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SINDSEG RS participa de reunião em Brasília

Na data de 07 de janeiro, o presidente do Sindseg RS, Sr. Julio Cesar Rosa, participou, juntamente com os presidentes dos Sindicatos de
Seguradoras dos outros estados, com o presidente do Sindicato Nacional das Entidades de Previdência Complementar, e do Vice-Presidente
Executivo da Fenaseg, de reunião no MTE em Brasília para selar compromisso firmado em Acordo Extra-judicial de definição da representação da
atividade ou categoria econômica da previdência complementar aberta, ficando as seguradoras que operam no ramo vida e que tenham sido
autorizadas a operar, também, com previdência complementar aberta, amparadas pelos Sindicatos das Seguradoras e Fenaseg.

Título de Capitalização da Icatu Seguros paga mais de R$ 1,3 milhão a um sorteado
O ano de 2015 começou com pé direito para diversos clientes dos títulos de capitalização da Icatu Seguros comercializados pelo
Banco do Amazônia.
Um cliente da agência Santana, no Amapá, levou a bolada de R$ 1.328.500,00, a maior premiação sorteada na história da
capitalização do Banco da Amazônia. Outro destaque ficou para a agência de Gurupi, no Tocantins, cujo cliente ganhou uma premiação de
R$ 12.500,00.
Fonte: Icatu Seguros

Motoristas terão até 1° de abril de 2015 para adquirirem extintores de incêndio ABC
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu o novo prazo de 1° de
abril de 2015 para substituição dos extintores de incêndio veicular BC pelo ABC. A
decisão é um esforço conjunto do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e do
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para garantir que os motoristas não
sejam prejudicados diante da dificuldade para adquirir o equipamento de segurança.
O objetivo da troca dos extintores de incêndio é garantir maior segurança aos
motoristas e passageiros. Os extintores ABC são mais modernos e atendem todas as
classes de incêndio. O pó especial é capaz de combater princípios de incêndios em
materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos energizados.

A Deliberação n° 140 altera as resoluções n° 157/2004 e 333/2009 do Contran, que estabelecia o prazo de 1º de janeiro de 2015 para
adequação da norma.
Assessoria de Comunicação Social Ministério das Cidades/Denatran
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Tarcisio Godoy deixa Bradesco Seguros para assumir como secretário da fazenda

Como era esperado, Tarcísio Godoy, ex-secretário do Tesouro e que nos últimos sete anos atuou
na indústria de seguros, três (2007/2010) como presidente da Brasilprev e quatro (2010 a 2014) como
diretor da Bradesco Seguros, foi escolhido secretário-executivo do novo ministro da Fazenda, Joaquim
Levy, segundo anúncio feito na última segunda-feira, dia 5 de janeiro.
Agora a grande expectativa é com o anúncio do comando da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), que deverá ser divulgada nos próximos dias. A aposta é de que atual titular, Roberto
Westenberger, seja mantido.
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Adesão a plano privado é maior entre idosos
Dados são do IESS
Dados do boletim 'Saúde Suplementar em Números', produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), mostram que os
brasileiros com 59 anos de idade ou mais são os que mais contrataram planos de saúde no Brasil nos 12 meses encerrados em setembro de 2014.
Ao contrário do que se costuma pensar, é a contratação dos planos médico hospitalares por pessoas nessa faixa etária que tem impulsionado o
mercado com crescimento em ritmo mais de duas vezes superior ao dos beneficiários com até 18 anos.
De acordo com o levantamento da instituição, o total de beneficiários com 59 anos ou mais cresceu 4,6%, na comparação entre o terceiro
trimestre de 2014 e igual trimestre de 2013. Eles já são 6,3 milhões. Já o total de beneficiários com idade entre 19 e 58 anos avançou 2,8% e os com
até 18 anos, 2%. "A maior participação da população idosa na contratação de planos de saúde está diretamente relacionada ao processo de
envelhecimento populacional que o Brasil começa a viver", diz o superintendente-executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro.
Segundo a instituição, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que o País já conta com 11,3% da população com 60
anos ou mais. Ainda de acordo com o órgão, a população de idosos deve alcançar 18,6% do total já em 2030, o que levanta questões sobre o
impacto do envelhecimento na saúde suplementar, no Sistema Único de Saúde (SUS) e, também, na previdência.
Fonte: Revista Cobertura Mercado de Seguros
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Caixa Seguros muda marca e ganha novo nome
Empresa passa por mudanças importantes e inaugura sede própria em
Brasília O Grupo CAIXA SEGUROS está de cara nova. A Companhia acaba de
reformular sua logomarca e passa agora a se chamar Caixa Seguradora. Com as
mudanças, a empresa pretende fortalecer ainda mais sua presença no mercado, além
de unificar todas as suas atividades em uma única marca - antes separada em cinco
empresas: Caixa Seguros, Caixa Previdência, Caixa Consórcios, Caixa Capitalização e
Caixa Seguros Saúde.

