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PREMIADA

Seguro prestamista,
boa solução para casos de
financiamentos, empréstimos
e consórcios
Se você tem um financiamento de longo prazo, pretende pedir um empréstimo
ou fazer um consórcio, saiba que o mercado oferece um seguro que pode lhe dar
proteção, caso ocorra algum imprevisto, como perda do emprego, no período em
que precisa pagar as prestações. Confira na página 9.
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Veja também:
- Artigo: Entenda a gangorra de preços sofrida pelo seguro auto. Página 13;
- Saiba como funciona o seguro para carros híbridos e elétricos. Página 15;
- Volta às aulas exige atenção redobrada e respeito no trânsito. Página 18.
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O tempo não é igual para todo mundo.

O seguro também não!
O cálculo tem como base seu perfil.
Procure sempre a orientação
de um Corretor de Seguros!
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Já que na página anterior falamos de tempo, e de que ele
não é igual para todas as pessoas, destacamos que o primeiro mês
do ano já se foi. Janeiro ficou, agora, só nas lembranças. Já respiramos fevereiro e, claro, carregamos as mesmas esperanças do
mês passado.
Tivemos, vamos dizer assim, uma recaída em relação à pandemia. Voltou com força neste início de ano, mas acreditamos que
venceremos mais esta batalha. Temos de crer nisso!
Porque os próximos meses não serão fáceis, devido a diversos fatores, políticos e econômicos, principalmente. E com o mundo doente, respirando sob máscara, é tudo ainda pior.
Mas cada um de nós precisa fazer a sua parte. Em todos os
sentidos. Não é preciso detalhar isso aqui. Cada um de nós sabe
o que é preciso fazer. Porque precisamos, com urgência, construir
um mundo melhor.
Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais!
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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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S E G U R O P R E S TA M I S TA ,
garantia para quem faz
financiamentos e empréstimos
Você já deve ter ouvido este termo: seguro prestamista! Mas sabe o que
significa? Se ainda não sabe, esta reportagem vai lhe explicar. Este é um seguro
que, como o próprio nome diz, está ligado a prestações. Dessas que costumamos
fazer quando compramos uma casa ou
um carro. Um financiamento de longo
prazo! Serve também para casos de empréstimos e consórcios.
A vida está cheia de imprevistos e
este seguro serve para dar garantias, caso
ocorra algo fora dos planos, como morte,
perda de renda devido à demissão, dentre
outras situações inesperadas.
O seguro prestamista é contratado por quem faz esses financiamentos ou
empréstimos de longo prazo. Se ocorrer
algum imprevisto, contratado na apólice
do seguro, ele cobrirá as parcelas que
poderão ficar em atraso.
CRESCIMENTO - Este seguro cresceu
muito, principalmente nesses últimos anos
de pandemia, quando as incertezas rondaram muitos lares. É uma garantia a mais
para as famílias não deixarem de buscar seus
sonhos, como conquistar a casa própria, um
carro ou outro bem, já que o seguro prestamista garante o pagamento das prestações,
se isso não for possível em razão de algum
imprevisto que conste na apólice.
Imagine financiar um veículo em 60
vezes, por exemplo. São cinco anos pagando prestações, todos os meses. Imagine
a quantidade de imprevistos que podem
acontecer nesse período! Se você contratar
um seguro prestamista, qualquer ocorrência
que impeça o pagamento será coberta, se
isso constar no contrato do seguro.
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Como cada caso é um caso, procure
sempre a assessoria de um corretor de seguros, para lhe orientar no momento da contratação e lhe indicar os melhores caminhos.
MORTE - No caso de morte acidental ou natural do segurado, o seguro cobre
o pagamento do saldo total ou parcial da
dívida contraída. Se houver um caso de invalidez total e permanente, devido a algum
acidente, também.
Se o segurado, no caso você, é
empregado com carteira assinada e for
demitido, pode receber uma indenização
do seguro e profissionais liberais também
podem ser beneficiados, em situações de
incapacidade de continuar trabalhando.
O contrato do seguro tem o mesmo
tempo de duração do seu financiamento. Por
exemplo, se fez um financiamento de três
anos, o seguro será de 36 meses. O custo é
definido sobre um percentual do valor financiado e há muitas variáveis, como idade do
segurado, tempo do financiamento etc.
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O seguro é uma opção a mais de proteção
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Uma pesquisa recente da Serasa apontou que 75% das famílias brasileiras estão endividadas e boa parte
dos indivíduos está inadimplente.
O fantasma da inflação e do
desemprego, ambos na casa dos dois
dígitos, faz como que tal temor tenda
a crescer também ao longo deste ano
de 2022, que especialistas apontam
que será tão ou mais desafiador que
os dois anos que o antecederam.
PROTEÇÃO - Diretor Executivo
de Parcerias da Zurich no Brasil, Luis
Reis explica que o seguro é uma opção
de proteção. “O seguro prestamista tem
um papel social, pois permite que compromissos financeiros sejam honrados,
evitando o inadimplemento, nos casos
de imprevistos incontornáveis. Ele é a
porta de entrada para a rede de proteção da sociedade já que, além de ajudar
na educação financeira, permite um
consumo consciente do ponto de vista
da gestão das finanças pessoais”, diz.
Pessoas endividadas têm problemas que vão além da falta de crédito.
Somados a estes, elas também apresentam manifestações de cunho psicológico, como distúrbios do sono e ansiedade, por exemplo, que acabam por
impactar na vida pessoal e profissional.
CENÁRIO ECONÔMICO - Os
estudos que mostram que sete em cada
dez famílias brasileiras estão endividadas, acentual que isso ocorre devido ao
cenário macroeconômico causado, em
grande parte, pela pandemia.
O índice de desemprego no
3º trimestre de 2021 teve um recuo e

