


Use a faixa de pedestre.

Todo o cuidado é pouco ao
desembarcar de um veículo

faça sempre pelo lado da calçada!

Pratique amor! Quem ama
cede lugar no ônibus para os idosos! 

 Preste atenção nas saídas de
garagem: o motorista pode

não te ver. 

Quando houver semáforo de pedestre,
aperte o botão e atravesse quando

acender o boneco verde.

Caso não haja semáforo e faixa de
pedestres, atravesse no meio da quadra,

em linha reta em local visível.

#familiasegura #motorista #pedestre #segurança #sindsegsc

exemplos de bom comportamento



Respeitando a vida e as leis de
trânsito, você estará colaborando

para uma vida melhor.

Coloque na sua bicicleta espelho,
“olhos de gato” e use capacete.

O uso do cinto de seguranca é
para manter todos protegidos.

As mãos tem que estar no
volante! Celular nem pensar!

Se beber não dirija! Lei Seca!

Na moto o carona também
deve usar o capacete com

a viseira abaixada!

#useocinto #usecapacete #sebebernãodirija #culturadoseguro



#seguroauto #automoveis #contraterceiros #planejar

seguro de automovel

Pai! O que aconteceria
se você batesse
naquele carro?



#Coberturas #Responsalidade #Proteção #Seguros #Amparados

Com meu seguro automóvel contra terceiros
se eu fosse o responsável pelo acidente,

eles estariam amparados! 

O que é isso?

O seguro contra terceiros é um seguro 
que cobre os gastos em um acidente 

causado por você mesmo, seja o gasto 
material ou pessoal!



previdencia privada

#futuro #previdenciaprivada #aposentadoriacomplementar

hoje estava lendo na internet
sobre previdência privada

e achei super legal!

ela funciona como aposentadoria
complementar à previdência

pública! o grande bônus é que
você pode tirar o seu dinheiro

na hora que você quiser!

a gente deveria começar a planejar
o futuro da Sissa e do SID!

pois é, já deveríamos pensar no pé 
de meia deles!



#renda #investimentos #vidasegura #seguradora #corretordeseguros

ou seja, se elES precisarEM investir
em uma casa, um carro ou em
estudos elES iriaM ter como!

legal! e quanto antes a gente
começar a investir na previdência
privada maior será o rendimento

no futuro, certo? 

isso mesmo! mas também não quer
dizer que seja tarde demais para

nós abrirmos nossas próprias
previdências, também!

a família merece estar
segura com 

previdência privada!
contate já seu corretor

ou seguradora!



seguro residencial

#seguroresidencial #responsabilidadecivil #indenização #garantia

toma!!!

vou fazer
um golaço!!

duvido!

vai lá, SID,
chuta bem forte

pro gol!!



 #tranquilidade #proteção #família #amor

o seguro de responsabilidade civil tem
como finalidade garantir a indenizacão
por danos não intencionais, corporais,
e/ou materiais causados a terceiros!

tá tudo bem, filho! nosso seguro
residencial tem cobertura de

responsabilidade civil!

ufa!

eita!! e agora?

espera aí, mas o
que é isso?



APRESENTAÇÃO

SID
oi, galera! eu sou o sid, tenho 12 anos, 
estou sempre ligado às normas de 
trânsito. afinal, são elas que garantem 
a nossa segurança. amo praticar espor-
tes e uso sempre os equipamentos indica-
dos, e melhor ainda, é poder brincar com 
meus amigos em segurança.

SISSA
Olá, pessoal! eu sou a sissa, irmã mais 
velha do sid, tenho 15 anos, amo ouvir 
música, estou sempre ligada a novas 
tecnologias e ao meu futuro. e é pensando 
em nosso futuro que minha família se liga 
em previdência e assistência e estamos 
aqui para trocar essa ideia com vocês!

e tem mais: eu adoro jogar caça 
palavras. vamos descobrir aonde estão 
escondidas as palavras do jogo!?



Levando a cultura do seguro até você SindsegSC, SindsegSC 

Levando a cultura do seguro até você SindsegSC, SindsegSC 

Conscientizar a juventude, nas escolas para um trânsito legal 

Com o teatro do Rudi e a Sissa

Os artistas de Blumenau

Levando a cultura do seguro até você SindsegSC, SindsegSC 

Levando a cultura do seguro até você SindsegSC, SindsegSC 

Sindicato das Seguradoras do Estado de Santa Catarina 

Promovendo a responsabilidade social

SEGURADORA - CONFIANÇA - PROTEçÃo - segurança - automóvel - bem seguro

previdÊncia privada - sindsegsc - seguro residencial - responsabilidade civil

JINGLE SINDSEGSC

CAÇA PALAVRAS

Para ver o resultado do caça-palavras acesse o site: www.sindsegsc.org.br
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