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SULAMÉRICA traz musical Äs Noviças Rebeldes"a SP com promoção exclusiva

Estreia nesta sexta-feira (9) a temporada paulista que abre a turnê
do espetáculo “As Noviças Rebeldes”, com direção de Wolf Maya. A
SulAmérica, patrocinadora do musical, oferece desconto de 30% a clientes,
funcionários e corretores para até dois ingressos. A comédia musical estará
em cartaz até 8 de março no Theatro Net, localizado no shopping Vila Olímpia,
na zona sul da capital paulista. Para obter o desconto da SulAmérica, basta
apresentar documento que comprove ligação com a companhia. “As Noviças
Rebeldes” integra o Circuito SulAmérica de Música e Movimento, programa da
seguradora para incentivo à cultura.

Nesta montagem, quatro atrizes e um ator dão vida às freiras:
Soraya Ravenle, Sabrina Korgut, Maurício Xavier, Helga Nemeczyk, Carol
Puntel e Simony Lino. O Circuito SulAmérica de Música e Movimento
completou sete anos de existência em 2014, tendo patrocinado musicais como
Tim Maia – Vale Tudo, Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz, Cabaret e Alô Dolly.

Fonte: CDI

 

 

 

Primeiro Centro de Desmanches de Veículos é credenciado ao Detran

Já está em funcionamento, desde quinta-feira (23) de dezembro,  o primeiro
Centro de Desmanche de Veículos (CDV) credenciado ao Detran/RS.  O secretário em
exercício da Administração e Recursos Humanos, Luiz Antônio Philomena, e o diretor do
Detran, Denilson da Silva, assinaram o certificado de credenciamento na empresa FS
Comércio de Peças Automotivas Ltda., em Canoas.

O processo de credenciamento dos desmanches iniciou-se em março de 2011,
para regulamentar a atividade e coibir furtos e roubos de veículos. Hoje, são 316
empresas cadastradas (em processo de credenciamento): 163 apresentaram a
documentação completa e passam por treinamento. Outras 87 já instalaram o sistema
informatizado e estão cadastrando o estoque de peças. O sistema já conta com mais de
240 mil peças cadastradas. A expectativa é que até o final do ano, pelo menos essas 87
empresas já estejam devidamente credenciadas, atuando com a nota fiscal eletrônica.
 

Com a primeira empresa credenciada, o Detran inicia uma sequência de regularização de todas as empresas que concluírem as etapas
solicitadas: documentação, instalações prediais, treinamento, instalação de canal de dados, cadastramento de peças e integração do sistema de
estoque com o emissor de nota fiscal eletrônica. Até agosto de 2015, quando entra em vigor a Lei Federal 12.977/2014, que regula e disciplina a
atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, todas as 316 empresas deverão estar atuando como CDVs credenciados ao Detran,
nos moldes dos demais credenciados pelo Detran. Após o prazo estabelecido pela lei federal, as empresas que não se credenciarem serão
consideradas irregulares e serão fechadas pelos órgãos competentes.  

O diretor do Detran lembrou o longo trajeto percorrido para regulamentar essa atividade e o quanto esse trabalho poderá impactar na
segurança pública. “Essa é uma manhã histórica para a autarquia. Esperamos que em um curto espaço de tempo possamos estar comemorando a
redução dos índices de furto e roubo de veículos”.

Para o secretário, o maior ganho da sociedade com o controle do Estado sobre os desmanches é a segurança do trânsito “Mais do que
reduzir roubo e furto, reduzir o valor dos seguros, esse controle vem em defesa da vida”. Philomena também ressaltou a coragem das empresas que
acreditaram em trabalhar com o Estado, tendo que cumprir todas as exigências do poder público, mas também se beneficiando de todo o suporte
oferecido.

www.jornalagora.com.br
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Brasil entre os que menos investem em políticas públicas de combate às mudanças climáticas

As ONGs Germanwath e Climate Action Network Europe
divulgaram durante a Conferência do Clima, realizada em Lima (COP 20),
relatório produzido por 300 especialistas concluindo que nenhum país
elaborou políticas públicas satisfatórias contra as mudanças climáticas. O
Brasil, em particular, caiu 14 posições entre as 58 nações avaliadas,
atingindo, segundo o relatório, o “fundo do poço”, no 49º lugar.

Criado em 2005, o relatório analisa as ações dos países responsáveis por 90% das emissões de CO2 no mundo. Entre os melhor
avaliados, ainda que com ações insufientes, estão Dinamarca, Suécia e Reino Unido, enquanto que os pior avaliados foram Austrália e Arábia
Saudita.

No Brasil, as emissões cresceram principalmente na geração de eletricidade, aviação e construção civil, informou um dos autores do
documento, Jan Burck. Já o diretor do Programa de Mudanças Climáticas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Osvaldo Stella, disse que
o o aumento da frota de veículos paralelamente à redução do preço da gasolina, mais poluente que o etanol, também contribuiram para a situação
por aqui. Ele lembra, porém, que o combate ao desmatamento da amazônia deve melhorar a posição do Brasil no ranking quando esses índices
forem atualizados.

