação, 99,4% foram descobertos. Patamar que se manteve em 2012 (99,8%) e cravou quase 100% (exatos 99,9%) em 2013, ano em que as
seguradoras recusaram o pagamento de sinistros da ordem de R$ 96,6 milhões, dos R$ 96,78 milhões detectados.

Veículos

Em termos de valores, o automotivo foi o segmento onde a prática da fraude manifestou-se mais expressivamente, embora com tendência de queda. Em
2011, as ações dos fraudadores abrangeram R$ 321,4 milhões, dos quais R$ 194,3 milhões foram comprovados, 60,4% do total. No exercício seguinte, o
montante caiu para R$ R$ 263,9 milhões, sendo provados R$ 173,37 milhões (65,7%), e alcançou R$ 189,7 milhões no ano passado, com R$ 162,5 milhões
(85,6%) elucidados, com a recusa das seguradoras em pagar.

Os fraudadores também agiram na carteira patrimonial, na qual, em 2011, tentaram usurpar R$ 12,3 milhões, com grau de insucesso de 88,6% (R$ 10,9
milhões), taxa que caiu para 71,2% em 2012 e foi alçada a 87,3% em 2013, quando as fraudes detectadas, da ordem de R$ 7,9 milhões, caíram 48,4% sobre o
ano anterior. Já no ramo de transportes de mercadorias, as tentativas de lesar os seguros registraram avanço de 319,4% em 2013, sobre 2012. Os valores
descobertos subiram de R$ 12,9 milhões para R$ 54,1 milhões, destes apenas R$ 21,4 milhões foram esclarecidos, 39,6%. Foi a menor taxa de comprovação do
ano, em relação às demais modalidades de seguros.

Fonte: Capitolio Consulting – Referência: Jornal do Commercio

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Itaú Unibanco reestrutura área de seguros e avalia venda da carteira de garantia

O Itaú Unibanco dá mais um passo na reestruturação da área de seguros ao
avaliar a venda do que sobrou da Garantech, marca de garantia estendida do banco. A
maior parte da produção vinha da Via Varejo, cujo contrato teve rescisão antecipada em
outubro último e passou para a suíça Zurich.

Pela quebra do acordo, o Itaú recebeu mais de R$ 584 milhões. Além disso, ao
longo deste ano, vendeu sua carteira de grandes riscos por mais de R$ 1,5 bilhão para a
americana ACE.

Batizada no mercado de "bancassurance", a estratégia do Itaú em seguros tem como alvo distribuir seguros em agências bancárias, varejistas,
financiamento imobiliário e cartões. Neste caminho, trilhado há quase um ano e meio após a chegada de Fernando Teles na diretoria de seguros do Itaú
Unibanco, a operação de grandes riscos tinha pouca sinergia com os clientes do banco. A mesma lógica, de acordo com o executivo, foi adotada para garantia
estendida. Por isso, quando a Via Varejo quis estender o contrato originado pelas Casas Bahia, o Itaú preferiu ficar de fora.

"Estamos avaliando o negócio de garantia estendida frente à nossa estratégia de bancassurance. Gastamos bastante tempo nos dedicando ao distrato
com a Via Varejo fora toda a reestruturação pela qual a Garantech passou neste ano com a nova regulamentação do seguro de garantia estendida", diz Teles, em
entrevista exclusiva ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. "Ainda não batemos o martelo quanto ao futuro desta carteira",
acrescenta ele.

Fonte: Revista Cobertura 

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Polícia Civil prende quadrilha em ação contra roubo de veículos 

Com 55 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão em mãos, a Polícia Civil realizou na manhã da última quinta-feira a Operação Renitência. A
ação teve como objetivo desmantelar um grupo criminoso que atua no roubo de veículos em Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana. A base da quadrilha
é Canoas. 

Ao longo dos 15 meses de investigação, foram constatados centenas de carros e motocicletas levados, além da prática de outros delitos ligados ao
roubo, como o desmanche de veículos, falsificação de documentos, clonagem de placas e remessa de veículos para o Exterior carregados com drogas. De acordo
com o delegado Thiago Lacerda, que esteve à frente dos 280 policiais que participaram da ação, a quadrilha coordenava a criminalidade organizada no bairro
Mathias Velho e era composta por remanescentes da Operação Cova Rasa, que prendeu em 2009 um grupo de extermínio de desafetos por causa de dívidas de
tráfico ou disputa de bocas de fumo em Canoas.

— Foram identificadas durante as investigações extorsões com vítimas, inclusive ocorreram prisões em flagrante. Esses indivíduos, após roubarem,
passam a extorquir as vítimas querendo quantias pelo veículo — explica Lacerda, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) de Canoas.
A palavra renitência, que dá nome à operação, significa persistência: no caso do grupo criminoso, a insistência de praticar os roubos e a teimosia em querer, na
sequência, praticar extorsões.

