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Allianz Seguros dá dicas de como evitar danos ao veículo por alagamento
Levando em consideração os sinistros mais comuns que envolvem carros alagados, a
Allianz Seguros elaborou uma série de dicas de como o motorista deve proceder para evitar
imprevistos nos dias chuvosos.
! Fiquem atentos às notícias sobre pontos de alagamentos. O rádio no carro ou a
televisão, antes de sair de casa, são grandes aliados.
! Nos dias com chuvas intensas, evite circular por trechos com histórico de risco de
alagamento.
! Se conseguir identificar que a altura da água ultrapassará o centro da roda, não
tente atravessar o alagamento. Quando não for possível ver a profundidade, o risco de cair em
um buraco, de o carro parar ou até mesmo aquaplanar é grande.
! Ao dirigir em trechos alagados, mantenha a marcha reduzida, baixa velocidade, com rotação constante, em torno de 2.500 RPM.
Isso melhora a aderência e a dirigibilidade do veículo.
! Se o carro apresentar aumento de esforço ao esterçar, anomalias das luzes de injeção eletrônica, bateria e ABS, além de variação
na luminosidade do painel, mantenha a calma, redobre a atenção e desligue os equipamentos que não forem essenciais. Se alguma destas
situações persistirem, encaminhe o veículo para uma revisão.
! Ao apresentar sinais de alagamento, não dê a partida e procure removê-lo até uma oficina. Isso reduz o risco de danificar o motor.
! Em veículos que sofrem danos por alagamento é necessário fazer uma revisão completa, ou seja, a verificação de todos
componentes eletrônicos e mecânicos. Faça a troca do óleo e filtros, assim como a limpeza imediata do veículo, para não danificar
estofamentos e carpete. O veículo pode não apresentar defeito no momento do alagamento, mas o contato da água com componentes
eletroeletrônicos pode gerar posterior anomalia, com a oxidação das peças.
! Verifique também o estado do óleo da transmissão, dos eixos diferenciais e do cânister, dispositivo que reduz a emissão de
hidrocarbonetos dos tanques de combustível. Eles podem ter a vida útil reduzida e aumentar o risco de falhas na embreagem, suspensão e
freios.
! É indicado também ao proprietário que faça uma limpeza do sistema de ventilação do veículo, que pode estar contaminado por
fungos e bactérias.
Fonte: Virta Comunicação corporativa

Susep altera regra sobre comercialização de títulos de capitalização
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) modificou circular sobre normas
para elaboração, operação e comercialização de títulos de capitalização pelas empresas
para proibir que a entidade beneficiária da cessão de direito "participe de qualquer custo
relativo à realização dos sorteios". O texto anterior permitia a participação da beneficiária
somente nos custos relativos à divulgação do título.
A mudança consta de nova circular publicada nesta terça-feira, 23, no Diário Oficial
da União. Segundo o documento, para as operações em curso, as sociedades de
capitalização terão o prazo de 90 dias para se adaptar à nova regra.

A Susep divulgou também instruções complementares para o cálculo do capital de risco das sociedades supervisionadas - sociedades
seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais.
Fonte: Estadão Conteúdo Por Luci Ribeiro
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Faça em casa uma rápida revisão do carro antes de viajar
Antes de pegar a estrada é fundamental conferir se está tudo certo com o seu
carro a fim de evitar imprevistos durante o caminho e garantir a segurança de todos que
vão a bordo. Mesmo quem não é um fã de motores e um típico entendedor de tecnologias
automotivas é capaz de executar esta verificação simples, mas efetiva, na garagem de
casa. Vale destacar que este check-list não anula a necessidade das visitas periódicas ao
mecânico.
Confira o passo a passo da revisão rápida.