"A marca única fortalece a identidade da empresa e facilita a relação com parceiros e clientes", explica Gabriela Ortiz, diretora de Marketing,
Estratégia e Comunicação.
Mais do que uma mudança no visual, as novidades representam o amadurecimento que a empresa conquistou nos últimos anos, tanto no
modelo de negócios como no posicionamento interno e externo. Para acompanhar esse crescimento, a seguradora construiu em Brasília uma sede
própria e já começa 2015 de casa nova.
Fonte: Revista Cobertura Mercado de Seguros
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Navio Transportando carros de luxo tomba em Southampton
No dia 03.01.2015, o navio cargueiro singapuriano Hoegh Osaka, que levava
1.400 carros de luxo (Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce e Mini) e 80 peças de
equipamentos de construção, num valor total estimado em £ 100 milhões (cerca de R$ 415
milhões), perdeu a estabilidade e tombou pouco depois de deixar o porto de Southampton,
no Reino Unido com destino à Alemanha. Aparentemente, o capitão do navio Hoegh Osaka
fez o cargueiro virar sobre um banco de areia, conhecido como o ‘Bramble Bank’, para
evitar o naufrágio do navio e a perda da valiosa carga de carros de luxo. O navio está
inclinado em 45º, e autoridades afirmam que o resgate pode levar semanas e até meses,
mas é certo que o navio sairá muito danificado com o acidente.

Ainda não se sabe a situação das cargas, mas havendo perdas e avarias, os prejuízos serão cobertos pelo seguro de transporte
internacional contratado pelos exportadores ou importadores.
O aumento de acidentes com navios de carga que sempre transportam vultosos valores é mais um forte indicativo para que o embarcador
(dono da carga), jamais deve aventurar-se a transportar suas cargas sem o seguro de transporte internacional
Fonte: Segs Seguros – Aparecido Mendes Rocha, especialista em seguros internacionais
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Nomeada direção interina do Detran/RS

O secretário da Modernização Administrativa e RH, Eduardo Rafael Vieira
Olivera, anunciou em reunião para a imprensa, na tarde desta quinta-feira (08), a nova
direção do Detran/RS. Assumem, interinamente, a partir de publicação do Diário
Oficial do Estado amanhã (09), os servidores de carreira Ildo Mário Szinvelski, como
diretor-geral; Carla Badaraco Guglielmi, como diretora técnica; e Fabiano Manfio,
como diretor administrativo-financeiro. A direção interina assume com a incumbência
de normalizar a emissão de documentos de habilitação e veículos. Desde 1º de
janeiro, com a troca da gestão, os documentos não puderam ser emitidos por uma
exigência legal, que prevê a assinatura da autoridade de trânsito competente.

O secretário enfatizou a indicação de um servidor de carreira para a função e o compromisso em normalizar a situação o mais rápido
possível, evitando prejuízo para a sociedade gaúcha. “Ildo Szinvelski é um dos servidores mais qualificados para dirigir a Autarquia nessa transição,
com uma competência técnica adquirida em 35 anos de carreira pública vinculada com a questão do trânsito”.
Fonte: Detran-RS

Como Agir em Situações de Incêndio
Um veículo automotor, apesar de toda a segurança oferecida atualmente, possui diversos componentes que podem se incendiar
com facilidade. Obviamente ninguém deseja sofrer com esse tipo de ocorrência, portanto é importante saber que ele pode ser evitado com
simples cuidados. Cerca de 90% dos incêndios automotivos provêm dos componentes elétricos, por isso é fundamental realizar a
manutenção preventiva desse tipo de item, desde os faróis até o rádio. Mais do que a prevenção, é necessário que o dono do veículo fique
atento aos locais onde realiza a modificação, a instalação ou a troca desses componentes, pois o manuseio incorreto pode gerar curtos
circuitos e acabar em fogo. Vá sempre a locais autorizados e de confiança.
Outra forma de mitigar os riscos de incêndios é conhecer o local do extintor e verificar suas condições. Fique atento ao prazo de
validade, à integridade do lacre e ao indicador de pressão que deve estar sempre na cor verde. No caso do extintor apresentar alguma
diferença nessas características, troque-o imediatamente.
Quando o fogo for detectado, o condutor deve tentar manter a calma: o desespero pode colocar em risco a própria vida e a vida de
outras pessoas. Fique tranquilo: não há risco de explosão. Detectar um incêndio precocemente pode reduzir em grande parte os danos, por
isso fique atento se perceber odor de plástico, borracha ou componentes químicos queimados. Nesse caso estacione o veículo o mais rápido
possível e desligue a bateria, em algumas situações isso é o suficiente para evitar o incêndio. Se houver fumaça escura vindo do motor,
remova todos os passageiros do carro e prepare o extintor removendo o lacre. Cuidadosamente, abra apenas uma pequena fresta do capô
para evitar a entrada de ar e direcione o jato no foco do incêndio. Se o fogo já tiver se alastrado para outros componentes, acione os
bombeiros imediatamente pelo telefone de emergência 193, isole o local e se afaste do veículo imediatamente. Não volte para recuperar
outros objetos, a vida é mais importante do que qualquer coisa. A alternativa nesse caso é esperar o resgate chegar e avaliar os danos
depois.
www.onsv.org.br

