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Eventos da Tokio Marine são reconhecidos pelo Prêmio Caio®
Em 2014, a Tokio Marine Seguradora, subsidiária de um dos maiores grupos
securitários do mundo, promoveu eventos que foram reconhecidos pelo Prêmio Caio®,
considerado a maior premiação do setor no Brasil. Os cases premiados da companhia foram:
XIII Encontro de Corretores Diamante Tokio Marine, em Cancun, que recebeu Ouro nas
categorias melhor evento social e melhor marketing estratégico para eventos, além de Prata em
cenografia; e XIII Encontro de Corretores Ouro Tokio Marine em Imbassaí, na Bahia, Prata na
categoria melhor viagem de incentivo nacional.
O departamento de Marketing da Seguradora foi o responsável pelo planejamento
estratégico - briefings, concepção e aprovação - dos eventos, executados em parceira com
agência Alternativa F Eventos, na qual atuam profissionais com mais de dez anos de experiência
em produção.
“Ficamos muito honrados com o reconhecimento do Prêmio Caio®, que representa a
percepção do mercado de eventos sobre nossas realizações. Também estamos muitos
satisfeitos e orgulhosos com a dedicação e o trabalho realizado por nossa equipe de Marketing,
juntamente com a Alternativa F Eventos. Continuaremos empenhados em proporcionar
momentos inesquecíveis para nossos Parceiros de Negócios e na busca pela excelência em
nossos processos, produtos, serviços e eventos”, afirma o Diretor Executivo de Estratégia
Corporativa da Tokio Marine, Masaaki Itakura.
Fonte: PLANIN – Assessoria de Imprensa da Tokio Marine Seguradora
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Liberty Seguros reconhece projetos para uma locomoção segura
A 1ª edição do Prêmio Sinal Livre de Mobilidade Urbana, idealizado pela
Lynx Consultoria e apoiado pela Liberty Seguros, premiou o projeto Fairbikes – Faça
estas bicicletas aparecerem!, com R$10 mil, em evento que aconteceu no dia 18 de
dezembro, em São Paulo.
O objetivo do prêmio, que foi lançado em novembro, tinha como tema
“Como a sua iniciativa contribui para uma cidade ideal?” foi divulgar boas práticas
para estimular o engajamento e a conscientização das pessoas para uma
locomoção mais segura.

Karina Louzada, superintendente de Comunicação e Marca Institucional da companhia, comenta que o prêmio é um reconhecimento a
iniciativas que inspiram e engajam a população a contribuir para uma cidade melhor. “A premiação, além de reconhecer a importância da causa, é
um estimulo para que o projeto possa ser ampliado e até mesmo reproduzido em outros locais onde há a necessidade de iniciativas de mobilidade”,
diz ela.
Fonte: CQCS
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Bateu carro? Pegou enchente? O veículo foi roubado? Saiba o que fazer em cada uma das situações
O que fazer quando alguém bate no seu carro? E se for surpreendido por
uma enchente? E quando você vai buscar o carro e não o encontra? E se o veículo
pegar fogo? Situações como essas geram grande estresse e nem sempre é fácil
decidir qual é a atitude mais indicada.
Para orientar os motoristas, o Grupo BB E MAPFRE, criou uma página
interativa para explicar o que deve ser feito em cada tipo de situação. Para acessar
o conteúdo, basta entrar no site da MAPFRE Seguros (http://www.mapfre.com.br) e
clicar no link Informe Sinistro/Sinistro Automóvel ou no site do BB Seguros
(http://www.bbseguros.com.br) e acessar o link Aviso de Sinistro. O motorista
encontrará o passo a passo sobre o que fazer em caso de colisão, roubo/furto,
incêndio, quebra de vidros e enchente/alagamento. A página é interativa e indica
quais são as etapas e, ao clicar nos infográficos, surgem dicas da seguradora.

A página utiliza os conceitos do “Traduzindo o Segurês”, projeto do Grupo que substitui os termos técnicos e jurídicos do mercado
segurador por infográficos e uma linguagem mais clara e objetiva.
“São situações corriqueiras, mas muitos motoristas não sabem o que fazer diante desse tipo de problema. A página traz informações
didáticas e simples que, certamente, vão ajudar muitos proprietários de automóveis”, afirma Rogério Esteves, diretor de Sinistro de Automóvel do
Grupo BB E MAPFRE.
A nova página também permite o aviso de ocorrências e a realização de perícia pela internet, no caso de colisões. Com essa facilidade, a
perícia e a autorização para o conserto do veículo podem sair em apenas três horas.
O aviso pela internet é simples. Após o envio das informações da ocorrência (documentos e fotos), uma equipe exclusiva de técnicos avalia
o sinistro e as imagens do veículo e envia para o e-mail do motorista o orçamento e a autorização de reparo do automóvel em uma das oficinas
credenciadas da seguradora. Os clientes poderão também acompanhar o andamento do seu processo de sinistro, encaminhar documentos por via
digital e esclarecer dúvidas. Facilidades do mundo virtual para o mundo real.
Fonte: CDN Comunicação Corporativa

