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 O número de incêndios em instalações industriais e comerciais no Brasil 
poderia ser menor se as edificações contassem com equipamentos adequados 
de proteção contra incêndios. Dentre eles, hidrantes, extintores, mangueiras 
específicas, sinalizações de emergência, detectores, alarmes e sprinklers. 
As seguradoras costumam não aceitar o seguro das instalações que não têm 
mecanismos de prevenção e as que têm pagam valores menores. Página 11.

Veja também:

Se tem seguro e vai usar o carro na campanha política, 
tome cuidado. Página 16

Coluna Direito & Seguro -  Segurado tem direito de 
escolher oficina para consertar veículo. Página 17

Outubro Rosa - Mercado de seguros tem produtos que 
auxiliam mulheres. Página 18

Fogo! 
Instalações comerciais e industriais 
do Brasil correm perigo de incêndio
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Um futuro seguro é o Um futuro seguro é o 
melhor caminho para melhor caminho para 

nossas crianças!nossas crianças!

Feliz Feliz 
12 de Outubro12 de Outubro



4  Este mês de outubro é simbólico. Mágico! Um mês que nos 
deixa mais próximos do final de um ano desafiador. Não que o seu 
fim signifique o término de todas as agruras que ainda estamos vi-
venciando, mas é importante lembrá-lo como um mês em que come-
moramos o Dia das Crianças, que por si só se traduz em esperança!
 Esperança em dias melhores, em um futuro mais empático, 
solidário! Que as dores que vimos e sentimos possa servir de apren-
dizado, como aprender com as crianças, com o passar dos dias.
 É o mês em que se comemora, também, o Dia do Corretor de 
Seguros. Um profissional tão importante quanto o ar que respiramos. 
Porque é ele que pode nos orientar o melhor caminho a seguir, a 
trilhar em busca de um futuro seguro e sem sobressaltos. Um profis-
sional imprescindível para nossa sociedade!
 E, também, é o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, que com seu manto celestial nos vê e nos 
protege. E é isso que queremos, proteção, estar seguros. De todas as 
maneiras. Que sempre haja alguém que olhe por nós!
 Que você tenha uma ótima leitura da revista deste mês!

Helio Marques
Editor
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Consumidor.gov.br passará a 
receber reclamações e denúncias 

contra mercado de seguros
 A partir de janeiro de 2021 o consumidor 
que precisar fazer alguma reclamação ou de-
núncia contra o mercado de seguros irá fazê-lo 
por meio da plataforma consumidor.gov.br. Até 
o final do ano elas continuarão a ser feitas pelo 
site da Superintendência de Seguros Privados 
(Susep), órgão do governo federal que regula-
menta o setor.
 A mudança foi anunciada no mês de 
setembro, por meio da Circular 613/220. Para 
conhecer o documento na íntegra, clique AQUI. 
 A nova plataforma para reclamações, o 
consumidor.gov.br é gerida pela Secretaria Na-
cional do Consumidor (Senacon) do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública.
 Com o novo tratamento, a Susep irá 
monitorar periodicamente e analisar os regis-
tros realizados no consumidor.gov.br, focando 
na qualidade das informações produzidas, bem 

como realizar a gestão dos dados e informações 
obtidas para que sejam empregados como sub-
sídios de ações voltadas à garantia da efetivida-
de da plataforma, à melhoria da regulação e da 
supervisão e à divulgação de informações sobre 
o setor.
 Além disso, a partir de 1º de outubro, 
a Susep deixa de instaurar processos adminis-
trativos a partir de reclamações individuais dos 
consumidores, o que historicamente, segundo a 
autarquia, “gera elevado custo e baixo retorno 
para a sociedade”. 
 De acordo com o Diretor da Autarquia, 
Rafael Scherre, o foco passa a ser a produção de 
informação de qualidade para planejar ações de 
supervisão que efetivamente coíbam condutas 
prejudiciais aos consumidores, além de fornecer 
subsídios para a regulação setorial e ações de 
educação financeira.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-n-613-de-11-de-setembro-de-2020-278151812
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Brasil pode ter quase 20% menos 
acidentes de trânsito em 2020