Catástrofes naturais tiveram menos mortes e danos materiais em 2014
Um levantamento divulgado dia 07 pela Munich Re aponta que as catástrofes
naturais registradas ao longo de 2014 tiveram menos mortes e danos materiais que nas
últimas três décadas. Segundo o documento, publicado anualmente pela
resseguradora, as catástrofes ocorridas no período somaram 7.700 mortes, sendo as
inundações na Índia e no Paquistão, em setembro, os eventos que registraram mais
vítimas (665 pessoas). Porém, o número é inferior ao registrado em 2013, quando a
quantidade de óbitos chegou a 21 mil; e se situa no nível de 1984. Os custos
acumulados pelos eventos catastróficos de 2014 atingiram a marca de US$ 110
bilhões, o equivalente a 93 bilhões de euros. O valor é menor do que o registrado em
2013 (US$ 140 bilhões). Dentre os acontecimentos, o mais caro e destrutivo foi o
ciclone Hudhud, na Índia (US$ 7 bilhões).

Ainda de acordo com o levantamento, do valor total em danos constatados no período, somente US$ 31 bilhões (26 bilhões de euros)
estavam assegurados. A catástrofe natural mais cara (uma tempestade no Japão acompanhada por nevascas) teve um custo para as companhias de
seguros de US$ 3,1 bilhões.
Para Torsten Jeworrek, membro da direção da Munich Re, a queda no número de óbitos e danos nestas situações foi reflexo das medidas
preventivas adotadas pelas autoridades. No entanto, o executivo alerta que os dados “não permitem criar a ilusão de segurança” e “que não há razão
para esperar uma evolução similar em 2015!.
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

XL compra Catlin por US$ 4,2 bilhões
Finalmente foi divulgada a compra da Catlin, que faz seguro de tudo – de enchentes a
sequestros – pelo grupo XL, por US$ 4,2 bilhões. Segundo nota enviada ao blog Sonho Seguro, os
acionistas do maior sindicato do Lloyd`s of London, receberão 388 pence em dinheiro e 0,13 para cada
ação Catlin, o que valoriza os papéis do Catlin em 715,3 pence por ação com base nos preços de
fechamento de ontem. O anúncio oficial do início das conversações foi feito pela Catlin no dia 17 de
dezembro. A oferta inicial era de 2,5 bilhões de libras e foi finalizada em 2,7 bilhões de libras.
O acordo visa aumentar a cobertura de riscos específicos, segundo informou em nota o CEO da
XL Mike McGavick. A operação combinada gera uma empresa com mais de US$ 17 bilhões de capital e
US$ 10 bilhões em prêmio líquido. Em resseguro, o grupo passa a totalizar prêmios de US$ 3 bilhões,
passando a constar no ranking dos 10 maiores resseguradores do mundo.

O Catlin Group registrou vendas superiores a US$ 5,3 bilhões em 2013 e tem escritórios em mais de 25 países, inclusive na América do
Norte, Ásia, América Latina e outras partes da Europa.
Fonte: Sonho Seguro