ANS e MS lançam norma para estimular o parto normal
O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
anunciaram ontem, dia 6, novas regras para estimular a realização do parto normal e
reduzir o número de cesarianas consideradas desnecessárias. A norma, que será
publicada pela ANS hoje, dia 7, e entra em vigor em 180 dias, autoriza os consumidores
a solicitarem às operadoras os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por
estabelecimento de saúde e por médico. A nova resolução também obrigará as
operadoras a fornecerem o cartão da gestante, no qual deverá constar o registro de todo
o pré-natal, permitindo que o profissional de saúde responsável pelo trabalho de parto
tenha conhecimento de como se deu a gestação, facilitando um melhor atendimento à
mulher.
Caberá ainda às operadoras a orientação para que os obstetras utilizem o
partograma, documento gráfico onde são feitos registros de tudo o que acontece durante
o trabalho de parto. Nos casos em que houver justificativa clínica para a não utilização do
partograma, o médico deverá produzir um relatório detalhado.

De acordo com o Ministério da Saúde, a cesariana sem indicação médica ocasiona riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê,
aumentando em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplicando o risco de morte para a mãe.
Atualmente, no Brasil, o percentual de partos cesáreos chega a 84% na saúde suplementar e 40% na rede pública, números considerados acima do
apregoado pela Organização Mundial de Saúde.
Em 2012, os planos das afiliadas à FenaSaúde, que representa 27 operadoras líderes no mercado de planos e seguros de saúde, foram
responsáveis por 56% de todos os partos normais na Saúde Suplementar.
E se o número de partos normais no Brasil ainda é baixo, cresceu cerca de 20% entre 2011 e 2012 nos planos e seguros de saúde. A preocupação
com o tema levou ainda a FenaSaúde a lançar recentemente o Guia da Gestante <http://www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes/> ,
publicação que traz 46 perguntas e respostas esclarecedoras para auxiliar as futuras mães a terem mais conhecimento sobre contratação do plano
de saúde, coberturas, gestação, tipos de parto e nascimento do bebê.
O guia é gratuito e pode ser acessado clicando aqui <http://www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes/> .
Fonte: Fenasaúde
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Multas por dirigir sem cinto de segurança crescem 114%
O ano de 2014 encerrou com 17.642 multas a motoristas que foram flagrados em
Porto Alegre sem o uso do cinto de segurança. Representa um aumento de 114% em
relação a 2013, com o registro de 8.245 autuações pelos agentes de fiscalização de
trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC.
Os números representam que 48 condutores são flagrados por dia sem a
utilização do cinto de segurança nas ruas da Capital. Este tipo de infração é considerado
grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 5 pontos na carteira, e multa de R$
127,69.

O gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Paulo Gomercindo Machado, afirma que a fiscalização continuará atuante na cidade, para
a redução da violência no trânsito: “Com permanentes ações de fiscalização e de educação, conseguimos reduzir a acidentalidade no trânsito em
2014. Infelizmente, a gravidade de alguns acidentes aumentou em razão do excesso de velocidade, pela falta do uso cinto, entre outros motivos.
Lamentamos, também, que o valor da multa pelo não uso do cinto permaneça em R$ 127,69, muito baixa em relação a este importante e
fundamental item de segurança, que ajuda a salvar a vida das pessoas no trânsito. Continuaremos atentos e atuantes para a redução dos números
da acidentalidade e de vítimas fatais no trânsito”.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre
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Mudanças climáticas dificultam redução da pobreza, afirma estudo
O Banco Mundial considera que as mudanças climáticas estão dificultando a
redução da pobreza no mundo, colocando em risco a subsistência de milhões de
pessoas. Para o presidente do Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, o documento
“confirma o que os cientistas vêm dizendo: as recentes emissões [de gases de efeito
estufa] criaram um curso inevitável para o aquecimento nas próximas duas décadas, o
que afetará mais os pobres e vulneráveis”. O relatório informa que os impactos das
mudanças climáticas, tais como eventos de calor extremo, podem ser inevitáveis, uma
vez que o sistema atmosférico da Terra está 1,5 grau Celsius acima dos níveis
registrados em meados da era pré-industrial e que, mesmo que hoje se tomem
medidas de mitigação muito ambiciosas, os impactos não vão ser alterados. “As
mudanças climáticas dramáticas e de o calor extremos estão afetando as pessoas em
todo o mundo, prejudicando lavouras e litorais e colocam em risco a segurança da
água”, destaca o relatório intitulado Turn Down the Heat: Confronting the New Climate
Normal. (Diminua o Calor: Enfrentando o Novo Clima Atual, em português) “Essas
mudanças tornam mais difícil reduzir a pobreza e colocam em risco a subsistência de
milhões de pessoas”.