 Um levantamento mostra que o Brasil 
pode ter 20% menos acidentes de trânsito 
em 2020, em comparação com 2019. Os da-
dos foram apresentados à imprensa durante 
a Semana Nacional do Trânsito, realizada no 
mês de setembro, que este ano teve como 
tema “Perceba o risco, proteja a vida”.
 O estudo, feito pela Segurado-
ra Líder, que administra o Seguro Dpvat, 
prevê uma queda de 19% no número de 
ocorrências em todo o país, considerando 
o período de isolamento social por conta 
da pandemia da Covid-19. A estimativa é 
que 229.646 vítimas sejam indenizadas pelo 
seguro em acidentes ocorridos neste ano.
 Apesar da redução, segundo dados 
do Departamento de Informática do Sis-
tema Único de Saúde (DataSUS) o Brasil 
permanece com uma média de 30 mil mor-
tes causadas por acidentes e cumpriu, até 
2019, 30% da meta da Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito da Organização das 
Nações Unidas (ONU).
 Com o acordo, esperava-se 
que, até 2020, houvesse uma re-
dução de 50% no número de 

mortes. Segundo o Departamento, em nove 
anos, o Brasil saiu da marca de 43.256 mil 
mortos no trânsito em 2011 para 30.371 mil 
mortos em 2019.
 Do total de ocorrências previs-
tas pelo estudo até o final de dezembro, 
143.842 estão relacionadas a coberturas por 
invalidez permanente, 56.408 a indenizações 
para despesas médicas e 29.396 a casos de 
morte. 
 Os motoristas lideram o ranking 
das vítimas com participação em 144.225 
das ocorrências, 62% do total. Já quando 
considerada a faixa etária mais sujeita a 
acidentes de trânsito, pessoas com idades 
entre 25 a 34 anos são as principais vítimas, 
presentes em 61.602 das ocorrências, 27% 

do universo projetado para este 
ano.

Levantamento mostra que país pode ter menos acidentes este ano.

REVISTA SEGURO É SEGURO
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Levantamento mostra que país pode ter menos acidentes este ano.

Motociclistas se acidentam mais

Maior número de acidentes deve ocorrer em 
São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás

 Quanto ao perfil dos veículos, as 
motocicletas seguirão sendo as respon-
sáveis pela maior parte dos acidentes 
indenizados, segundo o levantamento.
 A previsão é que 180.597 vítimas 
recebam o Seguro Dpvat por conta de 
ocorrências envolvendo motos, ou seja, 
79% do total. 
 Na média por 100 mil habitantes, 
das 14 mortes registradas por ano, sete 
são causadas pelo veículo.

 Ao observar o mapa do Brasil em 
2020, São Paulo (29.477), Minas Gerais 
(28.107), Santa Catarina (16.938) e Goiás 
(13.401) são os estados, segundo o levan-
tamento, com previsão de maior quantida-
de de acidentes de trânsito a serem inde-
nizados pelo seguro.
 As maiores reduções de acidentes 
destacam-se nos estados do Ceará (35% 
de redução), Maranhão (37%) , Sergipe 
(38%) e Acre (38%).
 A diretora de Controladoria e Fi-
nanças da Seguradora Líder, Maria Valins, 
explica o estudo. “Para chegar a esses 
números, utilizamos a nossa base histórica 
de pagamentos do seguro e projetamos a 
quantidade de acidentes que terão direito 
à indenização, utilizando metodologia es-
tatística capaz de captar padrões e adota-
da amplamente pelo mercado segurador. 
O que chama a atenção é que, mesmo no 
período de pandemia, o cenário do trân-
sito no país ainda é muito preocupante”, 
afirma ela.
 Além disso, no levantamento, foi 
considerado que o beneficiário do Seguro 
Dpvat possui até três anos após o acidente 
para dar entrada no pedido de indeniza-
ção. O estudo também considera variáveis 
externas como as políticas públicas de 
prevenção e educação no trânsito.
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Instalações comerciais e industriais 
do Brasil ainda têm pouca adequação 

para evitar incêndios
 O número de incêndios em instalações 
industriais e comerciais no Brasil poderia ser 
menor se as edificações contassem com equipa-
mentos adequados de proteção contra incên-
dios. Dentre eles, hidrantes, extintores, man-
gueiras específicas, sinalizações de emergência, 
detectores, alarmes e sprinklers (chuveirinhos 
automáticos para combate às chamas).

