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Grupo Bradesco Seguros é destaque no prêmio “Melhores Fornecedores para RH”

Grupo Bradesco Seguros foi novamente destaque na premiação “Melhores
Fornecedores para RH”, promovida pela revista Gestão e RH. O evento de
reconhecimento da edição 2015 foi realizado na última segunda-feira (2), em São
Paulo.

A companhia teve a Bradesco Seguros, a Bradesco Saúde e a Bradesco
Vida e Previdência premiadas entre os “100 Melhores Fornecedores para RH”. A
Bradesco Saúde ainda foi premiada entre as “10 Melhores Empresas Fornecedoras
para RH”. Criada em 2007, a pesquisa nacional tem como objetivo valorizar o trabalho
dos fornecedores de RH e avaliar as práticas direcionadas aos clientes nas áreas de
Benefícios, Talentos, Tecnologia para RH, Gestão do Negócio e Facilities &
Services.

A primeira fase da pesquisa, que envolve profissionais que atuam na área de gestão de pessoas das principais empresas do Brasil,
seleciona os “300 Melhores Fornecedores para RH”. Na segunda etapa, os próprios clientes são os avaliadores.

Fonte: Revista Apólice

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Galo de Ouro da Mongeral Aegon premiará vencedores em clima de “Oscar”

Nos 180 anos da seguradora e 40 anos da campanha, participação de corretores é
recorde e cerimônia acontecerá em Cancun Na próxima sexta, dia 6, a Mongeral Aegon
conhecerá quem serão os vencedores do Galo de Ouro 2014. A edição comemorativa de 40
anos de uma das mais tradicionais campanhas do mercado irá reconhecer mais de 70
pessoas, em uma festa para 350 convidados, em Cancun, no México.

O momento é marcado por recordes para a empresa: para além dos resultados
numéricos, em 2014 a Mongeral Aegon ultrapassou 1 milhão de clientes e contou com a
participação de 2.500 profissionais de todo o Brasil na campanha, sendo 2.300 corretores.
Outra novidade é o formato da cerimônia, que, assim como no Oscar, só vai revelar o “galista”,
como é denominado o grande vencedor de cada uma das 13 categorias, na hora do evento.
Cada premiado recebe o tradicional troféu Galo de Ouro, um cruzeiro pelo Caribe com direito a
acompanhante, e um prêmio de R$ 10 mil líquido de impostos. Os demais Destaques recebem
medalhas pelo desempenho.

Fonte: Sonho Seguro

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Porto Seguro promove Revisão de Carnaval em seus Centros Automotivos 

Com o objetivo de promover um feriado mais seguro, o Porto Seguro Auto realiza,
durante os meses de fevereiro e março a Revisão de Carnaval. Para evitar imprevistos ao longo
das viagens e passeios nos dias de folia,  a seguradora criou uma promoção para segurados e
não segurados efetuarem a manutenção preventiva de seus veículos. Na Revisão de Carnaval, a
Companhia oferta, em mais de 200 Centros Automotivos Porto Seguro em todo o País, serviços
que contam com peças com garantia de fábrica e atendimento especializado. Antes de pegar a
estrada, a Porto Seguro recomenda realizar a revisão de rotina no veículo para checar os
principais itens de segurança. Para auxiliar os segurados e não segurados a planejarem melhor
sua viagem, a empresa criou serviços e pacotes específicos por preços acessíveis, que podem
ser contratados de acordo com a necessidade do automóvel. Em São Paulo, por exemplo, o valor
da higienização do sistema de ar condicionado e filtro custa R$ 90,00; já a troca de fluído de freio
com a mão de obra custa R$ 59,90; e o alinhamento de direção, balanceamento de pneus, troca
de óleo e do filtro de óleo, chega a R$ 180,00.

Fonte: Porto Seguro

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

SulAmérica tem novo limite para contratação do seguro residencial

A SulAmérica ampliou de R$ 2,5 milhões para R$ 10 milhões o limite para
contratação da coberturas básicas dos seguros residenciais. O aumento de 300% em
relação ao último valor estabelecido pela companhia em março de 2014 oferece mais
autonomia para a cotação direta de seguros por meio do cotador on-line disponibilizado
pela companhia a todos os corretores parceiros.

