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Saúde
SERVIÇO

sáveis pela fiscalização de todos os tipos
de medicamento, incluindo cosméticos
e materiais da rede hospitalar. Quando
fiscalizamos uma farmácia ou drogaria,
não procuramos apenas pelo Vioxx, por
isso o processo é mais demorado”. O
estabelecimento só é autuado pela
Vigilância Sanitária se o remédio for
encontrado na prateleira. “Se ele estiver
no local, mas recolhido, não autuamos
porque a suposição é de que não ocor-
rerá a venda do medicamento”, con-
cluiu Giane.

AUMENTO DE RISCO
Desde 2000, alguns planos de saúde

dos Estados Unidos rejeitam o Vioxx ba-
seados em uma primeira análise na qual
foi detectado o risco de doenças cardio-
vasculares. O estudo, chamado Vigor,
analisou cerca de 6 mil pacientes para
avaliar qual era a proteção do Vioxx e
compará-lo a outros antiinflamatórios
tradicionais. A pesquisa concluiu que
havia um aumento significativo do risco
de obstrução dos vasos sanguíneos dos
pacientes que utilizavam Vioxx.

No Brasil, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) tinha
ciência desse estudo, mas não acredi-
tou que fosse suficiente para a
proibição da venda. “Existe um proces-
so de acompanhamento para saber se o
medicamento causa algum tipo de
reação. Ele é feito pela Anvisa e por um
grupo antes e durante a comercializa-
ção do produto. Os médicos informam,
voluntariamente, os benefícios e os
riscos da substância do medicamento”,
informou a assessoria de imprensa da
Anvisa.

“Nós sabíamos que existia um risco no
consumo do Vioxx desde 2000, mas os
médicos nos informavam que o benefí-
cio ainda era maior. Só agora com esse
novo estudo da Merck foi constatado um
aumento de 100% em doenças cardio-
vasculares”, garantiu a assessoria. Quan-
do questionada se poderia ter tomado
alguma medida em relação à proibição
do medicamento naquela época, a asses-
soria da Anvisa garantiu que nenhum
país tomou essa atitude. O Brasil não foi
diferente.

Serviço
O Idec entende que o consumidor pode, e deve, partici-

par ativamente do processo de melhoria e controle da qua-
lidade e segurança dos medicamentos. Para isso, é impor-
tante que denuncie todo produto que lhe causar resultado
nocivo durante ou após o uso clínico de um remédio. A noti-
ficação deve ser feita para a Anvisa, por meio da
“Notificação de Suspeita de Reações Adversas e
Medicamentos – Formulário Usuário”, disponível no site
www.anvisa.gov.br. O formulário pode ser enviado pelo
e-mail farmacovigilancia@anvisa.gov.br.

O consumidor que portar alguma cartela do Vioxx poderá ser
reembolsado pelo laboratório. A devolução dos produtos está
sendo feita desde  8 de outubro em qualquer farmácia do país.
O paciente deve se dirigir a um estabelecimento levando a
caixa ou o suporte de comprimidos do remédio. Não é
necessária a prescrição médica ou a nota fiscal para o reem-
bolso. Se o consumidor encontrar dificuldades para receber o

dinheiro, deve solicitar ao fabricante, juntamente com o envio
das embalagens. O telefone 0800-12232 da Merck está à dis-
posição para os consumidores de Vioxx, e o site do laboratório
www.msdonline.com.br traz mais informações.

O Código de Defesa do Consumidor considera impróprios
ao uso e consumo os produtos que, por qualquer motivo, se
revelem inadequados ao fim a que se destinam (art. 18,
parágrafo 6, inciso III). O ponto-de-venda, seja farmácia ou
drogaria, está proibido de vender o Vioxx, e aqueles que in-
sistirem em fazê-lo estarão cometendo um crime contra as
relações de consumo (art. 64, parágrafo único). Quando
praticado em situações que envolvem alimentos, medica-
mentos ou qualquer produto e serviço essencial, ele é con-
siderado grave.

Os estabelecimentos que descumprirem a determinação
da Anvisa devem ser denunciaos aos órgãos de defesa do
consumidor e à própria Anvisa.  

Vioxx: ainda nas lojas.
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O Idec oferece
algumas opções e
sugestões para a
melhor compreensão
dos contratos de
seguros de veículos
e facilitar a escolha
na hora de fazer um.

Seguro de carros:
tire suas dúvidas

Seu bolso
SERVIÇO

Todo consumidor que possui
um carro, evidentemente,

se preocupa com os prejuízos
que possa vir a ter se sofrer um
acidente ou mesmo ter seu
veículo roubado. Efetuar um
contrato anual de seguro que
cubra as várias situações de
risco de um carro, no entanto,
não é tarefa fácil. Muitas vezes,
o consumidor deixa de con-
tratar um seguro para o seu
automóvel porque envolve
quantias muito altas. Além
disso, há contratos, cujos ter-
mos e condições são bem com-
plexas, dificultando  o entendi-
mento do consumidor.

Justamente para sanar dúvi-
das e auxiliar na hora da con-
tratação do seguro de um carro,
o Idec traz novamente uma série
de informações básicas e algu-
mas dicas sobre esse mercado.

O seguro serve para repor ou
reparar um bem material rou-
bado, danificado ou destruído
ou, ainda, garantir a indeniza-
ção por doença, invalidez ou
morte do segurado.

No caso de automóveis, exis-
tem vários tipos de seguros,
com diferentes coberturas.

Tipos conceituais de segu-
ros: existem dois tipos de con-
tratos para seguros de auto-
móveis. O primeiro e mais uti-
lizado é aquele chamado seguro

com base no valor de mercado
que significa o seguinte: no
caso de um sinistro no qual seja
considerada a perda total, o
segurado será reembolsado,
não necessariamente com base
no valor escrito na sua apólice
(para o casco) e sim pelo valor
do seu veículo na época em que
se dá o reembolso. Os critérios
são as características do veículo
na hora da contratação e o valor
pelo qual estão cotados, no
mercado, veículos de mesmo
modelo e características.