       Segundo Mar-
celo Lima, diretor-
-geral do Instituto 
Sprinkler Brasil (ISB), 
organização sem 
fins lucrativos que 
difunde o uso do 
equipamento nos 
sistemas de preven-
ção e combate a 
incêndios em insta-
lações industriais e 
comerciais no país, 
um dos problemas 
enfrentados por 

quem trabalha com prevenção é a falta de es-
tatísticas oficiais sobre ocorrências de incêndios 
pelo país.
 Para tentar amenizar esta situação, o 
ISB faz levantamentos diários dessas ocorrên-
cias por meio da internet, em sites de notícias. 
Embora esteja longe de mostrar o total de 
casos, em território nacional, serve, de certa 
forma, como um norte. “Começamos a contabi-
lizar os incêndios noticiados pela imprensa por 
falta de dados estatísticos oficiais no país. É 
um indicador interessante para acompanhar-
mos o volume e onde estão acontecendo. A 
partir daí, conseguimos ter um desenho 
de como os incêndios estão impactan-
do nos negócios pelo país”.
 O levantamento, por 
exemplo, mostra que Santa 
Catarina é o estado com 
mais notificações de 
incêndios estruturais 

em 2020. Os dados, revelam 124 registros no 
estado catarinense até o mês de agosto, 40,32% 
a mais que o mesmo período do ano passado. 
Ainda aponta São Paulo e Rio Grande do Sul 
entre os líderes nos oito primeiros meses deste 
ano, com 91 e 84 ocorrências, respectivamente. 
 O Instituto capturou 676 ocorrências no 
Brasil de janeiro a agosto deste ano, registran-
do alta de cerca de 16% em relação ao mesmo 
período de 2019, quando foram contabilizados 
571 registros.
 Entre as diferentes categorias de estrutu-
ras, os estabelecimentos comerciais (lojas, sho-
pping centers e supermercados) registraram o 
maior número de notícias na imprensa em 2020, 
com 158 ocorrências, seguidos por depósitos, 
com 135, e indústria, com 121.
 Os sinistros são os chamados “incêndios 
estruturais”, ou seja, aqueles que poderiam ter 
sido contornados com a instalação de equipa-
mentos de segurança e ocorreram em depósitos, 
hospitais, hotéis, escolas, prédios públicos, mu-
seus, entre outros.

Marcelo Lima, diretor-geral 
do Instituto Sprinkler Brasil.



12

Notificações de incêndios 
noticiadas pela imprensa 

(de janeiro a agosto):
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Mapa mostra quantidade de 
incêndios pelo Brasil

Empresas sabem do risco 
que correm, mas...

 O ISB disponibiliza em seu site o Mapa de Incêndios, 
ferramenta que oferece estatísticas anuais de ocorrências 
noticiadas pela imprensa. 
 O recurso apresenta os edifícios comerciais e indus-
triais atingidos pelas chamas por todo o Brasil, com link de 
direcionamento para a matéria publicada na mídia.
 Os filtros disponibilizados permitem aos usuários 
refinar as buscas por estado, ano, mês ou ocupação do caso 
apurado. E até fazer comparativo de um estado com outro. 
 Confira ao mapa pelo endereço: http://bit.ly/315FqUv

 As empresas com operações no Brasil 
atribuem alta relevância a riscos de incêndio 
para suas operações, mas é pequeno o núme-
ro das companhias que já conta com sistemas 
mais avançados de combate às chamas em suas 
instalações. 
 Os dados constam de pesquisa realizada 
pelo Instituto Ipsos junto a empresas multina-
cionais e de capital nacional com mais de 250 
funcionários. 
 PESQUISA - Uma pesquisa, feita com 
300 pessoas, responsáveis ou que participam 
diretamente na tomada de decisão de investi-
mentos de sistemas prediais das empresas entre 
os dias 1º e 28 de maio deste ano, com margem

de erro de 5,7 p.p. em todas as regiões do Bra-
sil, mostram dados surpreendentes.
 Eles mostram que 77% das empresas 
consideram muito importante o risco de incên-
dio para seus negócios e que 82% dizem ter 
clareza do impacto que esta ocorrência pode 
gerar para suas operações. 
 A pesquisa mostra ainda que 85% das 
companhias dizem considerar as condições de 
prevenção a incêndio na hora de contratar um 
espaço (prédio ou galpão) para abrir unidades 
de produção ou distribuição. 
 Entretanto, o discurso não bate com a 
prática. O levantamento mostrou que das 300 
empresas entrevistadas pelo Ipsos, apenas 36% 
contam com sprinklers em suas instalações. 
 O levantamento mostrou que o uso 
de sprinklers é maior entre as multinacionais. 
Ao todo, 48% das empresas estrangeiras, com 
operações no país, ouvidas pelo levantamento, 
disseram ter o equipamento em suas operações. 
Entre as empresas nacionais, o índice é de 34%. 
 O porte também influi na decisão. O 
índice de uso dos aparelhos em empresas com 
mais de 500 funcionários é de 45%. Entre em-
presas menores, com 250 a 499 funcionários, o 
percentual é de 28%. 