· De olho nos pneus
Os pneus do seu carro merecem muita atenção, principalmente no que diz respeito à calibragem correta. A pressão ideal a ser colocada
nos pneus está indicada no manual do veículo. Há diferentes recomendações para quando o carro estiver com ou sem carga. Calibrá-los leva apenas
alguns minutos e evita diversos prejuízos, diminui o consumo de combustível e ainda aumenta a vida útil do quarteto. Não esqueça de incluir o
estepe na calibragem. Outro ponto para ficar atento é com a uniformidade do desgaste dos pneus. A verificação é puramente visual. Caso haja algum
tipo de irregularidade, isso pode ser sinal de que o veículo precisa de alinhamento no sistema de direção ou até mesmo a troca dos pneus.

! Por baixo do capô
Basta erguer o capô para fazer a verificação de vários itens de uma vez. É
importante frisar que essa inspeção deve ser realizada com o motor frio, para evitar
alterações de níveis dos líquidos. Além disso, o motor frio impede que a pessoa se
queime por encostar acidentalmente em uma peça muito quente.
Inicie conferindo o nível de líquido de arrefecimento no radiador (o
reservatório tem indicação de mínino e máximo). O recomendado é que a solução
fique na marca máxima para evitar o superaquecimento do motor. Vale ressaltar que o
líquido de arrefecimento é composto por etilenoglicol e água. Em seguida verifique a
água utilizada no reservatório do pára-brisa. Se estiver faltando, basta completar.
Outra ação simples é checar o nível do óleo, puxando a alça laranja do medidor de
nível. Há a indicação da medida certa na própria vareta. Caso esteja fora do nível, leve
a uma oficina ou a um local de sua confiança.

! Show de luzes
É hora de conferir se todas as luzes estão funcionando.
Faça o teste com os faróis dianteiros e veja se estão regulados
adequadamente.
Lanterna traseira, luzes de freios, setas e pisca-alerta também devem ser
colocadas à prova, assim como o painel de instrumentos.

!

Aperte os cintos

Os cintos de segurança dianteiros e traseiros também devem ser
inspecionados, já que são componentes individuais e fundamentais a todos os
passageiros.
Inspecione as tiras dos cinto e verifique se não há rupturas, fios soltos ou
qualquer característica que possa prejudicar a sua eficiência.

! Mais segurança
Por fim confira se o macaco, triângulo e chave de roda estão a bordo.
Faça o teste para saber se cada um dos itens esta funcionando
corretamente.
Não esqueça de verificar a validade do extintor de incêndio.
Fonte: Carsale
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Portal dos Desmanches permite busca de peças pela Internet

Com ritmo acelerado de credenciamento das empresas de desmanches, o
Detran/RS lançou, na terça-feira (30), o Portal dos Desmanches. O site reúne todas as
peças cadastradas pelos Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) e permite a
busca por município ou região. O serviço também poderá ser acessado no endereço
www.detran.rs.gov.br <http://www.detran.rs.gov.br/> , inclusive via rede móvel de
celular.
Já são 55.315 peças cadastradas nas nove empresas credenciadas, que
estão localizadas nos municípios de Campo Bom, Canoas, Caxias do Sul, Encantado,
Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Uruguaiana.
No entanto, o Detran/RS está credenciando novas empresas diariamente e o
estoque de peças aumenta gradualmente.

