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Mensagem de Final de Ano 

Em nome de todos os integrantes da Diretoria do CVG RS desejo à você um Natal repleto de
alegrias e um Ano Novo repleto de realizações!

Que possamos, juntos, agregar valor ao mercado de seguros!

Que possamos, juntos, disseminar a cultura do seguro preocupados sempre com  a proteção
das famílias!

Que possamos, juntos, acompanhar o crescimento do mercado de seguros,  bem como,
acompanhar  o crescimento dos profissionais nele envolvidos!

Que possamos, juntos, nos admirar cada vez mais com a descoberta de novos talentos, de
novos líderes!

Que possamos, juntos,  brindar a vida e a tudo que ela contempla!

Que possamos, juntos,  agradecer a Deus por tudo o que Ele nos concede!

Forte Abraço!

- -

Estela de Moura Rey

Presidente do CVG-RS

 

 

 

MBM tem nova superintendente comercial

Valesca Capilheira da Rosa é a nova superintendente comercial do MBM
Seguro de Pessoas. Especialista em gestão para a qualidade, assumiu o cargo no
dia 15 de dezembro e planeja um trabalho de fortalecimento dos negócios em nível
nacional. 

“Recebo o desafio lisonjeada pela confiança destinada ao meu trabalho.
Assumo com a perspectiva de crescimento da marca, da busca por novos parceiros
e negócios. Pretendo desenvolver minha nova função garantindo que o MBM seja
um diferencial no mercado. É instigante e isso me deixa muito motivada”
comentou.

Em julho de 2004, ela iniciou sua trajetória profissional no grupo com o cargo de auxiliar-administrativo no setor de cadastro e
arquivo. Atuou também nos setores de produção/subscrição, comercial e central de atendimento. Coordenou a área de retenção e SAC e,
recentemente, foi gerente comercial da Filial Rio Grande do Sul do MBM.

Fonte: Ampliare Comunicação

 

 

 

Viagem Segura quer reduzir acidentalidade de fim de ano

Tradicionalmente, os feriadões de Natal e de Ano Novo são
marcados por grandes tragédias no trânsito. Para tentar reduzir o número de
acidentes neste final de ano, quando se espera que mais uma vez o
movimento nas estradas gaúchas seja intenso, as autoridades realizarão um
esforço de fiscalização e também de conscientização através dos meios de
Comunicação. O anúncio de jornal publicado enfoca justamente a
necessidade de evitar essa “tradição natalina” que atinge tantas famílias a
cada ano.

Para lutar contra a acidentalidade, a fiscalização estará sendo
intensificada a partir da zero hora desta terça-feira, 23 de dezembro, e se
estenderá até à meia-noite do domingo, dia 4. No entanto, para manter a
sociedade informada a respeito do desenrolar da Operação, o Detran/RS
divulgará o resultado parcial da fiscalização e da acidentalidade na segunda-
feira, dia 29. Nos últimos sete anos, a média geral de mortos por dia em
feriados foi de 6,5. No feriado de Natal, essa média sobe para 7,2 mortos/dia.
Em 2013, o Natal apresentou um total de mortos inferior ao ano de 2012: a
média diária passou de 7,6 (2012) para 5,8 (2013). Mais de 54% das vítimas
fatais decorreram de acidentes que ocorreram em rodovias durante os
feriados de Natal no período analisado, contra menos de 46% em vias
municipais.

Fonte: DETRAN/RS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Temporal vira avião no Aeroporto Salgado Filho

O temporal que atingiu todo o Rio Grande do Sul no final de semana deixou
estragos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

As fortes rajadas de vento, que chegaram a 129 km/h na noite de sábado,
viraram um avião Cessna Caravan de ponta-cabeça.

Fonte: Clic RBS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Susep estuda normas para seis novos produtos 

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) quer manter, em 2015, a
estratégia de seguir ao lado do setor privado desenvolvendo planos de seguros sem
similares no mercado brasileiro. Segundo o superintendente da autarquia, Roberto
Westenberger, sempre que necessário, o órgão regulador editará normas para
viabilizar com mais rapidez "produtos inovadores".