A mudança contempla as coberturas básicas contra incêndio, queda de raios,
explosão, tumultos e já está em funcionamento permitindo, inclusive, o recálculo para
negociatas salvas antes da implantação.

“O mercado tem trabalhado para aumentar este limite e atender com mais agilidade os corretores. E essa mudança no processo de
contratação de imóveis com valores superiores impactará positivamente os clientes, simplificando o processo operacional da companhia e reduzindo
o prazo de retorno das cotações, além de permitir que os corretores acessem com mais facilidade uma nova camada de potenciais clientes”, afirma o
diretor de Auto e Massificados, Eduardo Dal Ri. 

Fonte: Sonho Seguro

 

 

 

 

Mais autuações e menos mortes na Viagem Segura de Navegantes

Encerrada mais uma edição da Operação Viagem Segura, os órgãos de trânsito
contabilizam 34% mais infrações e 40% menos mortes do que no feriado de Navegantes de
2012, que foi o último com final de semana estendido.

Foram 10,3 mil autuações neste feriado ante 7,6 mil em 2012. O feriado também
registrou menos acidentes com mortes: de doze em 2012, passou para oito neste ano, o
que indica que a presença da fiscalização – tanto da polícia, quanto dos equipamentos
eletrônicos - inibe as condutas perigosas que causam os acidentes. Neste feriado também
ocorreram menos acidentes com lesão e menos acidentes com danos materiais.

O número de acidentes com lesões passou de 322 para 266 (-17%), e o total de acidentes, incluindo os com danos materiais, passou de
785 para 702 (-10%). O feriado deixou, da zero hora de sexta (30) até a meia noite de segunda(1º), nove vítimas fatais e 380 feridos.

A 39ª edição da operação registrou 65,8 mil abordagens, que resultaram em 10,3 mil autuações, 999 veículos e 252 CNHs recolhidas. A
fiscalização realizou mais testes com etilômetro do que na operação de Navegantes de 2012: foram 2.257, contra 938. As autuações por embriaguez,
no entanto, caíram 27%, mostrando, mais uma vez, o resultado de uma maior fiscalização. A cada dia deste feriado, 41 motoristas foram flagrados
alcoolizados, totalizando 167 autuações por embriaguez. No feriadão de 2012, foram 58 por dia, que totalizaram 231 nos quatro dias de feriado.

A Operação Viagem Segura acontece desde novembro de 2011 em todos os feriadões e feriados com intensa movimentação nas estradas.
Tem como principais parceiros a Brigada Militar e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Detran/RS e
Polícia Civil. Também colaboram órgãos de trânsito municipais.

Fonte: Detran/RS - Foto: Divulgação PRF

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Jovem do programa social da Caixa Seguradora representa Brasil em evento da ONU

Um participante do programa social da Caixa Seguradora foi selecionado para
representar o Brasil em reunião do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações
Unidas (ONU), realizada no último dia 3 em Nova York.

O brasiliense Wagner Silva, de 22 anos, é o responsável pelo espaço colaborativo do
programa Jovem de Expressão, que oferece formação empreendedora a jovens de
Ceilândia.

O convite da ONU mostra o reconhecimento ao Jovem de Expressão. Para o representante da ONU no Brasil, Jorge Chediek, o programa
cumpre o papel de gerar oportunidades para jovens moradores de periferia e cria espaços de inovação.

“É fundamental contar com a participação e o engajamento do setor privado para lidar com as questões que envolvem a juventude e o
futuro do Brasil. O programa Jovem de Expressão vem fomentando potencialidades e talentos dos jovens e incentivando o empoderamento juvenil de
forma inovadora”, diz Chediek.
Jovem de Expressão

A Caixa Seguradora criou o Programa Jovem de Expressão em 2007 para promover a formação e o empreendedorismo para jovens entre
18 a 29 anos, moradores de áreas desfavorecidas e com baixa escolaridade no Distrito Federal. Um dos pilares do programa é gerar conhecimentos,
por meio de pesquisas científicas e contribuir na mudança de comportamento para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento local.