Pioneirismo
O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado do Brasil a credenciar as empresas de desmanches. O processo de credenciamento iniciou-se
em março de 2011, para regulamentar a atividade e coibir furtos e roubos de veículos. Atualmente, já são mais de 300 empresas cadastradas e em
processo de credenciamento: 163 apresentaram a documentação completa e passam no momento por treinamento. Outras 95 já instalaram o
sistema informatizado e estão cadastrando o estoque de peças. A implantação da nota fiscal eletrônica é a última etapa.
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/RS, nos moldes dos demais
credenciados pelo Detran/RS (Centros de Formação de Condutores, Centros de Registro de Veículos Automotores, Centros de Remoção e Depósito
e Fábricas de Placas e Tarjetas). Após o prazo estabelecido pela lei federal, as empresas que não se credenciarem serão consideradas irregulares e
serão fechadas pelos órgãos competentes.
“O controle maior dessa atividade por parte do Estado vai impactar diretamente no índice de furtos e roubos, e o consumidor terá certeza de
que estará adquirindo uma peça de procedência legal e com condições de segura para circular”, frisou o diretor-geral adjunto do Detran/RS, Denilson
da Silva.
Acesse aqui o Portal de Desmanches.
Fonte: http://www.detran.rs.gov.br/conteudo/32940/portal-dos-desmanches-permite-busca-de-pecas-pela-internet
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Governo libera R$ 300 milhões recursos para seguro rural
O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), que beneficia produtores
rurais de todo o país, passa a contar com um reforço crédito de R$ 300 milhões por conta da
aprovação, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei nº 32/2014 que abriu ao Orçamento Fiscal
da União em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
De acordo com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), o crédito
permitirá o pagamento de subvenção econômica ao prêmio do seguro rural nas contratações
realizadas pelos agricultores junto às seguradoras, beneficiando por volta de 30 mil produtores,
responsáveis pelo cultivo de 15% a 17% da área agrícola do País.

>> Leia a íntegra do Projeto de Lei nº 32/2014
Fonte: CNSeg

Guia gratuito da FenaSaúde esclarece dúvidas das gestantes
Muitas mulheres têm dúvidas sobre os direitos assegurados pelos planos de
saúde no período da gestação. Contratar o benefício requer planejamento e atenção às
regras estipuladas em contrato. Pensando nessas necessidades, a Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde) desenvolveu o Guia da Gestante, que esclarece as
principais questões sobre coberturas – da gestação ao nascimento do bebê. O conteúdo
também é voltado às mulheres que pretendem adotar uma criança.
O Guia aborda temas importantes, como tipos de parto (normal ou cesariana),
contratação e direitos da gestante e do recém-nascido, carências durante a gestação,
cobertura obstétrica no plano de saúde do pai e casos de reembolso, entre outros.
O material – apresentado em linguagem simples e de fácil entendimento – está
disponível
para
download
gratuito
na
Internet,
por
meio
do
site
www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes

“Percebemos a necessidade de criar mais um material didático e abrangente, desmistificando as principais dúvidas sobre os planos de
saúde. O Guia da Gestante utiliza linguagem simples. É muito útil para o planejamento do parto e dar mais segurança à gestante”, explica o
presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Marcio Coriolano.
O Guia da Gestante faz parte da plataforma de comunicação Plano de Saúde – O que Saber, desenvolvida pela FenaSaúde, que conta com
hotsite, página no Facebook, Guia do Consumidor e boletins trimestrais. Conheça mais em: www.planodesaudeoquesaber.com.br
Veja algumas dicas do Guia da Gestante: Por qual tipo de parto a mulher deve optar? A maioria das mulheres tem gravidez normal e pode
ter seus bebês de parto normal ou natural. Estes tipos de parto são os mais recomendados pela Organização Mundial de Saúde por trazerem muitos
benefícios e implicarem menos riscos para a mãe e o bebê.
Quais são as coberturas do plano hospitalar com obstetrícia? Além das coberturas do plano hospitalar sem obstetrícia, estão garantidos:
pré-natal, atendimento pediátrico à gestante (a partir do 3º trimestre de gestação), parto e pós-parto, acompanhante durante o trabalho de parto,
parto e pós-parto, atendimento integral ao recém-nascido (sala de parto, berçário e UTI), assistência ao recém-nascido durante os primeiros 30 dias
após o parto e a inscrição do recém-nascido como dependente do plano sem o cumprimento de carência, em até 30 dias do nascimento ou adoção.
O pai do bebê tem plano com obstetrícia. Quais são os direitos do bebê? Para o bebê, o importante é que você, o pai ou o responsável
legal, tenha um plano com cobertura obstétrica e que a carência de 180 dias tenha sido cumprida. Nessas condições, os direitos do recém-nascido
serão os mesmos: cobertura assistencial nos primeiros 30 dias após o nascimento, adoção, guarda ou tutela; inclusão no plano como dependente,
sem carência ou alegação de doença ou lesão preexistente, desde que a inscrição seja feita até o 30º dia do nascimento ou adoção.
Fonte: Approach
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