Nesse contexto, estão em fase de normatização cerca de seis tipos de
seguros ou planos de previdência complementar aberta, alguns em discussão no
mercado há vários anos. Um deles é o seguro popular para automóveis, voltado para
veículos antigos. "Esse produto está no forno", revelou Roberto Westenberger, em
encontro no Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), acrescentando que a
aprovação da lei que regulamenta a atuação das oficinas de desmanche de veículos
facilitará a edição do produto.

Ele anunciou ainda que a Susep estuda a regulamentação de um seguro para garantir a execução e a conclusão de obras licitadas pelo governo, uma
cobertura que considerou de "grande importância para o Brasil". Ele não apresentou detalhes do produto, mas adiantou, contudo, que a intenção é ter um seguro
que dê mais tranquilidade à sociedade e ao setor público.

Outra novidade ainda em análise no "laboratório de produtos" da Susep é um seguro com cobertura a segundo risco para assistência médica. O
superintendente do órgão explicou que a intenção é disponibilizar para a população uma cobertura que cubra despesas extraordinárias, não amparadas por plano
de saúde.

Em fase adiantada está o VGBL, mas que precisa ter a questão fiscal resolvida. A Susep também pretende regulamentar o universal life, um tipo de
seguro de vida flexível de baixo custo com um elemento de poupança.

Por fim, a autarquia espera editar normas básicas para a oferta de um seguro de riscos de longevidade voltado para os fundos de pensão. Westenberger
disse que esse produto está sendo viabilizado a partir da maior aproximação com esse setor.

Fonte: Jornal do Commercio-RJ

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Golpe do DPVAT: empresas se oferecem para ingressar com benefício e polícia investiga laudos fraudados

A fraude no seguro DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres) tem aumentado nos últimos
anos em todo o País. A reportagem da Rádio Gaúcha comprovou que empresas no Rio Grande do Sul oferecem benefício de invalidez permanente a acidentados
que não tiveram lesões graves, mesmo sem todos os documentos necessários. Já a polícia de Canoas investiga laudos fraudados, uso indevido de carimbos
médicos e pessoas em perfeitas condições que se utilizaram do seguro.

Para obter dinheiro fácil em cima de pessoas acidentadas, algumas empresas em todo o Brasil oferecem serviços desnecessários. Agenciadores se
disponibilizam para fazer o que facilmente pode ser realizado junto a uma seguradora que paga o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito.
Dinheiro que é pago pelo contribuinte. E o que é pior, cobram de 30% a 40% do valor total que o segurado tem direito a receber. 

O próprio site do DPVAT alerta (em texto e vídeo) sobre o golpe e que não se deve utilizar terceiros ou entrar na Justiça.

O valor total para pagamento de DPVAT no caso de invalidez permanente é de até treze mil e 500 reais, conforme a lesão. Pode ser total, parcial
completa ou incompleta.

De janeiro a setembro, em todo o Brasil, o DPVAT pagou quase 560 mil indenizações por meio da seguradora responsável. Número superior em 25 por
cento ao mesmo período do ano passado e 77 por cento foram de casos por invalidez permanente.

Fonte: Clic RBS

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Susep firma convênio com TRF4 para uso de software

O Superintendente da Susep, Roberto Westenberger, assinou nesta quarta-
feira (17/12) com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4),
desembargador federal Tadaaqui Hirose, convênio de cessão de uso do Sistema
Eletrônico de Informações (SEI) que vai eliminar os processos em papel no órgão. O
sistema, criado pelos servidores do tribunal, dispensa o uso do papel, permitindo todo o
processamento administrativo por via digital.

Cedido gratuitamente pelo TRF4, o SEI possibilita a produção, edição,
assinatura e o trâmite de documentos por meio de uma única ferramenta digital.

O SEI foi totalmente criado e desenvolvido por servidores do TRF4 e é cedido sem custos para outras instituições públicas. O sistema permite transferir
toda a gestão de documentos e processos eletrônicos administrativos para um ambiente virtual. Com a ferramenta, a tramitação de expedientes, desde a criação,
edição, assinatura, até o armazenamento, é realizada por meio eletrônico.

Fonte: SUSEP

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Casados ou solteiros: quem paga menos pelo seguro de automóveis?