Outra publicação bastante discutida durante a COP 20, que está em sua segunda e última semana, foi o artido da revista Nature Climate
Change baseado na pesquisa do Met Office, o órgão de meteorologia do governo britânico, informando que verões extremante quentes como o
ocorrido na Europa em 2003, que aconteciam, em média, duas vezes a cada cem anos, poderão, a partir de 2030.

Fonte: CNSeg Sustentabilidade
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Viagem Segura de Ano Novo registra 49% menos alcoolemia do que no ano passado

Nesta virada de ano, foi realizada a 38ª edição da Operação
Viagem Segura, projeto iniciado em novembro de 2011.
Iniciada à zero hora da última terça-feira (30) e encerrada à meia-noite
de domingo (04), a operação fiscalizou 103.437 veículos durante o
feriado de Ano Novo.

A tendência de redução de motoristas alcoolizados
apresentada no feriado de Natal confirmou-se também neste feriadão
(veja gráfico ao lado). Foram aplicados 3.560 testes de etilômetro;
destes, 179 resultaram em infrações por embriaguez e os condutores
foram impedidos de continuar ao volante, sendo assim evitados
acidentes em potencial. Deste total, 87 foram conduzidos à delegacia de
polícia por crime de trânsito. As infrações no artigo 165 do Código de
Trânsito Brasileiro (alcoolemia ao volante), que no feriado de 2013
foram 351, neste feriado somaram 179. Esses números representam
uma redução de 49% em relação ao mesmo feriado do ano
passado.

A fiscalização registrou mais de 19 mil infrações nas estradas estaduais e federais (CRBM e PRF) e nas vias municipais fiscalizadas pela
Brigada Militar. Também foram recolhidos 1.579 veículos a depósito e retidas 376 CNHs irregulares. Em seis dias de operação, ocorreram 920
acidentes no Estado, 29 a menos do que no último feriadão de Natal. Resultaram dos 10 acidentes com vítimas fatais e dos 301 acidentes com
lesões 13 mortos e 421 feridos, números também inferiores ao do Natal, quando houve 20 óbitos e 456 feridos.

A Operação Viagem Segura é um esforço conjunto das autoridades de fiscalização que objetiva prevenção de acidentes e mortes nas
estradas gaúchas nos feriados prolongados. Envolve Detran/RS, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e municípios. Uma forte
campanha de mídia colaborou na luta contra a acidentalidade, veiculando em TV, rádio, jornal, cinema, outdoor e busdoor mensagens de prevenção
que apelam para o discernimento do próprio condutor.

www.detran.rs.gov.br/conteudo/33039/viagem-segura-de-ano-novo-registra-49-menos-alcoolemia-do-que-no-ano-passado
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Lojacorr anuncia nova contratação 

A Lojacorr começa 2015 anunciando nova contratação: Antonio Carlos Fois agora é sócio da Unidade Regional Minas Gerais e Espírito
Santo. O executivo atuará em conjunto com o diretor regional de Minas Gerais, Maurício Fonseca Júnior.

Segundo Fois, o que o motivou a ingressar como colaborador da empresa foi a possibilidade de assumir novas responsabilidades e
desafios, além de acreditar no modelo de negócio do mercado segurador. Outra razão que explica o seu ingresso à Rede foi a perspectiva de
colaborar com o desenvolvimento dos corretores na região.
Para André Ogliari Duarte, sócio-fundador da companhia, “o ingresso de Fois agregará valor à Rede, pois trata-se de um nome de peso no mercado
segurador brasileiro”. Já na opinião do vice-presidente da Lojacorr, Diogo Arndt Silva, a chegada de Fois nas duas regionais representa um marco
para a empresa.

Ainda de acordo com Silva, este é o primeiro movimento que a Lojacorr realizará em 2015, ano em que a empresa vai acelerar o plano de
expansão nacional. “Nossa meta é atingir 1 bilhão anual em prêmios emitidos até 2018.”, finaliza o vice-presidente.

Fonte: Revista Apólice
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Zurich Seguros negocia compra de carteira do Itaú

A Zurich Seguros abriu conversações com os Setúbal para a compra da Garantec, o braço
de operações de garantia estendida do Itaú. A seguradora suíça é um dos principais players do ramo
no mercado brasileiro.

Fonte: Ig.com

 

 

Mestrado em Ciências Atuariais - Período Letivo 2015/2016

A Escola Nacional de Seguros oferece duas bolsas de estudo
integrais para interessados em realizar o Curso de Mestrado em Ciências
Atuariais na Cass Bussines School – City University, em Londres.

As bolsas serão oferecidas a candidatos brasileiros formados em
Ciências Atuariais no Brasil que preencham os requisitos de ingresso nos
programas de mestrado em Ciências Atuariais.

Além de cobrir o custo integral do programa de mestrado com duração de 13 meses, a Escola também fornecerá aos beneficiários
das bolsas de estudos uma ajuda de custo mensal de £1.000, durante o período, bem como a passagem aérea em classe econômica de ida e
volta para Londres, Inglaterra. 

Leia atentamente o nosso regulamento do Programa de Concessão de Bolsas Cass Business School - City University disponível
aqui em PDF para download. 

