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Generali inaugura ponto de atendimento ao corretor Campos dos Goytacazes (RJ)
A Generali Seguros, empresa controlada pelo Grupo Generali, um dos
cinco maiores grupos seguradores do mundo, inaugurou no dia 14 de janeiro (quartafeira), seu novo escritório em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Com o novo
Generali Atendimento ao Corretor (GENAC) corretores e segurados da Região Norte
do Estado do Rio de Janeiro passarão a contar com uma estrutura completa e
exclusiva de atendimento, reforçando a excelência do serviço, uma das marcas da
empresa. O novo ponto de atendimento ao corretor é o terceiro da Generali na
região, há um localizado na capital Fluminense e outro em Volta Redonda.

“O norte do estado do Rio de Janeiro vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, com destaque para Campos dos Goytacazes, décima
terceira cidade mais rica do país e segundo maior PIB industrial do Brasil, o que justifica a estratégia em expandirmos as plataformas de negócios na
região”, analisa Cláudia Papa, diretora executiva comercial da Generali. “Com o novo GENAC ampliamos nossa atuação no Estado aproximando
ainda mais a seguradora com o nosso principal parceiro, o corretor”, completa.
A gestão do GENAC será realizada por José Luiz Escocard que no último mês completou 50 anos de experiência no mercado segurador .
“Com esta inauguração, a Generali estará mais próxima tanto dos corretores como dos consumidores, o que nos permitirá aumentar a eficiência do
atendimento e oferecer melhores serviços”.
GENAC Campos do Goytacazes, Rua Manoel Teodoro, n° 156, loja 16, Centro, Campos dos Goytacazes – RJ | Telefone (22) 2737-0027.
Fonte: Revista Fator
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Liberty Seguros abre atendimento aos corretores via SkypeConnect
A Liberty Seguros implantou mais um canal de atendimento aos corretores. A partir de agora,
os parceiros da seguradora também podem entrar em contato com a central de atendimento por meio
do SkypeConnect, onde terão a possibilidade de fazer as mesmas consultas que já fazem via chat ou
nas URAs do 0800 e 4000.
“A vantagem é que ao utilizar o Skype ele irá reduzir os seus custos com ligações via telefone
fixo ou celular, pois o serviço é gratuito, e para utilizá-lo é só estar conectado à Internet”, diz Ana Lucia
D´Amaral, diretora de Tecnologia da companhia.
De acordo com a executiva, o novo canal de comunicação é seguro e passou por uma série
de testes de segurança, assim protegendo, com sigilo absoluto, todas as informações e dados do
corretor. “O SkypeConnect chega para facilitar o dia a dia do corretor.

Ele poderá consultar apólices, documentação, entre outras informações necessárias para vendas, renovações e fechamento das apólices”,
declara Ana. Em breve, o serviço também será disponibilizado para todos os clientes da companhia.
O serviço pode ser utilizado pelo computador, tablet ou smartphone. Basta baixar o aplicativo do Skype para uma das três plataformas e
criar uma conta. Se o corretor já tiver uma conta no Skype, ele só vai precisar adicionar o usuário Liberty Seguros_Central aos contatos e fazer a
conexão de voz.
Fonte: Revista Apólice
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Seguradora Líder-DPVAT apresenta nova campanha publicitária
A Seguradora Líder-DPVAT apresenta sua nova campanha publicitária. De
abrangência nacional, as peças assinadas pela Agência Master Roma Waiteman
buscam mostrar à sociedade a importância de manter o seguro regularizado e as
facilidades de se realizar o pagamento. Além disso, apresentam a identidade visual
criada para a campanha dos 40 anos do Seguro DPVAT, comemorados em dezembro
passado. O spot de rádio mostra a conversa entre garçom e cliente, que pede uma
coisa de cada vez. Para uma limonada, o cliente solicita primeiro a água, depois gelo,
canudo, limão espremido e copo alto. A peça lembra que o Seguro DPVAT também
pode ser parcelado desde 2013 no caso de motocicletas, vans, ônibus e micro-ônibus,
usados.