O lado bom dos escândalos
Tudo tem um lado bom ainda que seja ruim. O inverso é verdadeiro, também, claro, mas o fato é que o lado bom raramente é
olhado com reflexão até porque fica mais interessante explorar somente a parte imprestável haja vista que notícia boa é a que conta coisa
ruim, então há uma habilidade notável de enxergarem mal esta parte boa e também dela fazerem picadinho.
Em 1976 fazia pré vestibular e conheci um amigo que se tornou um dos meus melhores até hoje. Na ocasião ele trabalhava numa
empresa que lidava com próteses, material que era importado de diversos países como a Alemanha, caríssimos. Já naquela época, 1976, ele
me falava que a máfia no ramo era absurda; ele trabalhou uns 4 anos e saiu apavorado com o que via mudou de ramo completamente. As
denúncias de hoje, portanto, dizem com prática antiga, muito antiga, como em quase todas as demais. O relevante é que finalmente
começam a sair para as ruas os escândalos, ainda que muitos aos trancos e barrancos. Ex. Merenda Escolar, os canalhas roubavam comida
de criança pobre, houve ampla divulgação do caso e depois sumiu do noticioso, espero que esteja correndo processo; SELOS, quem lembra
do MACALÃO? Pois é, ampla divulgação e espero que esteja correndo processo judicial também. Depois veio o DETRAN, estes se passaram
no Governo Yeda, e este, pelo menos, há condenações e pesadas, exceto pelo estranho erro do MP que deixou fora o Zé Otávio Aliás Yeda
entrou na denúncia, depois foi afastada por decisão do juiz de primeiro grau, depois o tribunal mandou incluí-la de novo, entra e sai e entra
não sei como anda, mas me parece que acabou saindo de vez, como nosso dinheiro tb saiu. Bem, é tanto escândalo que não dá para
enumerar todos, mas, como disse, há algo de bom nisto = hoje se divulga, há processo e condenações, ainda que com algumas pisadas na
bola como já referi no DETRAN. Ah, viu, ia esquecendo, o do TURISMO, com o Secretário Záchia indo parar no Presídio Central mas não se
ouve mais falar e também espero que o processo esteja andando bem. O da Previdência é antigo pegaram e encarceraram uma advogada,
uma pontinha do iceberg, o dinheiro de volta? Nunca mais, ela vai cumprir pena de 6 anos e sair rica, este escândalo começou a muito tempo
atrás, estourou em meio ao Governo do FHC. Claro, claro, devo ter esquecido uns 50 escândalos menores ou até maiores e em épocas e
governos diferentes, de esquerda, de direita, de dentro, de fora, do lado, do meio, de cima e de baixo, porque nossa ideologia política na
realidade se definha em partidos e o safado não tem ideologia alguma - nem clube.
Mas antes de me despedir. Fui casado com a filha de um dos mais celebrados médicos deste estado, o Dr. Salomão Cutin, um
ícone da urologia foi Presidente da Associação Nacional do setor, anos diretor do HCPA e anos trabalhando no INSS. No INSS seu cargo era
de fiscal de contas, ele controlava as contas hospitalares. Faleceu há uns 2 anos com mais de 80 anos, e este serviço de fiscalização exerceu
nas década de 60/70, sim SESSENTA/SETENTA. Ouvi muitas histórias dele, entre elas a da prática constante dos hospitais da época em
adicionar uma infinidade de material em procedimentos cujo volume que diziam utilizar era INCOMPATÍVEL com os processos adotados, daí
porque ele ´glosava`, termo que gostava de usar e era muito adotado naquele tempo. Estou falando de 60/70. Então, repetindo, o que hoje
está se descobrindo, vem sendo feito há anos. Agora está saindo prá fora, louvado seja.
Quando estourou o Mensalão eu era VP do Grêmio e tinha um velho dirigente do clube, falecido recentemente, que era Presidente
de um Partido Político. No dia do estouro ele me disse = Josias, isto existe há anos ....
O Lau Lau, lembram, Magistrado Paulista, meteu 160 milhões no bolso com o prédio do TRT em SP foi condenado mas não
devolveu um centavo e cumpre em casa a ´pena` (?).
Há alguns anos estourou a orgia de advogados na Justiça Federal que entravam com demandas massificadas levantavam milhões e
milhões de aposentados e não repassavam quase nada, cobrando fortunas de honorários...muitos não repassaram um centavo embolsaram
tudo ....
A maioria dos médicos, dos juízes, dos advogados, dos engenheiros ... é honesta. Não é de se perder a confiança com ninguém,
mas as pessoas tem o direito de saber o que se passa e passar a desconfiar não de tudo e de todos, mas um pouco mais do que desconfiam.
A confiança exagerada facilita o safado. Não custa se informar bem sobre quem é o advogado que vai buscar orientação, quem é o arquiteto
que vai contratar e quem é o médico que vai consultar, quem é o corretor de seguros a quem se vai entregar o patrimônio e a vida para
administrar, quem é a seguradora em que vai ser feito o contrato. Diminui o risco de se ser enganado e favorece a competência e a
honestidade.
Vem cá, nós, da classe média, não vamos atrás de referência quando vamos contratar uma empregada doméstica ou um
empregado caseiro e ou serviçal pessoal - motorista etc? Aqui no meu escritório quando busco alguém para trabalhar procuro saber quem é.
Somos assim. Vai resolver ou acabar com os bandidos? Não, não vai. Os safados e a prática da safadeza nasce com a humanidade. Não foi
inventada neste ultimo ano nem por este governo ou pelo papa pelo roqueiro .... O fato inegável é que estão dando divulgação à safadeza,
está havendo processos, condenações. Isto é Inescondível. Então vamos aproveitar este lado bom do que há de ruim.
É o lado bom do que há de ruim.
Segue a vida.

Carlos Josias Menna de Oliveira
OAB/RS 16.126
cajosias@cjosiaseferrer.com.br
www.cjosiaseferrer.com.br
www.facebook.com/cjosias.oliveira/friends