http://bit.ly/315FqUv
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Nem todas estão de fato preparadas 
para enfrentar um incêndio

 Segundo Marcelo Lima os dados da pes-
quisa mostram que há sensibilidade para o tema 
incêndio, “mas as empresas não estão de fato prepa-
radas para enfrentar esta situação, o que pode afetar 
a viabilidade do negócio”.
 E as fragilidades não estão somente nas 
instalações. A pesquisa mostra que a gestão das 
empresas ainda não absorveu integralmente o risco 
de incêndio em seu planejamento estratégico.   
 O levantamento mostrou, por exemplo, que 
apenas 54% das empresas entrevistadas afirmam 
categoricamente que contam com plano estrutura-
do de retomada de negócios em caso de incêndio. 
O índice é de 51% entre as empresas de capital na-
cional e de 65% entre as empresas multinacionais. 
 O controle da cadeia de suprimentos tam-
bém apresenta fragilidades. A pesquisa mostra que 
57% das empresas afirmam categoricamente que 
solicitam planos de prevenção para seus parceiros 
de negócios e fornecedores de insumos. Neste caso, 
a prática e adotada de forma mais consistente (59%) 
entre as empresas de capital nacional que nas multi-
nacionais (51%). 
 “A maioria das empresas não vivenciou um 
grande incêndio e isso torna o risco um pouco distan-
te de sua realidade”, avalia Lima. Segundo o levan-

tamento, 30% das empresas (a minoria) disseram já 
ter sido afetadas por um incêndio em sua história. 
E destas, 46% disseram que o impacto foi bai-
xo e 35% avaliaram como moderado. Ape-
nas 16% dos respondentes disseram que 
a ocorrência prejudicou as operações e 
levou à interrupção do trabalho. 
 O levantamento Ipsos ava-
liou ainda o perfil de investimentos 
em sistemas de combate a incêndio 
nas empresas. De acordo com a 
pesquisa, 71% dos respondentes 
gastam exclusivamente o previsto em 
lei. Apenas 22% investem acima do 
exigido pelas autoridades. 
 Entre as empresas brasileiras 
esse índice é de 19%. Entre as multina-
cionais, sujeitas a controles globais mais 
rígidos, 35% das empresas investem 
acima do que prevê a legislação brasilei-
ra de prevenção e combate a incêndio. 
 “O Brasil vem avançando em proto-
colos para este risco, mas ainda há deficiências 
na legislação. Isso explica o investimento maior das 
multinacionais, que têm que prestar contas aos con-
troladores lá fora”, avalia Lima.

Teste mostra como funcionam os splinkers

 Mas os splinkers são realmente eficien-
tes? No vídeo abaixo a demonstração realizada 
dá a resposta. Ela foi feita em laboratório da 
FM Global, companhia de seguros com sede 
nos Estados Unidos, com escritórios em todo o 
mundo, especializada em serviços de prevenção 
de perdas, e demonstra esta diferença com duas 
cargas idênticas em chamas, sendo uma arma-
zenada em um local com sprinklers e a outra 
sem este equipamento à disposição.
 Segundo Marcelo Lima, do ISB, não há 
estatística sobre o desempenho do produto no 
Brasil e a referência são de situações nos Esta-
dos Unidos, onde o equipamento proporcionou 
resultados positivos em cerca de 95% dos casos.
Lima, no entanto, faz uma ressalva: a de que 
isso só se consegue com um bom projeto, ins-

talação adequada e manutenção preventiva. Ele 
destaca ainda que há no mercado muitos pro-
dutos de combate a incêndios de má qualidade, 
o que prejudica o resultado esperado.

  Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8vz8f3P9eG0
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Empresa de SC diz 
que de cada 100 
projetos, apenas 4 
instalam sprinklers
 O engenheiro Salomão Peruzzo Filho, 
diretor e responsável técnico da SPF Engenha-
ria, empresa com sedes em Lages e Joinville, 
Santa Catarina, ressalta que o mercado tem 
caminhado, principalmente nos últimos dois 
anos, para uma maior conscientização quanto 
à prevenção a incêndios industriais e comerciais.
 A empresa,  especializada em projetos 
e execução de prevenção contra incêndio, tem 
cinco anos e está localizada no estado em que, 
segundo o levantamento do ISP, registrou 
aumento no registro de incêndios este ano.  
“Quando há essas ocorrências sentimos uma 
procura maior pelos serviços”, diz.
 A pandemia, como em muitas outras 
áreas, jogou água na fervura de um cresci-
mento ainda maior, o que fez os negócios se 
manterem estáveis nos últimos meses. Mas é a 
preocupação de muitos empresários em man-
terem seus negócios seguros que faz os clien-