Já o filme criado para televisão visa mostrar o caráter social do seguro. Do valor arrecadado com o pagamento do Seguro DPVAT, 45% é
destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para custear os tratamentos das vítimas de trânsito. O Departamento Nacional de Trânsito recebe
outros 5% para investir em campanhas educativas e a seguradora administra os 50% restantes para o pagamento das indenizações. Para conferir a
nova campanha da Seguradora Líder-DPVAT, acesse www.youtube.com/watch?v=Te36AhuHmDc&feature=youtu.be
Fonte: Revista Apólice

Joaquim Levy confirma Westenberger no comando da Susep
A tão esperada notícia do Mercado segurador acaba de ser divulgada. Em nota
publicada nesta quarta-feira (14/01) pela assessoria de imprensa do Ministério da
Fazenda, Joaquim Levy, divulgou que o atual Superintendente de Seguros Privados,
Roberto Westenberger, permanece no cargo.
Vinculada ao Ministério da Fazenda, a Susep é o órgão responsável pelo
controle e pela fiscalização dos Mercados de Seguros, previdência privada aberta,
capitalização e resseguro.
A autarquia foi criada em novembro de 1966. Westenberger, que está à frente
do comando da Susep desde o ano passado, compareceu ao gabinete do novo ministro
para discutir prioridades para o cargo.

Fonte: CQCS
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Aumento de roubos de veículos pode encarecer o seguro de carros e motos
Um levantamento apontou o crescimento do roubo de veículos no Brasil. O
aumento no ano passado foi de 10%. Além de enfrentar o perigo, motoristas ainda
encaram um prejuízo no bolso: a violência deixa mais cara a contratação de um seguro.
Silvio saiu no carro do pai para deixar a namorada em casa, em Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense. Acabou rendido por três bandidos, que levaram tudo.
“Quando ela estava entrando em casa, outro carro parou. Três sujeitos saltaram
armados, falando: ‘Perdeu, perdeu’. Entreguei tudo: o carro, dinheiro, celular. Perdi tudo”,
conta o taxista Silvio Peters de Carvalho. A queixa do roubo foi feita em uma delegacia.
No dia seguinte, a polícia recuperou o automóvel, mas depenado: sem estepe, macaco e
com um dos vidros quebrados. A franquia do seguro custava R$ 4 mil. Tão caro que não
compensou, e a família preferiu arcar com os custos do reparo: “Quase R$ 3 mil. Eu fiquei
com o prejuízo total do roubo”, diz Silvio Sérgio de Carvalho, analista de sistemas.

Pesquisas obtidas com exclusividade pelo Bom Dia Brasil mostram o crescimento de roubo de veículos no ano passado. Um levantamento
feito pela Confederação Nacional das Seguradoras aponta que em 2014 foram registrados 516 mil casos em todo o país. Um aumento de 10% e
relação a 2013.
Outro estudo, da Superintendência de Seguros Privados, mapeou os roubos de veículos segurados. No primeiro semestre de 2014 foram
registrados mais de 79 mil casos. O número subiu 7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A pesquisa já leva em conta o
crescimento da frota.
O Distrito Federal teve o maior aumento de casos: 44%. Também foi feito o levantamento em quatro regiões metropolitanas. Na Grande
São Paulo o crescimento foi de 16,5%. O índice também subiu no Rio de Janeiro (15,3%) e em Belo Horizonte (3,2%). Só em Porto Alegre houve
queda (-1,3%). Entre os veículos segurados, o que teve maior o índice de roubo foi um modelo de moto de 450 cilindradas.
Na hora de fechar um orçamento, as seguradoras levam em consideração fatores de risco do cliente, a idade do motorista, se há ou não
garagem em casa e no trabalho e o endereço do condutor. A incidência de roubos também interfere e pode deixar mais caro o valor do seguro de um
carro ou de uma moto.
“Sem dúvida alguma, o segurado vai pagar nos próximos seguros que fizer um preço mais alto do que pagava anteriormente porque há um
risco maior de ele ser roubado nessas cidades onde houve um aumento da incidência desse crime”, explica Márcio Souto Costa Ferreira, presidente
da Comissão de Seguro da OAB-RJ. A polícia do Rio de Janeiro informou que faz operações contra o roubo de veículos. A Polícia Civil diz prendeu a
maior quadrilha que atuava no estado.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo contestou os números da Superintendência de Seguros Privados. Disse que os 42 mil
veículos roubados no estado no primeiro semestre do ano passado representam menos de 1% da frota, e que, de junho a novembro, houve queda
de 10% no índice de roubos de veículos após a implantação da lei dos desmanches.
Fonte: G1
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Enchentes de verão: saiba o que as seguradoras cobrem e como agir em casos de danos no carro
As fortes chuvas que estão castigando São Paulo e várias outras metrópoles
brasileiras neste início de ano têm provocado uma série de transtornos. Queda de
energia, árvores derrubadas e transporte público fechado estão entre os problemas
mais recorrentes. Além disso, quem usa carro precisa ficar atento a outro perigo: os
alagamentos.
E é aí que entra outra parte fundamental, o seguro. O motorista que tiver seu
carro danificado em uma enchente só será ressarcido pela seguradora caso tenha
contratado uma cobertura específica no plano, informa a Susep (Superintendência de
Seguros Privados). Entenda como funcionam os seguros e como proceder em casos
de danos severos