comparação
aos três meses
anteriores, de
acordo com
o Instituto
Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Mas ainda
que a redução
tenha sido de
Luis Reis. Diretor Executivo de
1,6 ponto per- Parcerias da Zurich no Brasil.
centual (a taxa
foi de 12,6%), há no país mais de 13,5
milhões de pessoas desempregadas.
A inflação também atingiu o
patamar de dois dígitos, elevando a
taxa Selic, o que, no caso de inadimplência, pode levar os endividados a
um cenário de total capacidade de
honrar compromissos antes assumidos - realidade conhecida por muitos que já viveram em uma economia em recessão.
“Em momentos incertos, mas
também nos de maior estabilidade,
a educação financeira tem papel de
fundamental importância, já que
pressupõe controle pessoal das finanças e planejamento das despesas
futuras mediante a receita de que
as pessoas dispõem. Os seguros têm,
também nesse cenário, um papel
relevante, pois funcionam como um
colchão, uma rede de proteção que
ajuda as famílias a lidarem, de uma
forma menos traumática com a situação, caso se depararem com ocorrências inusitadas”, ensina Reis.
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Seguro protege obras de arte
Em março do ano passado um incêndio atingiu um galpão em São Paulo que era
usado para armazenar obras de diversas galerias da cidade. Após o incidente, foi confirmado que diversos trabalhos da Galeria Nara
Roesler, uma das mais importantes do país e
referência no exterior, foram perdidos.
Acidentes desse tipo podem acontecer em diversos locais, como no Museu
Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018, ou na
residência de grandes colecionadores, como
ocorreu, em 2012, no apartamento de Jean
Boghici, em Copacabana (RJ), que destruiu
parte do seu acervo incluindo Samba (1925),
de Di Cavalcanti, e Floresta Tropical (1938),
de Alberto da Veiga Guignard.
A perda ou dano são imensuráveis
para os apaixonados por arte, mas contratar
um seguro para as obras é uma forma de
diminuir o prejuízo financeiro. O produto
foi desenvolvido para proteger veículos de
coleção e peças em exposições públicas e
privadas, em locais, como: museus, instituições culturais, universidades, coleções cor-

porativas, galerias comerciais ou em posse
de restauradores ou curadores.
O cliente pode definir as proteções
de acordo com as suas necessidades. Assim
como todo seguro patrimonial, o produto
oferece coberturas básicas que cobrem os
riscos como roubo, queda, deterioração, danos causados durante o transporte e outros,
com ou sem cobertura “prego a prego”, que
envolve todas as etapas do transporte da
obra até o retorno ao local de origem. “O
valor da apólice varia conforme o ‘valor em
risco’ da obra ou coleção segurada”, aponta
Luiz Carlos Gama Pinto, Diretor Executivo da
Corretora de Seguros Bancorbrás.
Luiz Carlos comenta que o seguro
também cobre danos elétricos e o transporte das obras e que o segurado pode
contratar coberturas adicionais e estender
a proteção dos bens. “Caso a exposição
ocorra ao ar livre, por exemplo, o cliente
pode incluir esse ‘risco’ na apólice, pois é
difícil prever se o tempo irá mudar repentinamente e danificar o acervo”.
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Artigo