Fonte: ZH Clicrbs.com.br

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Regulamentação da figura do agente enfrenta resistência

Ao recolocar em cena a questão da regulamentação do agente de seguros - profissional de
vendas representante de seguradora - o titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
Roberto Westenberger, reacendeu uma velha polêmica que ainda hoje causa divisão. Presidente do
Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (Sincor-RJ), Henrique Brandão se diz, por
exemplo, "surpreendido" com a insistência da autarquia em pautar o assunto.

Para Brandão, o agente de seguros é um elemento totalmente estranho ao mercado. "O
consumidor não conhece e não há, entre os players do mercado, um consenso sobre a sua real
importância", sustentou.

Em dois eventos do qual participou semana passada - no Clube Vida em Grupo do Rio de
Janeiro e no 2º Fórum Internacional de Alta Mediação, Westenberger manifestou-se disposto em avivar
a possiblidade de regulamentar a figura do agente ao falar sobre a distribuição de seguros no Brasil.
"Queremos um amplo debate sobre canais alternativos de distribuição, inclusive sobre os agentes”.

Convocamos os corretores para essa discussão, conclamou. Na avaliação dele, o consumidor do futuro quer optar com independência, se relacionar
com a seguradora, e os meios remotos fazem parte desse processo.

Os corretores, segundo ele, precisam levar essa discussão com objetividade, porque se não ocuparem o seu espaço alguém o fará. "As seguradoras
não querem vender seguro, elas querem fazer produtos", disse. A posição de Henrique Brandão é bem diferente. "O mercado de seguros vem sobrevivendo muito
bem sem essa figura (do agente)", rebateu, e fez um alerta: "Os agentes causaram inúmeros e sérios problemas em outros países, inclusive em nações
desenvolvidas”. Nos Estados Unidos, por exemplo, a atuação desastrada e inconsequente de agentes provocou estragos.

“O resultado foi uma avalancha de ações judiciais de responsabilidade civil abarrotando os tribunais, com a geração de pesados prejuízos".

Brandão assinalou que as seguradoras também temem o risco trabalhista.

Fonte: Jornal do Commercio RJ

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Prêmio Sinal Livre de Mobilidade Urbana divulga seus finalistas

O “Prêmio Sinal Livre de Mobilidade Urbana”, ação da Lynx Consultoria em
parceria com a Liberty Seguros e o Projeto Sinal Livre, já tem seus finalistas. Com o
tema “Como a sua iniciativa contribui para uma cidade ideal?”, a ação registrou 47
projetos inscritos, sendo as ações classificadas “Calçadas do Brasil”, “Fairbikes – Faça
estas bicicletas aparecerem!”, “Que ônibus passa aqui?”, “SampaPé!” e “Time Mob SP”.

Os projetos finalistas vão ficar disponíveis no site www.premiosinallivre.com.br
para voto popular, onde ficarão até a próxima quinta-feira (11). Os internautas
precisarão se cadastrar no site para votar, garantindo um único voto por pessoa, de
acordo com o CPF. Os cinco finalistas participarão do evento de premiação, que será
realizado no dia 18 deste mês.

Durante o encontro, aberto apenas para convidados, também haverá um debate para promover a discussão sobre os caminhos e tendências para uma
cidade ideal. O vencedor receberá R$ 10 mil para investir em seu projeto.

“A premiação, além de reconhecer a importância da causa, é um estímulo para que o projeto possa ser ampliado e até mesmo reproduzido em outros
locais onde há a necessidade ações de iniciativa de mobilidade”, explica Karina Louzada, superintendente de Comunicação e Marca Institucional da Liberty
Seguros. O “Prêmio Sinal Livre de Mobilidade Urbana” tem como principal objetivo a difusão de boas práticas para estimular o engajamento e a conscientização
dos brasileiros para uma locomoção mais segura ancoradas nos pilares da mobilidade verde, fluidez e segurança no trânsito.

Fonte: Revista Apólice

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Investimento em seguro de vida deve ser reavaliado a cada novo ciclo de idade

Tenho 65 anos e há 18 pago um seguro de vida. A mensalidade está em torno
de R$ 1.600 e o se eu morrer meus filhos receberão R$ 600 mil. O valor mensal pesa
no meu orçamento e ficará pior, pois me aposento em nove meses e meu salário cairá.
Fora isso, quanto mais idade, mais cara a mensalidade. Pretendo viver uns bons anos
ainda. Devo parar de pagar? Reduzo a mensalidade? Invisto? Viajo? Tenho um casal
de filhos e me preocupo especialmente com a moça, que não tem grande estabilidade.