Segundo a Susep, é importantíssimo ler as cláusulas do manual da apólice de seguro, pois é nela que constam todos os detalhes da
cobertura contratada para o veículo.
— Nós recomendamos que os consumidores, ao contratarem um seguro, leiam o manual da apólice que as empresas são obrigadas a
fornecer com todas as informações sobre aquele seguro. Ali constarão todas as coberturas contratadas pelo segurado (incêndio, roubo, danos a
terceiros, colisões, etc.) e as instruções para receber o seguro.
O problema é que os procedimentos relacionados a enchentes variam de acordo com a seguradora. Segundo o diretor executivo de
sinistros da Allianz Seguros, Laur Diuri, a maioria absoluta dos planos comercializados no Brasil inclui a cobertura contra enchentes.
— Aqui são vendidos basicamente os planos completos, que incluem cobertura contra colisão, incêndio, roubo e danos da natureza, como
enchentes, queda de raio, granizo, vendaval e árvore caída. É a “cobertura compreensiva”.
Fonte: R7
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Como agir em caso de danos de carro
Preparamos um especial para você, internauta do R7, saber como agir em situações de alagamento. O Cesvi Brasil (Centro de
Experimentação e Segurança Viária) elaborou um guia com recomendações para os motoristas preservarem o veículo. Confira a seguir as dez dicas
de como atravessar uma enchente com segurança.
1. Se o motor do carro morrer durante a travessia, jamais tente dar a partida. Mantenha-o desligado e remova o veículo até uma oficina.
Diante da possibilidade de admissão de água, essa prática reduz o risco de danos causados ao motor por um possível calço hidráulico.
2. Observe a altura do nível de água do trecho alagado. A maioria das fabricantes de veículos estabelece uma altura máxima para essas
travessias e essa distância normalmente não pode exceder o centro da roda.
3. Dirija o veículo em baixa velocidade, mantendo uma rotação maior e constante ao motor, em torno de 2.500 rpm. Isso diminui a variação
do nível da água e seu respingar junto ao motor, dificultando sua admissão indevida e a contaminação de componentes eletroeletrônicos, e melhora
a aderência e a dirigibilidade do veículo na travessia.
4. Veículos equipados com transmissão automática devem ser colocados na posição de trocas manuais (se houver). Assim, o automóvel
não desenvolverá tanta velocidade, sendo possível imprimir uma rotação maior ao motor. Outra possibilidade é alternar, manualmente, a troca de
marchas entre “N” (neutro) e “D” ou “1”, de modo a manter a velocidade baixa durante o trecho alagado, sem descuidar da rotação do motor, sempre
em torno de 2.500 giros.
5. Se o veículo for automático e tiver as opções “Winter” ou “Snow” para ajuste de tração, utilize esses recursos. Embora tenham função de
conferir maior segurança em trechos de baixa aderência (como neve ou lama), as duas funções (sinalizadas na maioria dos casos pelo símbolo de
neve) evitam que o veículo patine graças ao bloqueio do diferencial. Por isso, devem ser utilizados em alagamentos, pois beneficiam o controle da
aceleração.
6. Mantenha o menor número possível de equipamentos ligados e fique calmo caso sejam constatados os seguintes sintomas: aumento de
esforço ao esterçar (direção hidráulica), variação na luminosidade das luzes do painel de instrumentos, alertas sonoros, flutuação dos ponteiros,
luzes de anomalia da injeção eletrônica, da bateria e do ABS (se disponível) acesas, aumento do esforço ao acionar os freios e interrupção do
funcionamento da tração 4X4.
Todos esses sintomas provavelmente são causados pela perda de aderência entre a correia auxiliar e as polias da bomba da direção
hidráulica, alternador e bomba de vácuo (veículo diesel), sendo, na maioria das vezes, um fato passageiro que não impede a dirigibilidade. Nestes
casos, reforce a cautela e desligue periféricos como o som.
7. Desligue imediatamente o ar-condicionado. Essa prática impede que alguns componentes joguem água na tomada de ar do motor,