tes aos poucos voltarem.
 O custo de ter uma indústria ou co-
mércio dentro do que a legislação exige, em 
relação à prevenção de incêndios, costuma 
pesar na planilha de custos de qualquer ne-
gócio, mas também ajuda na redução do valor 
do seguro.
 As seguradoras costumam ter uma 
precificação menor para quem atende a todas 
as exigências da legislação - e em muitos 
casos se não cumprem costumam nem aceitar 
o seguro. “Se além de atender o que determina 
a lei a indústria ou empresa tem itens extras de 
prevenção, isso melhora muito a aceitação do 
risco”, diz Filho.
 Além dos itens considerados vitais na 
prevenção a incêndios, o engenheiro desta-
ca que os sprinklers podem ser um dos itens 
extras. A questão é que é produto exige um 
investimento maior e não são todos os que 
optam por sua instalação.
 De acordo com Filho, de cada 100 
projetos de prevenção, apenas quatro optam 
pelo equipamento, o que significa 4%.  Mas 
ressalva: “dependendo do porte da indústria ou 
comércio, e o risco que tem de pegar fogo, vale 
o investimento”.
 A vantagem, segundo o engenheiro, 
é que o equipamento “age sozinho”, ou seja, 
ao detectar calor excessivo libera a água, sem 
necessidade de ninguém acionar algum dispo-
sitivo. “Já hidrantes, extintores etc precisam do 
fator humano para entrar em operação”, expli-
ca, o que dá ao equipamento uma eficiência 
maior em muitos casos.
 Nos casos em que não é possível dis-
persar água, como em ambientes com equi-
pamentos de informática, por exemplo, pois 
isso iria danificar os hardwares, os sprinklers 
liberam gás carbônico (CO2), pois ele  afasta o 
oxigênio da área que está queimando e, com 
isso, apaga o fogo.

Salomão Peruzzo Filho é diretor e responsável técnico da 
SPF Engenharia.
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Se tem seguro e vai usar o carro na 
campanha política, tome cuidado

REVISTA SEGURO É SEGURO

 As eleições municipais 
deste ano, para elegermos 
prefeitos e vereadores, se-
riam neste mês de outubro. 
Mas devido à pandemia, o 
primeiro turno será no dia 15 
de novembro e o segundo, se 
houver necessidade, ocorrerá 
no dia 29 de novembro.
 As seguradoras estão 
de olho nisso. É que se você 
tem seguro do seu automóvel 
precisa tomar alguns cuidados 
nesse período do ano. 
 Se você tem um veícu-
lo, que utiliza para ir e vir do 
trabalho, e quer colocar um 
adesivo do seu candidato de 
preferência, nada muda. Mas 
se for candidato ou necessitar 
usar o veículo a serviço do di-
retório do seu partido, em co-
mícios, carreatas ou transporte 
de pessoas e/ou materiais de 
apoio à campanha, é preciso 
comunicar a seguradora.
 Por intermédio de seu 
corretor a seguradora é in-
formada acerca da alteração 
do risco, vindo a alterar esses dados e a fazer 

o que se chama de endosso. 
Pode ser que você tenha de 

pagar uma diferença de 
valor por esta alteração.
 Se você não fizer 

isso, e ocorrer um 
acidente, é bem pro-

vável que a segura-
dora não pague a 

indenização, em 
virtude da per-

da de direito 
prevista em 

lei, pois a 
contrata-
ção foi 

feita para um determinado risco e o veículo aca-
bou sendo submetido a um risco maior. 
 Há entendimento de que o veículo, ao 
ser adesivado para campanha política, passa 
a ter uso comercial ou de fins publicitários.  
Se você deixa de fazer esse aviso e acontece um 
acidente, pode ficar sem indenização porque 
não caracterizou o uso do veículo de acordo 
com o risco informado quando da contratação.
 Seguradoras costumam não aceitar se-
guro para carros de som utilizados em campa-
nhas políticas. Outras até aceitam, mas precisam 
estar enquadrados como uso comercial ou para 
fins publicitários. Veículos envelopados também 
costumam não ter aceite.
 O melhor mesmo é você consultar seu 
corretor de seguros, pois há muita variação de 
seguradora para seguradora. 
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Conserto do veículo segurado 
e o direito de escolha do 
segurado/consumidor

