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JORNAL A TARDE DESTACA AUMENTO NA
PROCURA POR SEGURO RESIDENCIAL NA BAHIA,
A PARTIR DE PESQUISA DO SINDSEG BA/SE/TO

Os baianos estão mais preocupados em proteger seus lares. Foi o que
apontou a pesquisa realizada pelo SindSeg BA/SE/TO entre as seguradoras associadas e divulgada em matéria do jornal A Tarde (ed. 25/07).
A publicação destacou o crescimento do Seguro Residencial, que
chegou a 25% no período de março a junho, deste ano.
“O Seguro Residencial passou a ser mais visto porque as pessoas estão
trabalhando em homeofﬁce. Por estar o dia todo em casa, o consumidor vê que precisa proteger melhor esse patrimônio. Além de alguns
benefícios oferecidos por essa modalidade de seguro, como a assistência 24 horas, que se tornam ainda mais importantes neste momento de
isolamento”, aﬁrmou o presidente do SindSeg Alexandro Barbosa, na entrevista.
A publicação enfatizou ainda que o setor de seguradoras é bem amplo
e foi afetado de diversas formas pela pandemia. Barbosa reforçou que a
modalidade de seguro de automóveis, por exemplo, foi impactada de
forma negativa, enquanto o seguro residencial teve um aumento na
procura.
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PRESIDENTE DO SINDSEG PARTICIPA DE ENCONTRO
ONLINE DO CLUBE DOS SEGURADORES DA BAHIA

O presidente do SindSeg BA/SE/TO, Alexandro Barbosa participou como
palestrante do evento online do Clube dos Seguradores da Bahia, no
último dia 31/07, na plataforma Zoom. Com o tema “Momento atual do
mercado de seguros”, o gestor dividiu a apresentação com o presidente
do Sincor-BA, Wanderson Nascimento, onde fez um panorama dos últimos meses do setor e os impactos da pandemia. O encontro contou com
interações do presidente do CSB, Fausto Dórea e momento de perguntas
dos proﬁssionais de seguros associados.

VOCÊ MELHOR A CADA DIA

É POSSÍVEL REDUZIR A ANSIEDADE CONECTADO?
DICAS DE APLICATIVOS E PODCASTS PARA
TE AJUDAR A RELAXAR
De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado antes da pandemia, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem
com algum distúrbio relacionado à ansiedade. O que fazer no dia a dia
para manter a saúde mental, claro, sem abrir mão dos cuidados proﬁssionais? Hoje você vai conhecer alguns aplicativos e podcasts que
podem te ajudar a relaxar:
MEDITOPIA
Aplicativo disponível em português que oferece mais de 200
tipos de meditação para ajudar a acalmar, dormir melhor,
diminuir o estresse, entre outros benefícios. Disponível para
Android e iOS.

ZEN
Reflexões, trilhas sonoras relaxantes, meditações guiadas
e aﬁns, estão disponíveis no podcast criado pela blogueira
Juliana Goes, que oferece um conteúdo amplo também no
YouTube. Disponível para Android e iOS.

5 MINUTOS
O aplicativo criado pela ONG Mãos sem Fronteiras traz às
pessoas a proposta de reservar apenas 5 minutos do dia em
meio aos compromissos para relaxar, meditar. Disponível
para Android e iOS.

CALM
Em inglês, o aplicativo disponibiliza sessões de meditação
que variam entre 2 e 20 minutos, com imagens e sons da
natureza. Há opções para diversas ﬁnalidades como melhorar
a qualidade do sono, a conﬁança e ter mais foco. Disponível
para Android e iOS.

AGENDE-SE

QUERO ME INSCREVER

QUERO ME INSCREVER

O QUE VOCÊ QUER VER POR AQUI?
Contribua com sugestões, críticas, elogios
para fazermos uma News cada vez mais
conectada com você!

CLICA AQUI E
CONTA PRA GENTE

71 3242.8577
www.sindicatoseguradoras.com.br

Clique e acesse!
A SSO C IA D A S