reduzindo o risco de calço hidráulico. Veículos rebaixados e turbinados, na maioria das vezes, apresentam maiores riscos de sofrer calço hidráulico.
Por isso, é aconselhável manter a originalidade da montadora. Se o veículo estiver modificado, redobre a atenção aos procedimentos sugeridos.
8. Faça um checkup preventivo caso tenha feito a travessia de um grande alagamento. Assim corrigem-se possíveis alterações do sistema
de injeção eletrônica — muitas vezes simples e imperceptíveis — que podem gerar grandes transtornos posteriormente.
9. Após passar por um alagamento, dirija-se diretamente para uma oficina. Pode haver, entre outros, a contaminação do cânister, do óleo
da transmissão, do(s) eixo(s) diferencial(is), no caso de veículos com tração traseira ou mesmo quatro por quatro, o que determina a redução da vida
útil dos componentes integrantes desses conjuntos, além de riscos acentuados de falhas na embreagem, suspensão e freios. Por isso, ir até uma
oficina solicitar a avaliação desses itens é a melhor alternativa.
10. Faça uma limpeza no sistema de ventilação. Após travessias consecutivas de alagamentos, você estará sujeito à contaminação por
fungos, micro-organismos e bactérias. Por essa razão é recomendável realizar uma limpeza de todo o sistema para uma utilização segura
Fonte: R7
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Tensões geopolíticas aumentam riscos para as empresas - Parte I
Apesar da análise negativa, o Brasil ficou na lista das nações com riscos
político, macroeconômico e operacional médios para investimentos. E 2017, segundo
o estudo, será um ano crucial para riscos políticos com uma série de eleições
internacionais programadas na França, Alemanha, Hong Kong, Irã e Coréia do Sul,
entre outros países.
O aumento das tensões geopolíticas, violência política e movimentos
separatistas, combinados com a queda dos preços das commodities, estão agravando
os riscos políticos e trazendo mais desafios para os investidores no mundo todo. É o
que mostra o Mapa de Risco Político 2015 da corretora Marsh, líder mundial em
corretagem de seguros e gerenciamento de riscos, que analisa o grau de exposição
de 170 países com base em três indicadores: risco político, risco macroeconômico e
risco operacional durante o ano de 2014.
Entre as principais conclusões do relatório está o possível impacto da queda dos preços sobre os países dependentes do petróleo.
Enquanto os preços mais baixos podem beneficiar muitos países importadores de petróleo e da economia global como um todo, um período
prolongado de preços mais baixos poderia impactar negativamente os países que dependem fortemente de receitas de exportação do produto para
equilibrar os orçamentos. Neste cenário, o Mapa classifica Angola, Chade, Guiné Equatorial, Irã e Venezuela como sendo de “risco grave” de uma
maior deterioração em seus perfis de risco político, segundo o mapa elaborado com base em dados do Business Monitor International, consultoria do
Grupo Fitch.
Além disso, a violência política é uma preocupação no Oriente Médio e Norte da África (MENA), Ucrânia, Tailândia e Hong Kong em 2014,
de acordo com o Mapa. Outros países podem ser suscetíveis à agitação e à violência em 2015, particularmente onde as populações estão cada vez
mais preocupadas com a economia.
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Tensões geopolíticas aumentam riscos para as empresas - Parte II
O Brasil, segundo o mapa de risco político, passou para o bloco dos países
emergentes que não apresentam grandes oportunidades para investidores, ao lado da
Rússia e da África do Sul. Apesar da análise negativa, o Brasil ficou na lista das
nações com riscos político, macroeconômico e operacional médios para
investimentos. A Rússia foi classificada da mesma forma e a África do Sul, em um
grupo de mercados um pouco mais instáveis. De acordo com o relatório baseado nos
indicadores do mapa, a Rússia continua a ser mais problemática, em parte devido à
sua anexação da Crimeia, o que resultou em sanções econômicas impostas pelos
EUA e outros governos.