Entenda a gangorra de preços
sofrida pelo seguro auto
- Odete Queirós -

Atualmente, o seguro auto é a modalidade com maior penetração
dentre as opções oferecidas pelo setor. Porém, nos últimos dois anos, algumas
mudanças afetaram consideravelmente a precificação desse produto.
Acontecimentos como o lockdown e outras medidas de isolamento social, nos primeiros momentos da pandemia da covid-19, forçaram as pessoas a
deixarem seus carros na garagem, e ainda acabaram gerando algumas reflexões: “Por que continuo pagando o seguro do meu carro?” ou “Por que o valor
do meu seguro está tão alto?”. Assim, muitas vezes, famílias que tinham dois
ou mais carros, decidiram por abrir mão de um dos veículos pela falta de uso.
A redução drástica de automóveis em circulação resultou na diminuição da sinistralidade. Menos carro na rua significava menor índice de roubos,
furtos e colisões. Com tudo isso acontecendo, no segundo semestre de 2020,
uma queda nas contratações de seguro auto começou a ser percebida. A partir
de março de 2021, outra mudança acometeu o mercado: a alta nos preços dos
veículos usados, algo que não acontecia nos últimos 15 anos.Essa valorização,
em torno de 20% a 30%, ocorreu por algumas razões:
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- Escassez de insumos utilizados na produção de novos veículos, principalmente condutores e semicondutores, que também integram a fabricação de
outros componentes elétricos de alguns produtos com vendas aquecidas pelo
cenário pandêmico, como respiradores;
- Diminuição da oferta de veículos novos, não somente pela falta de matéria-prima nas plantas industriais, mas pela redução da mão de obra, devido ao
isolamento social obrigatório.
Sendo assim, além do aumento nas vendas de usados, registrou-se
também um crescimento na procura por serviços de manutenção, pois tem sido
mais compensatório para o consumidor continuar com o próprio carro do que
adquirir um novo ou mesmo seminovo.
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A partir dessas grandes transformações no setor e já experimentando um
retorno gradativo das atividades do país, estamos vendo os preços dos seguros
oscilarem nos últimos meses, por quê?
Dois fatores principais são responsáveis pela gangorra de preços do seguro auto:
1. As indenizações são calculadas pelas seguradoras com base no valor
de mercado do veículo. Com a alta dos preços dos carros, os seguros consequentemente ficaram mais caros, tanto na contratação como na renovação.
Exemplo: um veículo que custava R$ 50.000, com uma taxa de 5%, tinha um prêmio de R$ 2.500. Atualmente, o mesmo carro passou a custar R$ 62.500 (acréscimo de 25%) e, mantendo a taxa de 5%, o valor do prêmio será de R$ 3.125.
2. O sinistro médio alavancou nos últimos meses com o retorno das
atividades, mesmo que ainda de forma gradativa. A taxa de sinistralidade estava
baixa, visto que a circulação de carros era menor com as pessoas trabalhando e
permanecendo isoladas em casa. Essa descompensação entre o valor do prêmio
contratado na apólice e o preço atual dos carros está sendo ajustada agora.
De qualquer maneira, o consumidor precisa entender que mesmo não havendo uma volta integral das atividades, já existe uma exposição maior do veículo
e a necessidade de mantê-lo segurado.

Odete Queirós é Superintendente de Consumer na Marsh Brasil.
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S A I B A CO M O F U N C I O N A
------ O SEGURO ------

para carros híbridos e elétricos
Na Europa, a Ford divulgou que sua
linha de carros será toda elétrica até 2030.
Essa tendência do exterior está avançando
no Brasil, ainda que timidamente.
Segundo a Associação Brasileira do
Veículo Elétrico (ABVE), as vendas de carros
híbridos e elétricos cresceram 77% em 2021,
em comparação ao ano anterior.
Esse recorde de vendas do segmento
vem refletindo nos demais setores, como
o mercado de seguros. Na plataforma de
seguros digital Youse, por exemplo, a venda
média mensal de coberturas para híbridos e
elétricos dobrou em 2021.
Com seguro auto disponível para
veículos que custam até R$ 200 mil conforme a tabela Fipe, a Youse cobre os modelos Ford Fusion, Renault Zoe, Toyota Prius,
Volkswagen Golf GTE e Chery Arrizo 5E.
“Não fazemos distinção de carros híbridos e
elétricos para veículos convencionais, ou seja,