 É garantido legalmente o direito do segurado 
de escolher a oficina que deverá consertar o seu veícu-
lo em face de danos cobertos pela sua apólice. Tanto 
assim, que a própria Susep determina a previsão desse 
direito ao determinar: Art. 14. Deverá ser prevista con-
tratualmente a livre escolha de oficinas pelos segurados, 
para recuperação de veículos sinistrados. (anexo da Cir-
cular n° 269/2004, da Susep). 
 Na prática, todavia, o que se observa é que as 
seguradoras insistentemente e com êxito oferecem be-
nefícios especiais para que o segurado utilize a rede de 
oficinas, suas credenciadas. Dentre esses benefícios, es-
tão, por exemplo, a redução ou parcelamento da fran-
quia, a disponibilização de carro reserva.
 Embora existam tais estímulos para o uso de ofi-
cinas indicadas pela seguradora, é direito do segurado 
escolher livremente a empresa em que o seu veículo, será 
reparado, já que poderá preferir uma de sua confiança. 
 É importante que você saiba que o direito de 
escolha é seu! E mais, que a seguradora, na condição de 
fornecedora, responde solidariamente perante o consu-
midor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na 
prestação de serviços por parte da oficina que creden-
ciou ou indicou, nos termos dos artigos 7°, § único; 14; 25, 
§ 1°; e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. 
 São plenamente aplicáveis as normas de pro-
teção e defesa do consumidor, na medida em que se 
trata de relação de consumo, em decorrência tanto de 
disposição legal (CDC, art. 3º, § 2º)  como da natureza da 
relação estabelecida.
 Ressalve-se, por fim, que a livre escolha, pelo 
segurado, da empresa especializada em reparações me-

cânicas não subtrai da seguradora o poder de avaliar 
o estado do bem sinistrado e também o orça-

mento apresentado. Assim, ressalvados 
os casos de má-fé, o conserto do 

automóvel é feito conforme o 
orçamento aprovado, nos 

termos da autoriza-
ção da seguradora. 

Para advogada, corretor pode 
auxiliar e orientar o segurado sobre 

a alteração do risco do veículo

 Manter a segu-
radora informada sobre 
a utilização do veículo 
com risco diferente ao 
informado inicialmente 
no ato da contratação, 
durante a campanha 
política, também é a 
orientação da advogada 
Maria Izabel Indrusiak 
Pereira, que atua desde 
2004 com direito civil, 
do consumidor, do 
seguro e empresarial.
 Para ela, que 
é sócia do escritório C. Josias & Ferrer, de Porto 
Alegre, atuando na gerência do jurídico conten-
cioso (grandes riscos e consultoria), um simples 
adesivo de campanha política no carro ainda que 
possa significar um aumento do risco não é con-
siderado um agravamento para o seguro, para 
perda de direito. 
 Segundo a advogada, em algumas cidades, 
principalmente menores, essa atitude pode até 
representar algum problema para o proprietário e 
seu veículo, em razão das preferências das pessoas 
por este ou aquele candidato. “Mas não há jurispru-
dência sobre esse fato significar um agravamento de 
risco para o seguro”, diz.
 Já a pessoa que vai utilizar o veículo para 
uma campanha, seja o proprietário candidato ou 
não, pode sim representar um maior risco e esta 
situação precisa ser comunicada à seguradora. 
“Provavelmente esse veículo vai circular mais do que 
o normal, percorrer bairros diferentes dos habituais, 
onde pode haver mais situações de perigo e, inclu-
sive, outras pessoas podem vir a dirigi-lo, situações 
que sabemos que ocorrem nessas ocasiões, por isso 
o comunicado é importante”, observa.
 Na avaliação de Maria Izabel, o seguro 
tem como premissa a boa-fé, a veracidade de 
informações e, caso isso não ocorra por parte do 
segurado, o risco de haver um acidente e o seguro 
não pagar é praticamente certo, pois houve uma 
alteração do perfil. “Por isso as alterações são ne-
cessárias na apólice, sob a orientação de um corre-
tor de seguros”, explica.