Em 2015 a tendência é de crescente continuação dos riscos políticos em muitas partes do mundo. Por conta disso, as organizações
multinacionais precisam ficar à frente das principais questões que afetam os países e regiões em que operam. E necessitam estruturar amplos
planos para fazer frente aos riscos e proteger os seus interesses estratégicos. E em 2017, segundo o estudo, será um ano crucial para riscos
políticos com uma série de eleições internacionais programadas na França, Alemanha, Hong Kong, Irã e Coréia do Sul, por exemplo, entre outros
países.
Fonte: Revista Fator
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Cesvi Brasil oferece cursos de janeiro a março
Já estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pelo Centro de
Treinamentos do Cesvi Brasil nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano.
O objetivo dos cursos é capacitar ou reciclar os profissionais de diversas
áreas do setor automotivo, como oficinas, concessionárias, seguradoras, reguladoras,
montadoras e empresas de bloqueio e rastreamento.
As aulas são ministradas no próprio Cesvi, que conta com oficina-modelo
(um laboratório de reparação), salas de aula prática e teórica (com recursos
audiovisuais) e auditório.

Além dos cursos presenciais, o Centro possui treinamentos online para capacitação do setor, disponíveis no site
www.eadcesvibrasil.com.br. Neste portal, os interessados podem conferir o calendário completo de treinamentos, realizar as inscrições e
acompanhar as aulas de acordo com a flexibilidade de horários, aprendizado no próprio ritmo e acesso de qualquer computador.
Mais informações pelos telefones (11) 3948-4801, 3948-4819 e 3948-4822 ou pelo e-mail treinamento@cesvibrasil.com.br.
Fonte: Revista Apólice

Escola Nacional de Seguros abre inscrições para Curso para Habilitação de Corretores de
Seguros

Presidente do Lloyd’s of London abre agenda para jornalistas brasileiros durante debate no Fórum
Econômico Mundial

Enquanto o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, mostra um Brasil com nova
política econômica no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que acontece
entre os dias 21 e 24 de janeiro, o presidente do mercado de seguros e resseguros
britânico Lloyd’s of London, John Nelson, conversará com a mídia mundial – na qual
uma boa parte da agenda foi cedida aos jornalistas brasileiros, sobre o mercado da
América Latina para o Lloyd’s, as condições do mercado de seguros e resseguros e
atualizações da regulamentação brasileira. Também está aberto a comentar sobre os
planos para o escritório do México e licitações na Colômbia.

A indústria de seguros mundial aproveita o Fórum de Davos para tratar de temas relevantes, como gerenciamento de riscos e como o setor
atua para preservar o crescimento e as riquezas de um país. Nos eventos anteriores, várias pesquisas foram divulgadas com o apoio de pesos
pesados do setor, como Munich Re, Swiss Re, Aon, Marsh, Willis, Allianz e o próprio Lloyd’s, entre outras companhias.
O presidente do Lloyd’s, instituição que aposta nos mercados emergentes, especialmente no Brasil, também falará sobre as tendências
mundiais no segmento de seguros gerais; valores sociais do seguro; macroeconomia e liderança do Lloyd’s no nicho de seguro em áreas como
cyber, espaço, negócios de interrupção, guerra, K&R, terrorismo e partes do corpo.
Segundo a grande mídia, a presidente Dilma Rousseff desistiu de participar do Fórum Econômico Mundial de Davos para comparecer à
cerimônia de posse do presidente da Bolívia, Evo Morales, em La Paz.
Fonte: Sonho Seguro
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Swiss Re divulga estudo sobre Regulamentação de solvência de seguro na América Latina
A Swiss Re divulgou um novo estudo sobre “Regulamentação de solvência de
seguro na América Latina: modernização a diferentes velocidades”. A publicação, que avalia
a mudança para regimes de regulamentação de solvência baseados em risco na América
Latina, revela que tanto o Brasil quanto o Chile e o México estão em estágios avançados de
implementação de estruturas de solvência econômica baseadas em risco e provavelmente
adotarão regimes do tipo II de Solvência da UE nos próximos um a três anos. Ainda de
acordo com o documento, Colômbia, Costa Rica e Peru estão lançando as bases para
reformas abrangentes e instituindo certas disposições de capital baseadas em risco (RBC).
Os demais países da América Latina ainda não sinalizaram ambições de reforma, mas um
movimento rumo a uma solvência baseada na economia provavelmente continuará nos
próximos anos em toda a região.
Outros dados destacados foram os requisitos operacionais mais rígidos resultantes de reformas, que podem estimular a consolidação do
setor de seguros, especialmente entre operadores menores. A combinação de produtos também poderá mudar, com as seguradoras focando mais
em produtos de baixo capital.
Para algumas seguradoras, o resseguro pode ser um meio de gerir os requisitos de capital adicionais. Três obstáculos em potencial para
uma mudança, em toda a região, rumo a uma solvência baseada em risco incluem políticas governamentais antimercado, instabilidade
macroeconômica e as limitações da capacidade institucional.
Fonte: Revista Apólice
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Fundación Mapfre abre inscrições para Prêmios Sociais 2014
A Fundación Mapfre irá premiar, com um total de ! 120 mil (cerca de R$ 384 mil), as
melhores ações sociais de 2014 nas áreas de interesse da sociedade e nos setores em que a
instituição trabalha.
Desenvolvida anualmente, a ação engloba as atividades realizadas por cidadãos e
organizações públicas e privadas da Espanha, Portugal e de países da América Latina e visa
eleger projetos nas categorias Prêmio José Manuel Martinez a toda uma vida profissional
(concedido a uma pessoa com mais de 70 anos em reconhecimento pela trajetória profissional
a serviço da sociedade e das pessoas), Prêmio para a Melhor Iniciativa de Promoção da Saúde
(que reconhece o trabalho de entidades ou pessoas e sua contribuição nos índices de redução
de enfermidades ou danos à saúde), Prêmio para a Melhor Iniciativa de Ação Social (que elege
uma pessoa ou entidade que desenvolva ação social efetiva, em benefício de pessoas menos
favorecidas) e Prêmio para a Melhor Iniciativa de Prevenção e Segurança Viária (em
reconhecimento à contribuição relevante de entidades ou pessoas na prevenção e redução de
acidentes de trânsito).
Os quatro projetos vencedores em cada categoria, receberão um prêmio de 30 mil euros cada. As inscrições para a edição 2014 dos
Prêmios Sociais já estão abertas e podem ser feitas até o dia 1º de fevereiro. Para mais informações e inscrições, acesse a página
www.fundacionmapfre.org/fundacion/pt/te-interessa/premios-sociais/default.jsp.
Fonte: Revista Apólice