O Globo lança caderno especial sobre Prêmio da CNseg
O Jornal O Globo publicou em 26 de dezembro um caderno especial dedicado
exclusivamente ao Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros,
organizado pela CNseg, visando premiar os projetos mais inovadores do setor.
(Veja aqui a matéria sobre o evento).
A publicação apresenta os vencedores das três categorias, traz perfil dos
jurados, editorial do Presidente da Confederação, além de trazer outras informações sobre
iniciativas da CNseg e do mercado.

>> Confira o caderno especial, na íntegra, clicando aqui.
Fonte: CNSeg

Uma rede de estradas só para bicicletas
Na Dinamarca, 467 km de superciclovias interligarão 22 cidades incluindo até
bomba para pneus.
Um símbolo para quem gosta de pedalar, Copenhague, capital da Dinamarca,
tem uma meta ambiciosa: construir 467 km de estradas só para bicicletas, ligando a
cidade a 21 municípios. O projeto "Cycle Superhighways" é uma das prioridades da
cidade neste ano.
O objetivo é estimular a pedalada de quem viaja até a capital ou entre as áreas
vizinhas. Bicicletas são usadas por quem trabalha ou estuda em 60% dos percursos
menores que 5 km em Copenhague.
Fonte: Cesvi Brasil

Preciso saber se estou indo bem!
Imagine como seria se, de repente, você passasse a ser totalmente ignorado em casa ou no trabalho sem orientações, elogios ou críticas pelas coisas que faz. Qual seria seu grau de iniciativa? Como ficaria sua
motivação com o passar do tempo? Sem uma avaliação clara como ponto de referência, as pessoas não
conseguem ser produtivas e saber se estão no caminho certo. 'Preciso saber se estou indo bem!' ilustra a
importância do feedback através de uma história simples, baseada em pessoas reais que o autor conheceu ao
longo de sua carreira como professor e consultor. Durante uma série de palestras promovidas para os gerentes da
empresa onde trabalha, o personagem Scott, que vem falhando como chefe e marido, reconhece o grande impacto
que a falta de feedback exerce em sua carreira e em sua vida pessoal. Este livro apresenta os quatro tipos de
feedback - positivo, corretivo, ofensivo e insignificante -, ensinando quando usar os dois primeiros e como evitar os
outros.
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Mensagem para você
Em um trabalho de História sobre o Egito, o grupo formado por cinco alunos tira a nota mais alta. Eles
ficam surpresos, afinal, nenhum deles pesquisou sobre a importância intelectual da rainha Nefertiti, menção
elogiada pelo professor - essa parte do trabalho apareceu misteriosamente entre as outras. Depois disso, os jovens
passam a receber mensagens de computador, celular e outros meios, todas de personagens históricos mortos há
muito tempo. Elas mencionam a importância de ler e escrever. Agora eles precisam desvendar - quem será o
hacker misterioso, e o que ele pretende?

_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Boas maneiras & Sucesso nos negócios
Para reunir as informações deste livro, a autora realizou dezenas de entrevistas com alguns dos maiores
empresários e profissionais da área de recursos humanos e comunicação do país. Desde o nó da gravata, até
como se comportar em reuniões de negócios, passando por preparação de agenda, relação com subalternos e
grandes executivos, maneira de vestir etc. Muitas coisas estão previstas neste guia prático que é uma colaboração
ao mundo empresarial, aos executivos e jovens aspirantes ao sucesso nos negócios.