Fonte: Funenseg

 

 

AirAsia diz que pagará quase US$ 100 mil a famílias de cada passageiro

SURABAYA (INDONÉSIA) – A AirAsia pagará quase US$ 100 mil às famílias
de cada passageiro a bordo do vôo 8501, que caiu no mar de Java em 28 de dezembro,
segundo informação da companhia aérea nesta quarta-feira.

O executivo-chefe da AirAsia na Indonésia, Sunu Widyatmoko, disse em
entrevista coletiva que a empresa vai pagar o valor total de 1.25 bilhão de rúpias
indonésias (US$ 98,2 mil) por cada um dos 155 passageiros a bordo do avião. O
pagamento corresponde ao montante solicitado um dia antes pelo governo indonésio,
de acordo com lei. As autoridades pediram às seguradoras para começar a processar
as reivindicações de indenização antes dos pronunciamentos oficiais de morte e da
conclusão de investigação sobre o acidente.

Algumas famílias já tinham recebido oferta de um pagamento inicial de quase US$ 24 mil, de acordo com documentos obtidos pelo jornal
“The Wall Street Journal”.

A seguradora alemã Allianz disse na semana passada que uma unidade que agia como resseguradora-líder para os dois voos da Malaysia
Airlines que sofreram acidentes no ano passado (um desaparecido e outro abatido por um míssil) é a mesma do voo da AirAsia.

Fonte: Valor Econômico
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Seguros de obras de arte prejudicam a cultura na Suíça

Pagar 20 francos para ver uma exposição de Van Gogh em um dos museus de
arte da Suíça pode parecer muito, no entanto eles devem arcar com milhões de francos
para assegurar as obras, enquanto que em países vizinhos os governos assumem
esses custos, poupando as instituições e seus visitantes.

Quando um museu suíço pega alguma obra de arte emprestada para uma
exposição, ele deve arcar sozinho com o seguro da obra. Encontrar um equilíbrio entre
os empréstimos de peças importantes a serem colocadas em exposição e os grandes
volumes de dinheiro para assegurá-las é uma tarefa difícil. Em outros países, o governo
financia esse custo, permitindo que as instituições culturais exponham obras-primas
que, caso contrário, custariam uma fortuna para assegurá-las. É sempre um problema,
nós sempre pensamos nisso, diz Stefan Charles, diretor administrativo do Museu de
Belas Artes da Basileia (Kunstmuseum Basel).

Por exemplo, uma exposição da obra de Picasso sai muito caro. Provavelmente teremos esse tipo de exposição só uma vez ou outra, pois
precisamos encontrar muitos patrocinadores para esse tipo de projeto, conta Charles. Embora o museu não revele os números exatos, cerca de dois
terços do orçamento total é financiado pelo setor público para gastos com pessoal e o funcionamento, o resto é para exposições e aquisições, e é
gerado pelo museu, com a ajuda de patrocinadores, como o banco Credit Suisse.

O Museu de Belas Artes da Basileia se orgulha de possuir uma das maiores e mais antigas coleções da Europa, segundo o site da
instituição. Charles espera que o setor público ajude a aumentar o nível e a frequência das exposições de acervos emprestados de outros museus
internacionais, garantindo assim que os suíços também tenham acesso a exposições de alto nível como em Londres ou Paris. E ele não está
sozinho, outros museus da Suíça também esperam que o governo implemente um sistema para assegurar as obras de arte emprestadas, como os
que já existem há anos na Grã-Bretanha, França e Espanha. Em Zurique, um sistema de seguro municipal existe para instituições pertencentes à
cidade. Ele oferece um regime preferencial sobre os prêmios de seguros devido a um contrato entre o município e duas seguradoras privadas. O
Museu Rietberg, especializado em arte originária da Ásia, África, América e Oceania, usa esse sistema desde o início de 2013.

A indenização garantida pelo Estado é uma coisa maravilhosa para um museu, porque a instituição não precisa desembolsar nada para o
prêmio… nenhum centavo sai do caixa dos museus, diz Andrea Kuprecht, secretário do Museu Rietberg.

Valor orientado para o mercado

Para as instituições que enfrentam uma espiral de custos dos seguros, já que o mercado de arte eleva os valores, um sistema garantido
pelo governo traria mais estabilidade nesta área.

Nosso orçamento para toda a instituição é de 21 milhões de francos (21,7 milhões de dólares) por ano, revela Charles, acrescentando que
40% dos custos das exposições são gastos com seguros. Isso varia de algumas centenas de milhares a alguns milhões de francos suíços por
exposição, diz.

Os preços das obras de arte só aumentam, mas os prêmios de seguro pagos pelo Museu de Belas Artes da Basileia vêm abaixando. O
resultado final é um aumento anual de 10% no custo final para assegurar as obras, de acordo com Charles. Se os gastos com o seguro continuarem
aumentando 10% a cada ano, vai ser mais complicado, ou muito caro, organizar uma grande exposição… ou até exposições de artistas que têm um
valor de mercado muito alto.

 

 

 

 

Cuidado com a saúde no verão

Fonte: Boah
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