oferecemos as mesmas opções de coberturas e assistências”, antecipa Nícolas Ferrara,
especialista de seguros da companhia.
O seguro pode ser personalizado e
alterado de forma 100% digital, conforme as
necessidades dos usuários. O cliente possui
autonomia para escolher só as coberturas
e assistências que realmente deseja, paga
mensalmente pelo seguro, podendo alterar
suas coberturas conforme seu momento de
vida, na palma da mão.
O proprietário de um veículo híbrido
ou elétrico não precisa pagar nada a mais
pelo seu seguro, em relação aos convencionais. “Aqui não aplicamos nenhum fator
de preço associado ao fato de o veículo ser
elétrico ou híbrido, nem para mais, nem para
menos”, explica Ferrara. Dessa forma, o preço
está sujeito às variações conforme o perfil
do cliente. “Vale lembrar que esses carros são
mais caros e o valor do bem pode interferir na
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mensalidade do seguro”, resgata.
EXEMPLO - Veja um exemplo: para
um perfil médio de um homem, 38 anos, de
São Paulo e sem classe de bônus, o modelo
Prius Hybrid 1.8 Automático, ano 2018, tem
o seguro com a cobertura mais simples (incluindo assistências), a partir de R$ 224,98
por mês, já uma apólice mais completa a
partir de R$ 355,05 mensal, por exemplo.

Atualmente esses modelos de carros
possuem valores altos no mercado, o que
limita o acesso das pessoas. “A tendência é
que se popularizem e passem a demandar
produtos e serviços específicos para suas necessidades. Nós, como uma seguradora digital
pioneira nesse mercado, seguimos acompanhando de perto a evolução do segmento e
analisando as oportunidades nesse sentido”.

Pesquisa mostra que consumidores se preocupam
com SUSTENTABILIDADE e pensam no carro elétrico

16

Mobilidade e transporte consomem
20% da energia do mundo - a maioria
alimentada por combustíveis fósseis. Com
a crescente tendência de uma urbanização
em massa vem o aumento do congestionamento, especialmente com mais cidades se
restabelecendo após o confinamento, o que
pode acelerar rapidamente a demanda de
energia e as emissões geradas pelo transporte. Reduzir as emissões de carbono é imperativo para todos nós e, da mesma forma,

o futuro da mobilidade deve ser sustentável.
Muitas cidades e montadoras já estão trabalhando rapidamente em soluções
mais limpas para reduzir as emissões no
transporte e na mobilidade do dia a dia. Por
exemplo, no começo deste ano, a General
Motors anunciou que iria cessar as vendas
de veículos de engenharia de combustão
interna até 2035; a Daimler já começou a
estratégia de “Contagem Regressiva a Zero”
(emissões); e a cidade de Copenhague de-
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seja se tornar a primeira capital de carbono
neutro até 2025. Entretanto, ainda há muito
o que as cidades, os cidadãos e as montadoras podem fazer para reduzir as emissões
geradas no transporte diário.
Para entender melhor as atitudes dos
consumidores e identificar potenciais barreiras em torno da mobilidade sustentável,
a IBM pesquisou 1.000 consumidores adultos residentes em cada uma destas cinco
cidades: Chicago, Londres, Munique, Roma
e São Francisco. Todas têm os mais altos níveis de propriedade de veículos, bem como
de uso de transporte público, tornando-as
locais convenientes para entender o que
influencia as opções de transporte diário.
Velocidade e conforto ultrapassam a
sustentabilidade para opções de transpor-

te diário. Embora, no geral, a maioria dos
entrevistados (77%) concorde que é importante reduzir suas pegadas individuais de
carbono, só metade dos adultos entrevistados consideram a sustentabilidade quando
tomam decisões locais de transporte. Ao
invés disso - e especialmente os americanos
-, optam por conveniência e rapidez.
Por exemplo, o transporte público foi
classificado entre as formas de transporte
mais ambientalmente amigável, porém apenas metade escolhe ativamente o transporte
público para reduzir sua pegada de carbono. Por causa dessa tendência pela conveniência e rapidez, é responsabilidade das
próprias indústrias removerem as barreiras
inibidoras da mudança de comportamento
dos consumidores.