Boletim Informativo – Ano XXVI – Abril/Maio – 1983 – nº 276
“CRILC 40 anos de existência
No dia 30 de junho, a Comissão Riograndense de Incêndio e Lucros Cessantes (CRILC) completa 40 anos de sua primeira reunião. Por
essa efeméride, transcrevemos, na íntegra, sua primeira ata:
ATA Nº 1 da sessão da Comissão Riograndense de Incêndio, realizada no dia 30 de Junho de 1943, sob a presidência do Snr. Hugo A.
Kessler, tendo como Secretário o Snr. Harold Balaguer. Estiveram presentes os membros seguintes:
Hugo A. Kessler; Harod Balaguer; Guilherme E. Kersten; Rodolpho Kley; Carlos Morais Vellinho; e Hugo Hoffmann
O Snr. Presidente declara aberta a sessão e, antes de iniciar os trabalhos, diz sentir-se no dever de agradecer ao Snr. Dr. Olavo de Freitas,
Representante do I.R.B., que mais uma vês nos honra com a sua presença, a dedicação com que se empenhou na solução da crise havida entre as
organizações seguradoras locais e as suas congêneres do Rio de Janeiro e que concluiu na criação da Comissão Riograndense de Incêndio que,
neste momenta, realiza a sua primeira reunião. Procede, em seguida, à leitura dos nomes dos componentes da referida Comissão que são os
seguintes: - Presidente, Hugo A. Kessler – Presidente do Sindicato das Emprêsas de Seguros Privados e Capitalização no Estado do Rio Grande do
Sul; Harold Balaguer, Carlos Morais Vellinho e Rodolpho Kley, como representantes do Sindicato do Rio; Erny Herrmann, Guilherme E. Kersten e
Hugo Hoffmann, representantes do Sindicato Local. O Snr. Dr. Olavo de Freitas agradece as referências a ele feitas pelo Snr. Presidente. Este, em
seguida, apresenta a questão da nomeação do Secretário da Comissão e solicita aos presentes que se pronunciem a respeito. Assim, consultada a
mesa, esta aclama o nome do Snr. Harold Balaguer que aceita o encargo, agradecendo a demonstração de confiança que lhe acaba de ser votada,
declarando que fará quanto esteja ao seu alcance para corresponder à unanime manifestação de seus colegas. Procede-se, a seguir, a leitura da ata
da última sessão da C.T.S. que é posta em discussão e aprovada.”
_________________________________________________________________________________________________________________________>>>

Músicas que estavam no topo da parada de sucesso em 1983
1.

Menina Veneno – Ritchie

2.

Billie Jean – Michael Jackson

3.

Coração de Estudante – Milton Nascimento