Fonte: Revista Apólice

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Governo finaliza proposta para pagar seguro rural 

Técnicos dos ministérios da Agricultura e da Fazenda finalizaram hoje uma
proposta de artigo que será inserida na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2015, a fim de
autorizar, em caráter excepcional, o pagamento dos R$ 300 milhões de subvenção do
seguro rural referentes ao ano passado. No exercício de 2014, em função das
contenções, o governo federal liberou apenas R$ 400 milhões para subsidiar o crédito
rural, dos R$ 700 milhões previstos.

A medida atende revindicação da Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA), que ainda terá que negociar o tema no Congresso Nacional, porque o relatório
da LOA já foi aprovado pela Comissão Mista. Os parlamentares da bancada ruralista
estão otimistas, pois acreditam que o governo federal tem boa vontade para encontrar
uma solução para o pagamento das subvenções.

Fonte: Globo Rural

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Mãe e filho são presos ao tentarem aplicar golpe do seguro no Rio 

Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante,  uma empresária e um
estudante, mãe e filho, após eles confessarem que mentiram que tiveram o carro roubado
para aplicar o golpe do seguro, quando o proprietário faz um registro falso para receber
dinheiro da seguradora. Moradores da Gávea, a empresária de 53 anos, e o filho de 26,
foram autuados por estelionato (na modalidade fraude para recebimento de indenização ou
valor de seguro). A pena pelo crime pode chegar a cinco anos de prisão.

Acompanhada do filho, a empresária foi até a 14ª DP, para comunicar que teve um
Honda Civic, que estava no nome da filha, roubado por um motociclista na Rua Humberto de
Campos, no Leblon, onde a delegacia está localizada. A empresária acabou revelando a
farsa ao saber que os policiais pretendiam verificar se existiam câmeras que flagraram a
suposta ação.

Em quatro meses, esse é o segundo caso de tentativa de aplicar o golpe do seguro descoberto pelos agentes da 14ª DP. Em setembro,
duas irmãs foram presas após mentirem que tinham sido roubadas.

– Apesar de termos pouquíssimos casos de roubo na nossa área (desde setembro, foram 13), há procedimentos de praxe que adotamos
quando eles supostamente acontecem. Conversamos com a vítima e testemunhas e vamos ao local para tentar imagens, por exemplo. Por isso,
quando o caso não é verdadeiro, acabamos descobrindo. Esses casos são graves, porque o falso roubo entra para as estatísticas como se
realmente estivesse acontecendo, e as pessoas ainda estão cometendo um crime. Estamos atentos a isso – alerta a delegada Monique Vidal, titular
da 14ª DP.

Em depoimento, o filho da empresária acabou revelando aos policiais que ele mesmo levou o carro para um homem e pediu que o veículo
fosse levado para um “desmanche” na Região dos Lagos.

Fonte: O Globo

________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Ranking de seguro para doenças graves 

A Prudential do Brasil consolidou sua liderança no ranking de planos individuais de
seguros de pessoas para doenças graves no primeiro semestre de 2014. De acordo com a
Susep, a companhia ampliou sua fatia de mercado, conquistando 83% de market share.

A Prudential do Brasil oferece a Cobertura Opcional Doenças Graves nas opções
Básica e Plus.

A primeira cobre sete doenças e a segunda, treze, entre elas câncer, acidente
vascular cerebral e infarto, procedimentos como cirurgia para troca de válvulas cardíacas,
cirurgia da aorta e transplantes de órgãos.

 

 

20º Encontro de Líderes do Mercado Segurador

O 20º Encontro de Líderes do Mercado Segurador, que acontecerá entre 5
e 8 de fevereiro, no Tivoli Ecoresort, Bahia, reunirá, além de líderes do mercado
segurador aludidos no nome do evento, representantes do governo, órgãos
reguladores, meio acadêmico e outros segmentos da economia para debaterem
tendências, desafios e perspectivas relacionadas com o setor de seguros. 

Logo no primeiro dia, a antropóloga Mirian Goldenberg fará uma
apresentação sobre o processo de envelhecimento, a expectativa das pessoas em
relação a este e a realidade vivenciada.