Advogada Maria Izabel 
ressalta importância de co-
municar a seguradora, caso 
haja mudança de perfil.
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Mercado de seguros tem 
produtos que auxiliam mulheres
 O mês de outubro é um momento im-
portante para as mulheres. É devido ao movi-
mento Outubro Rosa, que pretende conscien-
tizar as mulheres sobre a importância de se 
realizar anualmente o exame preventivo para 
monitorar a saúde das mamas. 
 Segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), o câncer é a segunda doença crônica 
que mais mata no mundo. Mas, além de afetar 
o corpo, a doença também afeta o psicológico 
do paciente, principalmente a autoestima, o 
que acaba interferindo nas relações sociais do 
indivíduo. 
 Por esse motivo, o autoexame da mama 
é indicado, além da visita regular ao ginecolo-
gista e a realização da mamografia de acordo 
com a orientação do médico. “Mas o exame 
genético também pode ser importante para 
diminuir os riscos de ter a doença”, afirma o 
geneticista Dr. Marcelo Sady, pós-doutor em 
Genética e diretor-geral da Multigene.
 SEGURO - O mercado de seguros tem 
diversos produtos para mulheres. Diversas se-
guradoras disponibilizam um seguro específico 
para elas, que tem entre seus diferenciais o 
pagamento do capital segurado em vida para 
casos de diagnóstico de câncer de mama ou 
ginecológico.
 A apólice, na maioria das seguradoras, 
pode ser adquirida por mulheres com idades 

entre 18 a 70 anos. Além 
da cobertura para casos 

de câncer, a apólice 
prevê pagamento 
de indenização em 
caso de morte natural 
ou acidental, invali-
dez permanente por 
acidente, diárias de 

internação hospitalar 
decorrente de aciden-

te, auxílio-funeral e 

uma indenização adicional para auxiliá-la com 
gastos com acessibilidade física em caso de 
invalidez permanente por acidente.
 As mulheres muitas vezes se deparam 
com situações em que necessitam de assistên-
cia domiciliar. O produto ofertado por muitas 
seguradoras prevê, em casos emergenciais, 
serviços de limpeza de residência, eletricista, 
encanador, chaveiro, conserto de portas e fe-
chaduras, guarda de móveis, locação de free-
zer, fogão e geladeira, entre outros. Também 
estão previstas assistência a veículos que con-
templa guincho, socorro mecânico e elétrico, 
chaveiro, troca de pneus e motorista amigo. 
 O câncer de mama é um dos cânceres 
mais comuns em mulheres, embora ele tam-
bém possa aparecer em homens. “Ele é cau-
sado quando as células da mama sofrem mu-
tações que as fazem se multiplicar de maneira 
anormal, formando um tumor. Existem diversos 
tipos de câncer de mama que variam de inten-
sidade, e por conta disso de fatores genéticos, a 
doença evoluirá de formas diferentes”, 
diz o geneticista. 
 Para conhecer todos os 
produtos que o mercado de 
seguro oferece, procure a orien-
tação do seu corretor de seguros.
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Nosso objetivo é popularizar 
o mercado de seguros!

 Nossa proposta consiste em levar informações de forma 
clara para que mais pessoas se conscientizem da importância de 
segurar seus bens mais preciosos.

Seguro é Seguro!
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Ao viajar, avise parentes ou vizinhos de confiança, 
para que esporadicamente verifiquem a residên-
cia e façam a coleta de correspondências.

Oriente familiares e empregados para que não 
comentem com estranhos sobre os bens que a 
família possui tanto como seus hábitos.

Em bares, restaurantes, cafeterias e casas no-
turnas, jamais deixe celulares sobre a mesa ou 
balcão.

Geralmente, temos em casa celular antigo e bara-
tinho que não usamos mais. Quando for a lugares 
com maior risco de assaltos, utilize esse aparelho 
reserva, assim, no caso de ser vítima de bandidos, 
pelo menos o prejuízo será bem menor.

Peça para alguém de confiança 
cuidar da sua casa

Não comente com estranhos 
sobre sua vida

Não deixe celulares sobre a mesa 
ou balcão

Ande sempre com um celular 
reserva
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O comércio é vulnerável a roubos e assaltos 
tanto durante o funcionamento como depois. Por 
isso, é imprescindível reforçar a segurança nas 
portas e janelas, usar cadeados e travas de segu-
rança no estoque e investir em grades, correntes 
e cadeados para dificultar a ação de bandidos 
durante a noite, aos fins de semana e nos outros 
momentos em que a loja estiver vazia.

Oriente seus filhos para que se afastem de si-
tuações perigosas, tais como: armas, acidentes, 
aglomerações, discussões, etc.