Obstáculos que inibem a adoção de veículos elétricos
Para a indústria automotiva, veículos elétricos trazem uma promessa de uma
opção de transporte mais sustentável. Na pesquisa, descobriu-se que a maioria
(71%) dos entrevistados concorda que veículos elétricos são uma opção verdadeiramente sustentável para viajar. Na verdade, mais da metade dos
entrevistados (57%) indica que eles atualmente possuem,
alugam ou planejam ter ou alugar um veículo elétrico nos próximos anos.
A barreira primária indicada pelos participantes
como inibidora da adoção
generalizada se resume ao
custo. Esse cenário é seguido pelas preocupações
sobre a vida útil da bateria
e o carregamento, além
do ceticismo em relação à
eficácia das reivindicações
de sustentabilidade
e da ética em torno
da mineração para os
materiais da bateria.
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Volta às aulas exige atenção
redobrada e respeito no trânsito
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O retorno às aulas, neste mês de
fevereiro, pode impactar em até 20% a mais
no movimento de veículos em horários concentrados de entrada e saída dos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e
superior. A estimativa é da Superintendência de Trânsito (Setran), de Curitiba, mas outras cidades, em todo o Brasil, devem sentir
os reflexos da retomada dessas atividades.
Esse cenário vem acompanhado de
reclamações de desrespeito de parte dos
motoristas às regras de trânsito próximo de
creches, escolas e universidades, como situações de excesso de velocidade e parada
em locais proibidos.
Para aumentar a segurança viária, são
necessários cuidados redobrados. A Escola
Pública de Trânsito (EPTran) destaca que os
condutores têm que ter em mente que os
pedestres, sejam eles adultos ou crianças,
têm preferência.
Por isso, o respeito ao limite de
velocidade de 30 km/h na proximidade das
escolas e a atenção redobrada para a travessia das crianças são essenciais para evitar
acidentes. As faixas de pedestres também

devem ser priorizadas ao atravessar a rua,
para garantir a segurança dos pequenos.
EVITE ABUSOS - Outra preocupação
é com as paradas irregulares em filas duplas
ou até triplas, complicando o tráfego nestes
locais. Para o diretor da EPTran, Claudionor
Agibert, a maioria dessas situações é consequência direta da pressa dos condutores
para buscar e deixar os filhos na escola.
“Os pais devem sair com mais antecedência de casa, de maneira que eles possam
estacionar o veículo próximo da escola, descer
e deixar a criança com calma”, explica ele.
Caso não seja possível estacionar, a
EPTran orienta que o motorista deve procurar um local adequado para deixar o carro,
mesmo que tenha que andar uma pequena
distância. Essa atitude reduz o movimento
de veículos nas portas das escolas, e consequentemente, diminui os riscos.
A EPTran aponta que os motoristas
que não têm filhos também podem colaborar e não comprometer a fluidez viária. “Se o
condutor costuma passar em frente de uma
escola no trajeto diário, ele pode tentar adotar
caminhos alternativos”, argumenta Agibert.

Orientações de trânsito para a volta às aulas
Ao passar por unidades escolares, o motorista deve reduzir a velocidade. O limite é de 30 km/h.
Os responsáveis devem redobrar a atenção na hora de deixar e buscar os estudantes na
escola, atravessando na faixa de pedestres e segurando a criança pelo pulso - pela mão,
ela pode se soltar facilmente.
É proibido parar em fila dupla para embarque e desembarque. Se necessário, estacionar
o veículo em local permitido para acompanhar o filho a pé até a entrada da escola.
No interior do veículo, usar o dispositivo de retenção adequado à faixa etária da criança.
Sempre respeitar a sinalização de trânsito, organizada para garantir mais segurança a todos.