Debatendo os desafios futuros relacionados à mobilidade, longevidade e segurança, o secretário de Segurança do Estado do Rio de
Janeiro, José Mariano Beltrame; os economistas Sergio Besserman e Ana Amélia Camarano; e o engenheiro Moacyr Duarte. 

A programação do evento também conta com um painel reunindo os presidentes da Federações associadas à CNseg: Paulo
Marraccini (FenSeg), Osvaldo do Nascimento (FenaPrevi), Marcio Coriolano (FenaSaúde) e Marco Barros (FenaCap). O presidente da CNseg,
Marco Antonio Rossi, também participa, falando na abertura do evento.

 

 

 

Willis apoia ida de deficientes físicos ao topo da maior montanha da América

Desafio coloca a resiliência humana à prova e confirma a alta capacidade de adaptação
do homem, durante expedição inédita.
Para a Willis, uma das maiores consultorias e corretoras de seguros do mundo,  a palavra de
ordem é resiliência - capacidade de superar, de se recuperar após adversidades, de se adaptar às
novas condições. É por isso que a Willis abraçou a iniciativa da Warfighter Sports Aconcágua,
expedição que desafia ex-combatentes com do exercito americano com deficiencias fisicas a
escalarem o Aconcágua, montanha mais alta do mundo fora da Ásia, prevista para terminar esta
semana.

Com patrocínio da AIG, a expedição tem a Willis como co-patrocinadora por trabalhar
conceitos que estimulam a construção da resiliência humana, assim como outros eventos já
promovidos pela corretora. A Warfighter Sports Aconcágua reúne heróis de guerra que tiveram
suas vidas completamente modificadas em tragédias, para um desafio que poderia parecer
impossível – mas não é.  O primeiro herói a chegar ao topo da montanha foi Calton Carlson, 24
anos, que teve as duas pernas amputadas enquanto servia a marinha norte-americana.

A expedição mostra que os riscos e as adversidades são inevitáveis, mas que são superáveis quando as pessoas estão preparadas
para eles. 

De acordo com Dominic Casserley, CEO da Willis Group, "vivemos em um mundo cada vez mais frágil e em constantes mudanças.
A Willis está na linha da frente, ajudando pessoas e empresas a se reconstruírem quando algum desastre acontece”.  

Desenvolvido pela Disabled Sports, uma das maiores organizações desportivas para pessoas com deficiência e mais atuante nos
Estados Unidos, o desafio deve terminar ainda esta semana com a chegada dos quatro participantes ao topo do Aconcágua, localizado na
Argentina a 6.962 metros de altitude, o equivalente a 22.837 pés. Para seguir a expedição, com acesso às fotos e aos boletins diários,
acesse: http://www.disabledsportsusa.org/aconcagua

Fonte: Virta Comunicação Corporativa

 

 

20 Dicas de Saúde para Viver Melhor!

Agora dicas de Saúde em geral! Estudos de Harvard e Cambridge mostram 20
dicas excelentes de saúde geral para viver mais e melhor. 

1 - Um copo de suco de laranja diariamente para aumentar o ferro e repor a
vitamina C. 

2 - Salpicar canela no café (mantém baixo o colesterol e estáveis os níveis de
açúcar no sangue). 

3 - Trocar o pãozinho tradicional pelo pão integral que tem quase 4 vezes mais
fibra, 3 vezes mais zinco e quase 2 vezes mais ferro que tem o pão branco.

4 - Mastigar os vegetais por mais tempo. Isto aumenta a quantidade de químicos
anticancerígenos liberados no corpo. Mastigar libera sinigrina. E quanto menos se
cozinham os vegetais, melhor efeito preventivo têm.

5 - Adotar a regra dos 80: servir-se menos 20% da comida que ia ingerir evita transtornos gastrintestinais, prolonga a vida e reduz o
risco de diabetes e ataques de coração. 

6 - O futuro está na laranja, que reduz em 30% o risco de câncer de pulmão. 

7 - Fazer refeições coloridas como o arco-íris. Comer uma variedade de vermelho, laranja, amarelo, verde, roxo e branco em frutas
e vegetais, cria uma melhor mistura de antioxidantes, vitaminas e minerais. 