Fonte: Sonho seguro

Dicas para viajar mais barato
Para viajar mais barato, independente do destino, seja um mochileiro ou uma viagem
luxuosa, as palavras chaves são: PLANEJAMENTO e FLEXIBILIDADE. Ao planejar viagens aos
exterior, fique atento aos seguintes aspectos:
Câmbio I – A variação do preço da moeda do país de destino em relação à moeda
brasileira, ou ao euro ou dólar é fator que influencia diretamente no custo total da viagem. Para
reduzir riscos, vá adquirindo dólares ou euros aos poucos e com antecedência. Ao aproximar-se a
data da viagem, se o câmbio estiver desfavorável, busque alternativas para adiar o passeio.
Câmbio II – Fazer operações de câmbio de maneira planejada pode resultar economias de
até 10%. Informe-se. Evite fazer câmbio com pessoas físicas, em hotéis, aeroportos, táxis e
principalmente na rua. Há riscos de exploração, estelionato, falsificação e até assaltos, na hora ou
depois de fazer a operação.

Datas e horários – Ao consultar preços de passagens aéreas e hospedagem, tenha alternativas de datas para considerar. Às vezes
antecipar ou adiar uma viagem pode representar grande economia. O mesmo vale para a escolha do dia da semana ou do horário de partida
e chegada.
Programas de milhagem – O acúmulo de milhagem pode ser uma consequência de uma viagem realizada, não um objetivo.
Consulte preços e condições em diferentes companhias aéreas, inclusive algumas menos tradicionais, ainda que com escala ou conexão em
países não programados. As variações de preços são enormes.
Alternativas – Não descarte alternativas. Às vezes comprar pela internet sai mais barato, mas nem sempre. Não deixe de consultar
uma boa agência de viagens.
Destinos – Procure ter alternativas de destino. Conforme a época do ano, a situação econômica ou outros fatores, alguns países
em certos momentos ficam bem mais acessíveis do que outros. Isso vale para passagens, hospedagem, alimentação, passeios e muito mais.
Benefícios disponíveis – Não deixe de consultar a operadora do seu cartão de crédito, de seguro, sua entidade de classe e o
INSS, para saber em quais países os brasileiros estão automaticamente cobertos pela previdência local.
Fonte: Fenacap

As diferenças entre o setor bancário e o setor securitário
A Insurance Europe, Federação das Seguradoras e Ressseguradoras Européias, divulgou
relatório expondo as diferenças entre o setor bancário e o setor securitário. O tema abordado se
justifica devido ao avanço do ímpeto regulatório internacional sobre o mercado segurador no póscrise de 2008, quando se observa uma tendência dos legisladores em estabelecer regulações
universais para os serviços financeiros. Para demonstrar a disparidade dos riscos envolvidos, a
Insurance Europe delineou as diferenças essenciais entre o serviço bancário e o serviço de seguros.
Apesar de ambos serem serviços financeiros, os riscos envolvidos em suas respectivas operações
são distintos e, portanto, suas regulações devem ser diferentes, sob a pena de prejudicar o
funcionamento adequado dos dois setores.

De acordo com o documento da Insurance Europe, os riscos sistêmicos dos bancos, termo vulgarmente usado a partir de 2008, são
diferentes dos das seguradoras, pois ass operações bancárias se interligam através dos spreads e se caracterizam por interdependência a
partir dos maiores players. As seguradoras, por outro lado, quanto maiores e mais dispersas forem suas carteiras, menos estarão sujeitas a
riscos de insolvência, uma vez que o princípio do mutualismo é a base de seu negócio.
A CNseg disponibiliza a tradução e a versão original do Relatório, que contém 58 páginas.
Fonte: CNSeg

Boletim Informativo – Ano XXV – Julho/Agosto – 1982 – nº 272
““CURSO DE SEGURO-INCÊNDIO
Dia 20 de julho, iniciou o III Curso de Seguro Incêndio, promovido pela FUNENSEG, em convênio com o Sindicato das Empresas de
Seguros Privados e de Capitalização no Estado do Rio Grande do Sul.
As aulas estão sendo ministradas nas dependências do Sindicato, à Av, Otávio Rocha, 115 – 7º andar, no horário das 8h30min às
11h30min, de segunda a sexta-feira. Do Curso, constam as seguintes disciplinas e respectivas cargas horárias: Direito e Legislação de Seguro do
Ramo Incêndio, 52 horas/aula; Noções sobre a inspeção de Riscos Incêndio, 10 horas/aula e Resseguro Incêndio, 16 horas/aula. A partir deste ano,
o Curso de Seguro Incêndio passa a ser considerado pré-requisito para os Cursos de Inspeção de Riscos do Ramo Incêndio e de Regulação e
Liquidação de Sinistros do mesmo ramo.””
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Músicas que estavam no topo da parada de sucesso em 1982
1 - Muito Estranho (Cuida Bem de Mim) - Dalto
2 - Physical - Olivia Newton-John
3 - Banho de Espuma - Rita Lee & Roberto de Carvalho