A preocupação com os filhos é normal, não importa a idade deles, mas há
limites. Precisamos entender que não devemos viver a vida por eles. Neste caso, a
mãe está fazendo um grande sacrifício para manter um seguro de vida que só trará
benefícios aos filhos. Seria melhor repensar essa postura e pensar um pouco em si
mesma: aproveite o que a vida tem de bom enquanto é possível.

Use o seu dinheiro de forma consciente, mantendo o seu orçamento no azul, mas não deixe de realizar gastos com viagens e outras atividades. Em
casos como esse, sempre lembro-me de uma parábola: uma pessoa que, vendo o esforço do processo de transformação da lagarta em borboleta, resolveu ajudar
e rompeu o casulo. Mas, justamente por não ter tido que fazer esforço algum, a borboleta não ficou forte o suficiente para poder voar e acabou morrendo. O
processo de transformação pode ser lento, mas é essencial para o voo da borboleta. Como alternativa, você pode investir parte do seu dinheiro em outros
produtos financeiros para criar uma poupança para o seu próprio futuro e que, naturalmente, poderão ser herdados pelos seus filhos.

Fonte: Revista Cobertura

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Celular: pense no seguro na hora de escolher seu modelo

Neste ano, celulares devem liderar as vendas de Natal mais uma vez. O
brasileiro é fã do gadget e investe nos mais modernos aparelhos do mercado, mesmo
com crescentes índices de criminalidade envolvendo smartphones. Uma opção
vantajosa para evitar prejuízos em caso de roubo e outros acidentes são os seguros de
celular, cujo valor varia conforme o modelo escolhido.

A BemMaisSeguro.com (www.bemmaisseguro.com) fez um levantamento
com os aparelhos mais vendidos das principais marcas do mercado e identificou que o
preço do seguro para o celular varia de 14% a 30% em relação ao valor do
aparelho.

Dos doze modelos analisados, o que apresenta o menor valor de seguro em relação ao preço do aparelho é o iPhone 5s. Um dos aparelhos mais
desejados, o celular custa, em média, R$ 2.599 e o seguro, R$ 32,47 mensais, ou 13,8% do valor para o período de 12 meses.

Outra opção com valor interessante se comparado ao do celular é a do recém-lançado iPhone 6. O aparelho é vendido por cerca de R$ 3.599, e o
seguro por R$ 49,08 mensais, o que totaliza 15% de seu preço. A pesquisa ainda aponta que uma das coberturas mais baratas em termos absolutos é a do LG
L80, que sai por R$ 21,81 mensais.

Os preços dos seguros são estipulados com base em estudos da chance de sinistralidade de cada modelo. “Em geral, os seguros de celular são
vantajosos. Contar com essa proteção dá ao consumidor mais confiança”, afirma Marcello Ursini, presidente da BemMaisSeguro.com.[7]

O seguro de celular oferecido pela BemMaisSeguro.com cobre roubo, furto qualificado, queda acidental e de líquidos. Além do modelo do aparelho, a
capacidade da memória também influencia no preço final. São segurados celulares adquiridos no Brasil e no exterior nos últimos 12 meses. É preciso apresentar
nota fiscal ou comprovante de compra do aparelho. A contratação do produto pode ser feita pela internet ou pelo call center da empresa.

Fonte: Bemmmaiseguro

 

 

 

Susep estuda implantar fiscalização eletrônica

Previsão é que novo modelo esteja em pleno funcionamento em dois anos,
depois de concluído o estudo que um grupo de trabalho elabora com prazo de entrega
em maio 

Nos próximos dois anos, a Superintendência de Seguros Privados (Susep)
planeja mudar radicalmente o modelo de acompanhamento das empresas de seguros,
previdência complementar aberta e capitalização. Segundo o superintendente da
autarquia, Roberto Westenberger, um estudo em fase final de conclusão alinhará o
novo formato, baseado no uso intenso da tecnologia. Vamos repensar as formas de
comunicação entre as empresas supervisionadas e a Susep.

Na prática, teremos a supervisão eletrônica,com o plugamento online e em tempo real com todas as bases de dados existentes
hoje, adiantou Roberto Westenberger, ao participar recentemente do Insurance Meeting 2014, conferência focada na tecnologia.

Os membros do grupo de trabalho que formata o novo modelo já alcunharam o projeto de seguro eletrônico. As mudanças em
exame prometem, inclusive, acabar com os históricos e problemáticos Formulários de Informações Periódicas (FIPs), quando a nova
estrutura estiver totalmente implantada. O FIP consiste em um conjunto dados estatísticos que as seguradoras são obrigadas a encaminhar
periodicamente à Susep. No novo formato, como haverá acompanhamento mais constante dos dados das empresas do setor, a Susep
acredita que poderá detectar eventuais problemas com mais facilidade.

Poderemos resolver esses problemas quando ainda houver tempo para a correção, observou o superintendente.