8 - Comer pizza. Mas escolha as de massa fininha. O Licopene, um antioxidante dos tomates pode inibir e ainda reverter o
crescimento dos tumores; e ademais é melhor absorvido pelo corpo quando os tomates estão em molhos para massas ou para pizza. 

9 - Limpar sua escova de dentes e trocá-la regularmente. As escovas podem espalhar gripes e resfriados e outros germes. Assim, é
recomendado lavá-las com água quente pelo menos quatro vezes à semana (aproveite o banho no chuveiro), sobretudo após doenças
quando devem ser mantidas separadas de outras escovas. 

10 - Realizar atividades que estimulem a mente e fortaleçam sua memória... Faça alguns testes ou quebra-cabeças, palavras-
cruzadas, aprenda um idioma, alguma habilidade nova. Leia um livro e memorize parágrafos.

11 - Usar fio dental e não mastigar chicletes. Acreditem ou não, uma pesquisa deu como resultado que as pessoas que mastigam
chicletes têm mais possibilidade de sofrer de arteriosclerose, pois tem os vasos sanguíneos mais estreitos, o que pode preceder a um ataque
do coração. Usar fio dental pode acrescentar seis anos a sua idade biológica porque remove as bactérias que atacam aos dentes e o corpo. 

12 - Sorrir. Uma boa gargalhada é um mini-workout, um pequeno exercício físico: 100 a 200 gargalhadas equivalem a 10 minutos de
corrida. Baixa o estresse e acorda células naturais de defesa e os anticorpos. 

13 - Não descascar com antecipação. Os vegetais ou frutas, sempre frescos, devem ser cortados e descascados na hora em que
forem consumidos. Isso aumenta os níveis de nutrientes contra o câncer. 

14 - Ligar para seus parentes/pais de vez em quando. Um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard concluiu que 91 das
pessoas que não mantém um laço afetivo com seus entes queridos, particularmente com a mãe, desenvolvem alta pressão, alcoolismo ou
doenças cardíacas em idade temporã. 

15 - Desfrutar de uma xícara de chá. O chá comum contém menos níveis de antioxidantes que o chá verde, e beber só uma xícara
diária desta infusão diminui o risco de doenças coronárias. Cientistas israelenses também concluíram que beber chá aumenta a sobrevida
depois de ataques ao coração.

16 - Ter um animal de estimação. As pessoas que não têm animais domésticos sofrem mais de estresse e visitam o médico
regularmente, dizem os cientistas da Cambridge University. Os mascotes fazem você sentir se otimista, relaxado e isso baixa a pressão do
sangue. Os cães são os melhores, mas até um peixinho dourado pode causar um bom resultado. 

17 - Colocar tomate ou verdura frescas no sanduíche. Uma porção de tomate por dia baixa o risco de doença coronária em 30,
segundo cientistas da Harvard Medical School. 

18 - Reorganizar a geladeira. As verduras em qualquer lugar de sua geladeira perdem substâncias nutritivas, porque a luz artificial
do equipamento destrói os flavonóides que combatem o câncer que todo vegetal tem. Por isso é melhor usar á área reservada a ela, aquela
caixa bem embaixo. 

19 - Comer como um passarinho. A semente de girassol e as sementes de sésamo nas saladas e cereais são nutrientes e
antioxidantes. E comer nozes entre as refeições reduz o risco de diabetes. 

20 - E, por último, um mix de pequenas dicas para alongar a vida:

- Comer chocolate. Duas barras por semana estendem um ano a vida. O amargo é fonte de ferro, magnésio e potássio.

- Pensar positivamente. Pessoas otimistas podem viver até 12 anos mais que os pessimistas, que ademais pegam gripes e
resfriados mais facilmente.

- Ser sociável. Pessoas com fortes laços sociais ou redes de amigos têm vidas mais saudáveis que as pessoas solitárias ou que só
têm contato com a família.

- Conhecer a si mesmo. Os verdadeiros crentes e aqueles que priorizam o ser sobre o ter têm 35 de probabilidade de viver mais
tempo. Uma vez incorporados, os conselhos, facilmente tornam-se hábitos.

Fonte: Blog Odontomania

 

http://www.disabledsportsusa.org/aconcagua/