O custo do seguro para carros varia de acordo com marca, tipo, ano de
fabricação, região onde mora o condutor do veículo e, pasmem: até mesmo conforme o
seu estado civil!

Na composição do preço entram ainda as garantias contratadas, o valor da
franquia, o plano de assistência 24h, os bônus e eventuais descontos especiais. Mas,
para surpresa de muitos, um levantamento, feito pelo site Bidu (que compara preços de
apólices), mostrou que o seguro de automóveis para casados pode chegar a ser até
20% menor do que para solteiros.

Foram considerados quatro perfis neste levantamento: homem casado e
solteiro e mulher casada e solteira. Todos com idade de 30 anos.

O carro utilizado foi um modelo HB20, ano 2014, e o endereço fornecido para o suposto contratante foi o de um bairro da zona Oeste de São Paulo.

Os resultados em números são extremamente interessantes. O levantamento mostrou que entre os homens, um solteiro paga, em média, 15% mais no
seguro. Já para mulheres solteiras, o seguro fica em média 12% mais caro. Enquanto o valor médio da apólice anual custa 2,6 mil reais para homens casados, o
preço passa para 3,1 mil reais no caso de solteiros - 20% mais caro. Considerando mulheres casadas, o menor preço da apólice encontrado na pesquisa foi 2,4
mil reais. No caso de mulheres solteiras, o valor sobe para 2,7 mil reais - 12,5% mais caro.

O levantamento não identifica o por quê desta diferenciação na cobrança, mas mostra a importância de nos atentarmos a todos os detalhes quando
consideramos fazer um seguro de automóveis. Uma possível explicação é que solteiros saem mais a noite o que aumente a chance de sinistro, ou que são mais
imprudentes ao dirigir.

De uma forma ou de outra, procure sempre um bom corretor de seguros, que mais do que um vendedor, tenha condições técnicas de ser um bom
consultor e escolher o produto mais adequado

Fonte: Folha de São Paulo

 

 

 

CNSeg – Seguro Garantia

Clique na imagem e saiba mais.

 

 

Generali compra 49% do MPIB, importante seguradora da Malásia

O Grupo Generali fechou acordo com o grupo malaio MPHB Capital, ao adquirir 49% de
participação da filial de seguros Patrimoniais e de Responsabilidade (P&C) da Multi-Purpose
Insurans Berhad ("MPIB"), por um valor de ! 81,4 milhões (cerca de R$ 270 milhões) (1,2). Com esta
aquisição, o Grupo Generali inicia operações no mercado malaio já entre as dez maiores sociedades
de seguros gerais daquele país. O acordo inclui opção de compra de 21% da participação adicional
do MPIB, a ser exercida em dois anos, o que permitirá que o Grupo Generali chegue aos 70% do
capital da empresa, percentual máximo permitido pela legislação da Malásia para empresas
estrangeiras. A transação é substancialmente neutra em termos de solvência.

Além disso, um acordo de acionistas permitirá ao Grupo Generali nomear imediatamente alguns diretores e gerentes-chave da MPIB
(3). O Grupo Generali já atua em nove diferentes mercados asiáticos: China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Filipinas, Cingapura,
Tailândia e Vietnã, com cerca de ! 1 bilhão em prêmios em 2.013. Na China, a Generali é uma das mais importantes companhias
estrangeiras de seguro de vida.

Fonte: Assessoria de Imprensa GWA Comunicação Integrada 

 

 

Mundo Sustentável 2 

Em 'Mundo sustentável 2', o jornalista André Trigueiro busca oferecer um panorama de discussões, ideias e
soluções em torno do tema da sustentabilidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Três Deuses e Uma Trindade 

Neste livro, Raskin mostra como as três tradições bebem em uma mesma fonte, acrescentando-lhe aromas e
sabores próprios.

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

História para pais, filhos e netos 

Paulo Coelho reconta lendas e fábulas tradicionais de diversas culturas - entre elas a árabe, a indiana, a
persa, a chinesa, a judaica e a brasileira -, além de relatar suas experiências, episódios pessoais da sua vida e de
nomes célebres, como Beethoven, Gandhi, El Greco e Matisse.
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