Os segurados também poderão consultar a base de dados e as estatísticas de mercado tendem a ser aprimoradas.

O grupo de trabalho criado pela Susep no último dia 10 de novembro tem prazo de seis meses para a concluir os trabalhos.

No segundo semestre de 2015, a nova sistemática do chamado seguro eletrônico começará a ganhar forma. A implantação deve
ocorrer um ano depois.

Comercialização

No Insurance Meeting 2014, um dos temas mais discutidos, no talk show com lideranças do mercado, foi a necessidade de se rever
os formatos de comercialização de seguros. Precisamos avançar em relação aos canais de distribuição. Atualmente, temos poucos, admitiu o
presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), Marco Antonio Rossi, para quem esse avanço é fundamental para sustentar
o crescimento de um segmento econômico que figura entre aqueles com crescimento mais expressivo nos últimos anos. Nesse contexto, ele
pontuou que o grande desafio é levar o seguro à população de baixa renda. Em um mundo onde se pode fazer quase tudo por telefone, é
razoável imaginar que esse canal será muito bem-vindo, disse.

Já o presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseg), Paulo Marracini, assinalou que, em termos de tecnologia, o
setor já tem tudo que precisa para atingir o consumidor. Contudo, alertou que, agora, o importante é prover uma interface que seja
compreensiva e agradável aos usuários.

Fonte: Revista Cobertura

 

 

Fraude contra seguros

!Um advogado americano, residente na cidade de Charlotte, comprou uma caixa de
charutos raríssimos. Em virtude do alto valor da aquisição, ele resolveu colocar no seguro contra
incêndio, furto, etc. Após ter fumado todos, formulou um registro de sinistro na companhia de
seguros. Nesse pedido, alegou que os charutos haviam sido perdidos em uma série de pequenos
incêndios. A seguradora recusou-se a pagar, citando o motivo óbvio: que o homem havia
consumido seus charutos da maneira usual. O esperto advogado processou a companhia e ao
final o juiz deu razão a ele. Ao proferir a sentença, o magistrado concordou com a tese do
causídico, pois a apólice garantia que os charutos estavam segurados contra fogo, sem definir
que tipo de incêndio seria. A empresa de seguros achou por bem não recorrer e pagou ao
advogado a quantia de $15,000 dólares.

O risonho homem retirou o cheque, mas no dia seguinte à empresa seguradora o denunciou à justiça criminal americana por
incêndio criminoso e rapidamente ele foi condenado a 24 meses de prisão por incendiar intencionalmente propriedade segurada, além de
uma multa de $ 24.000 dólares.

No Brasil, companhias de seguro, bancos e empresas de cartões de crédito, também sofrem com malandragens de todo o tipo. A
estatística criminal diz que cerca de 25% a 30% dos sinistros comunicados a policia são fraudulentos. Recordo-me de um caso, em que a
pretensa vítima compareceu a uma delegacia, relatando ter deixado sua BMW novinha, que estava segurada, estacionada em uma rua de um
bairro nobre de São Paulo, e ao retornar não a encontrou mais. O experiente delegado intimou o dono do veículo para prestar
esclarecimentos. A vítima suava frio e reclamava que a companhia de seguros ainda não havia pagado a apólice.

A autoridade policial comentou que o representante da seguradora havia juntado farta documentação, mostrando que seria
impossível o furto da BMW sem as chaves originais, pois a tecnologia avançada do veiculo impedia ligação direta. Após tantas contradições,
a “vítima” confessou o golpe e foi processada criminalmente. O delito cometido pelo golpista está capitulado no art. 171, parágrafo II, inciso V
(fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro), com pena de reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.

Fonte: Tudo sobre Segurança;  Autor: Dr. Jorge Lordello - Especialista em Segurança Pública e Privada 

 

 

Ser Humano – O desafio na vida e no trânsito 

A relevância de produzir conhecimento social e científico sobre o comportamento humano no trânsito.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Tsunami 

A forma de suas poesias parece determinada mais pela sensibilidade musical intuitiva, do ouvido, do que por
critérios racionais pré-estabelecidos de métrica, rima, melopéia ou outros parâmetros canônicos.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Movidos por ideias 

'Movidos por Ideias', de José Salibi Neto e Sandro Magaldi, traz 11 lições para o leitor - vão desde a estreia
de um novo elemento na esfera empresarial - a cumplicidade -, até os modelos de gestão orientados por princípios e
para servir, passando pelo que é imutável em um mundo que muda e pela capacidade de gerar os próprios insights.
Com exemplos reais, esses autores aproveitam sua experiência na HSM, que é sinônimo de educação executiva, para
contribuir para que se criem empresas e carreiras duradouras.

 

 

http://www.premiosinallivre.com.br/
http://www.bemmaisseguro.com/