Invista em segurança

Evite situações perigosas
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Projeto obriga planos de saúde a autorizar exame 
para detecção de coronavírus em 24 horas

Jovem supostamente decepa a mão para receber seguro

 Essa é uma boa notícia para quem 
tem plano de saúde! Um  Projeto de Lei - de 
número  4574/20 - obriga as operadoras de 
planos de saúde a autorizar a realização de 
exame RT-PCR (teste nasal), para detecção do 
novo coronavírus, no prazo de 24 horas.
 Além disso, o texto determina que o 
resultado do exame deverá ser disponibili-
zado pelos laboratórios no prazo máximo de 
três dias úteis após a realização.
 Pela proposta em análise na Câmara 
dos Deputados, o descumprimento das medi-
das implicará o pagamento de multa diária no 
valor de R$ 1 mil.
 Autora da proposta, a deputada Carla 
Zambelli (PSL-SP) afirma que a demora para a 
autorização, realização e liberação do resul-
tado do exame para detecção do novo coro-
navírus tem sido um grave problema, preju-

dicando a contenção da pandemia. “Possíveis 
infectados por vezes não ficam em isolamento 
e, consequentemente, continuam a propagar a 
doença”, aponta.
 Vamos esperar a aprovação!!!

 É cada uma né! Notícia veiculada em 
setembro pelo mundo afora mostra que uma 
jovem foi presa após decepar a própria mão 
para supostamente receber a indenização de 

apólices de seguro, 
que juntas soma-
vam US$ 1,3 milhão, 
equivalente a R$ 6 
milhões.
         Julija Adlesic 
foi levada às pressas 
para um hospital na 
cidade de Ljubljana, 
capital da Eslovênia, 
após supostamente 
sofrer um acidente 

doméstico. Aos médicos, ela e o namorado con-
taram que a jovem havia tido uma mão cortada 
enquanto podava uma árvore.
 O caso gerou especulação entre a polí-
cia, que decidiu investigar, chegou à conclusão 
que o acidente foi armado. Foi constatado que 
o pai da jovem também estava envolvido no 
“acidente”. Julija negou as acusações, afirmando 
que ninguém de sua idade gostaria de ficar sem 
uma mão.
 “Ninguém quer ser aleijado. Minha ju-
ventude foi destruída, perdi minha mão aos 22 
anos”, disse ela. O pai de Julija foi condenado a 
um ano de prisão e o namorado dela, a 3 anos.
 Como diria o Luciano Huck, loucura, 
loucura, loucura!!!
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 A corretora de seguros Sirlei Morandini, da Morandini Corretora de 
Seguros, de Curitiba, orienta você neste vídeo sobre mais uma palavra muito 
comum no mercado de seguros, o endosso. Veja qual é o seu significado e 
quando é utilizada em um seguro.

Assista ao vídeo:

https://youtu.be/ZFyQsAGVqlA
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Seguro de vida muda e foca 
na sobrevivência do segurado
A proposta dos seguros de vida hoje é que os segurados possam, de alguma maneira, 
usufruir dos benefícios da contratação em vida, em momentos em que mais precisam 
de auxílio financeiro, por causa da descoberta de uma doença ou por precisar fazer 
uma cirurgia. Página 8.

Veja também:

Motoristas têm de R$ 10,98 a R$ 72,28 para 
receber do Seguro Dpvat. Página 6

Conheça a história do garoto de apenas 6 anos 
que rejeitou todas as opções de presentes 
sugeridas pela mãe e escolheu fazer um seguro 
de vida para seu pai. Página 12

Governo federal prepara pacote para baratear 
seguros. Página 17

Confira
as edições anteriores da 

Seguro é Seguro.

E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.

Edição de Agosto Edição de Setembro
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Seguro protege donos de cães, 
caso animais ataquem alguém
 Ter um ou mais bichinhos de estimação proporciona muitas vantagens. 
Há comprovações científicas de que eles fazem muito bem. Mas também po-
dem provocar problemas, principalmente se atacarem e ferirem alguém. Saiba 
que existe um seguro que evita que o proprietário do cão tenha perdas finan-
ceiras em razão de um ataque. Página 10.

Veja também:

Saiba a forma correta para o transporte 
de animais em veículos. Página 06

Projeto na Câmara dos Deputados 
quer que seguradoras devolvam 
parte do seguro de automóvel aos 
segurados. Página 09

Veja como se proteger de ataques 
cibernéticos e se manter seguro. 
Página 18

https://www.yumpu.com/pt/document/read/63839414/revista-seguro-e-seguro-agosto
https://www.instagram.com/revistaseguroeseguro/
https://www.facebook.com/revistaseguroeseguro/?modal=admin_todo_tour
https://www.yumpu.com/pt/document/read/64212687/revistaseguroesegurosetembro