Projeto obriga Dpvat a
custear funeral de vítimas
de acidente de trânsito
Na Câmara dos Deputados, um Projeto
de Lei, o 2960/21, inclui as despesas com funeral de vítimas de acidentes de trânsito na lista de
danos pessoais cobertos pelo Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (Dpvat).
Segundo a proposta, o seguro deverá
pagar até R$ 2.700 a herdeiro ou familiar da
vítima falecida, como reembolso por despesas
com o funeral devidamente comprovadas.
“Atualmente, como sabemos, a única
hipótese de reembolso pelo Seguro é a de despesas com assistência médica. O mesmo seguro que garante o reembolso dessas despesas
a vítimas que sobrevivem acaba não cobrindo
despesas com algo básico e elementar: o funeral das vítimas mortas”, argumenta o autor do
projeto, deputado Luis Miranda (DEM-DF).
Criado pela Lei 6.194/74, alterada pelo
projeto, o seguro Dpvat, pago anualmente
por todos os proprietários de veículos do país,
ampara as vítimas de acidentes de trânsito,
independentemente do responsável, oferecendo indenizações por morte, por invalidez
permanente e por despesas médicas.
Por haver excesso de recursos captados,
no ano passado e neste de 2022, os proprietários de veículos não precisarão pagar o seguro,
mas continuarão a ter direito a seus benefícios.
Em valores atuais, a lei prevê o pagamento por vítima de: R$ 13.500 em caso de
morte ou invalidez permanente, e de R$ 2.700
como reembolso à vítima por despesas com
assistência médica e suplementar.
O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Viação e
Transportes; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
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O seguro de vida e a
cobertura para doenças graves
A disciplina legal dos seguros no direito brasileiro é complexa. O contrato de seguro caracteriza-se
como espécie de contrato típico, uma vez que seu
tipo legal consta no Código Civil (artigos 757 e ss.),
distinguindo como espécies de seguros, os de danos
(artigos 778 e ss.) e de pessoas (artigos 789 e ss.).
Por outro lado, a estruturação da atividade
securitária é objeto do Dec.-lei 73/1966, que instituiu
o Sistema Nacional de Seguros Privados, dando ao
Conselho Nacional de Seguros Privados competência
normativa para regular o setor.
Por meio do contrato de seguro o indivíduo
ingressa em uma mutualidade perante a qual tem o
dever de pagar o valor de contratação no tempo e na
forma devidos (o prêmio), e da qual tem o direito de
esperar que custeie, até o limite da importância segurada, os resultados decorrentes dos riscos cobertos
ocorridos durante o período de contratação.
A cobertura de doenças graves que caracteriza
uma cobertura acessória ao seguro de vida, ou seja,
de contratação opcional e com ele o segurado recebe
100% do valor contratado caso seja diagnosticado
com alguma doença grave coberta em apólice.
Trata-se, sem dúvida, de uma cobertura, ainda que
acessória ao seguro de vida, de extrema importância, tanto
mais atualmente diante das sequelas produzidas pela covid.
Com efeito, ainda que a cobertura para doenças
graves não se trate de um item básico e obrigatório nos
seguros, é uma proteção adicional recomendável.
Assim, diante do diagnóstico de alguma doença grave coberta pelo contrato (prevista em apólice), o
segurado recebe a indenização da seguradora, ainda
que, não raro, por meio do Judiciário.
O benefício do seguro é um valor que dá suporte em um momento sensível na vida da
pessoa, que possibilita salvar, prolongar a vida ou ainda mitigar
os danos causados pela
enfermidade.
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Como tomar banho de mar e ficar seguro!
Nesta edição trazemos algumas dicas sobre cuidados que você deve ter, ao ir à
praia. Afinal, estamos no verão! Algumas orientações servem também para banhos em
rios, lagos, lagoas, cavas etc. Afinal, o que importa é deixar a sua vida segura. Confira:

1 - Pergunte sempre ao guarda-vidas, se houver, qual é o melhor local para banho, procure nadar próximo a ele. Na falta de um guarda-vidas, pergunte a alguém que já se banhou
ali e conhece o local;
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2 - Tenha atenção com as crianças. Caso encontre uma criança perdida, leve-a ao posto
de guarda-vidas;

3 - Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos pesados antes do banho de mar. A dica
serve também para banhos em outros locais;

4 - Nade longe de pedras, estacas ou píeres;
5 - Cuide com as valas, onde há maior correnteza, apesar de aparentar uma falsa calmaria;
6 - Certifique-se da profundidade da região em que deseja mergulhar;
7-

Ao pescar em pedras, observe se a onda não pode alcançá-lo;

8-

Afaste-se de animais marinhos, como água-viva e caravelas;

9 - Respeite as sinalizações de perigo do local, seja praia ou rios.

Humor
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Veja como economizar quando contratar seguro auto
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Item indispensável para motoristas
ou condutores, o seguro auto é um investimento que deve receber um olhar atento
do consumidor, principalmente porque,
com o apoio consultivo do corretor, é possível encaixar esse serviço no orçamento e
ainda poupar na hora de renovar a apólice
ou em uma nova cotação.
A conversa com o corretor no momento de contratar o seguro é fundamental
para entender quais serviços se encaixam
no perfil do consumidor. Esse é o primeiro
passo para adquirir um seguro que esteja
no orçamento e que, além de prevenir dores de cabeça, possa fornecer tranquilidade
e segurança em emergências.
Veja algumas dicas, divulgadas recentemente pela HDI Seguros:
- Escolher, com a ajuda do corretor, as coberturas que se adéquam ao seu perfil, não

pensando apenas no roubo ou no furto do
veículo, mas também em colisões, danos a
terceiros e serviços de assistência.
- Responder às perguntas do corretor de
maneira correta para a precificação adequada de cada risco.
- Cuidar do seu veículo e ser um bom motorista, o que garante menor risco e necessidade de utilizar o seguro.
- Pensar na escolha da franquia: nem sempre uma franquia mais alta para diminuir o
custo do seguro é a melhor escolha; converse a respeito com o corretor.
- Utilizar sua classe de bônus, que se refere à
experiência com o seguro pelos anos sem sinistro. Se você já tem uma apólice, não deixe de
informar ao corretor o bônus para renovação.
Atualmente, cerca de 80% da frota
nacional de veículos ainda circula sem ter
um seguro auto.

Vazamento de gás: cuidados para isso não virar um acidente
Acidentes ocasionados por vazamento
de gás normalmente acabam em tragédias e
mortes. O coordenador da Cipa Síndica, Bruno
Gouveia, aponta que a Lei Estadual 6.890/214,
aplicada no Rio de Janeiro, determina que o
usuário deve fazer uma inspeção a cada cinco
anos. Essa exigência acabou sendo prejudicada por conta da pandemia e o prazo para sua
realização foi adiado para 2023.
“Essa vistoria deve ser contratada pelo
próprio morador e feita por empresa credenciada junto ao Inmetro. O ideal seria a manutenção acontecer a cada ano em fogões e aquecedores de uso domiciliar e semestral, no caso dos
aparelhos de uso comercial”, explica Gouveia.
Para o coordenador da Cipa, os síndicos, neste caso, devem apelar para a conscientização dos condôminos, incentivando a

realização da manutenção preventiva.
“Nos prédios mais antigos, onde os
aquecedores costumam ficar no boxe do banheiro, é preciso haver modificação na instalação. Os moradores precisam ser avisados
dessa necessidade”, aconselha Gouveia.
O sócio-gerente da OTN Gás, Eduardo
Cunha, destaca que o aquecedor do banheiro é
um ponto sensível, que precisa estar no radar de
atenção tanto do morador quanto do síndico.
“Aquecedor no boxe não é mais
permitido. O morador precisa ser orientado
a deslocar o aparelho para um local mais
arejado. Esse é um problema que gera muitos acidentes, alguns fatais. Existem ainda
muitos banheiros com pouca ventilação e
isso acaba sendo um fator de risco imenso”,
ressalta Cunha.
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Em breve teremos uma nova
estação entrando no ar!
Aproveite o verão, que em
março teremos outono!
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Veja como manter sua casa
segura durante as férias
Viajar neste final de ano está nos planos de muita gente. Mas nem todos
sabem como deixar a casa segura, durante o período de ausência. Uma pesquisa da Polícia Militar mostra que 48% dos entrevistados que registraram alguma
ocorrência em suas casas, admitiram que a estrutura da residência permitiu a
ação do criminoso. Página 16.
Veja também:
- Preços de seguros aumentaram 15% no terceiro trimestre. Página 8;
- Saiba quais são os carros e cargas mais visados em roubos. Página 10;
- Leia artigo jurídico, do advogado Luiz Carlos Checozzi: Covid. Seguro de Vida. Cobertura. Página 19.
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Sem seguro, seu
carro vira um risco
Deixar o veículo desprotegido com a intenção de evitar gastos,
arriscando sofrer um sinistro, pode acabar trazendo sérios prejuízos. Vale
lembrar que garantir uma cobertura adequada às necessidades reais é
a melhor forma de economizar sem abdicar da segurança e da proteção
oferecidas pela apólice de seguro. Página 22.
Veja também:
- Mantenha os pets seguros neste verão
e nas férias. Página 9;
- Janeiro, época de chuvas intensas. Isso
pode danificar sua casa! Página 16;

1

- Veja Dicas de Segurança para ciclistas.
Página 19.
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