Existe também o seguro com
base no valor determinado, que
significa que o valor a ser reem-
bolsado é aquele que foi con-
tratado e está discriminado na
apólice.

Nestas duas modalidades, as
companhias trabalham quase
da mesma forma, havendo va-
riação no tipo de fonte de co-
tação dos veículos.

A Fenaseg – Federação Na-
cional das Empresas de Seguros
mantém um convênio com a
FIPE – Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas, para a
divulgação mensal de uma ta-
bela com os valores médios dos
veículos. Essa tabela oferece
mais segurança ao consumidor,
pois possibilita a uniformização
dos valores a serem pagos na
hora da cotação do veículo caso
tenha que receber a indenização.
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Seu bolso
SERVIÇO

Tipos de coberturas em seguros de
automóveis: somente Contra Colisão (enten-
de-se por colisão não somente casos de bati-
da ou capotagem, mas também de inundação
ou mesmo chuva de granizos);

Contra Incêndio e Furto/Roubo (furto é a
subtração de algo móvel; roubo é o furto com
emprego de violência contra a pessoa);

Contra Colisão, Incêndio e Furto/Roubo;
Responsabilidade Civil Facultativa Veí-

culos (RCF-V) (cobre danos pessoais ou
materiais causados a terceiros pelo veículo
segurado);

Acidentes Pessoais de Passageiros (APP)

(cobre situações de invalidez ou morte dos
ocupantes do veículo).

Há companhias que incluem naturalmente
na cobertura os acessórios vindos de fábrica,
como rádios (toca-fitas/CDS).

Outro detalhe muito importante, que não
pode passar desapercebido, é a oferta de van-
tagens adicionais na apólice. Com um merca-
do com tantos concorrentes, esse é um modo
que as empresas encontraram para se distin-
guirem, já que as características básicas dos
seguros de automóveis, no Brasil, são as mes-
mas. Assim, as companhias passam a oferecer
serviços que, conforme o tipo de contrato
incluem por exemplo: 

● assistência 24 horas: dá apoio ao veícu-
lo e aos seus ocupantes, em caso de acidente
ou pane;

● alarme e sistemas de proteção;
● pequenos reparos: vidros quebrados, ba-

lanceamentos e alinhamentos, troca de pasti-
lhas de freios, troca de lâmpadas, entre outros;

● veículo reserva por um período determi-
nado.

Algumas seguradoras oferecem esses
serviços em qualquer uma das modalidades,
não sendo possível abrir mão deles para
obter abatimento. Outras, possuem apenas
alguns desses serviços.

PERFIL DO SEGURADO
A grande maioria das companhias segu-

radoras trabalha, hoje em dia, com cálculos
de prêmios baseados no perfil e hábitos do
consumidor que está contratando o seguro.
Segundo as empresas, o perfil do segurado
foi implantado com a finalidade de se elabo-
rar um valor “mais justo” para o próprio
consumidor. A base de cálculo que era uti-
lizada antes da implantação do perfil dizia
respeito apenas às características do veículo
(marca, modelo, ano etc.). Nessa modali-
dade, quem fosse fazer o seguro iria pagar o
mesmo valor, independente de sexo, idade e
condições de guarda do veículo. O valor do
seguro então, acabava, segundo as empresas,
sendo igual para todos, o que não era justo.
Segundo as estatísticas por eles levantadas,
por exemplo, as mulheres deveriam pagar
menos, pois estas, apresentavam menor vo-
lume de sinistros.

É preciso pesquisar
Dois conceitos básicos na questão

seguro de automóveis são franquia e
prêmio.

Franquia: é a quantia em dinheiro
que corresponde ao segurado pagar,
em caso de acidente. Esta só é
cobrada quando o veículo segurado
deve ser consertado ou o de terceiros.
O segurado fica isento do pagamento
quando é constatada a perda total,
seja por acidente ou por roubo ou
furto. 

O valor das franquias é estipulado
principalmente com base no valor do
veículo. Caso você decida abaixar o
valor da franquia conseqüentemente
o valor do prêmio aumentará.

Prêmio: é o preço do seguro. O cál-
culo é feito com base no perfil do
segurado, prazo do seguro, na impor-
tância segurada e na exposição do
veículo a risco.

O consumidor deve realmente fazer
uma boa pesquisa antes de contratar
o seu seguro, levando em conta a
questão do perfil e coberturas, pois
as diferenças são bem significativas.
Para termos uma idéia da variação de
preços, fizemos um levantamento
hipotético, com as 10 maiores segu-
radoras segundo o ranking do

primeiro semestre de 2004 do Sincor-
SP (Sindicato dos Corretores de
Seguros do Estado de São Paulo).
Para conhecermos o valores do
prêmio por operadora, usamos os
seguintes dados hipotéticos:

Veículo – Ford Fiesta Hatch Street
1.0, 4 portas, Gasolina, ano
2002/2003;

Perfil do segurado – motorista prin-
cipal homem, 39 anos, casado, sem
filhos, na faixa de idade entre 17 e 25
anos, garagem fechada na residência
e no trabalho, utilização do veículo é
apenas para transporte e não para
trabalho;

Coberturas e condições – tipo de
Seguro: Valor de Mercado, Cobertura
Compreensiva contra Incêndio,
Colisão, Roubo-Furto e Danos a
Terceiros.

Para as mesmas características de
seguro, encontramos as seguintes
diferenças dos valores entre as com-
panhias:

nos prêmios: de até 93,18%, sendo
maior valor R$1.596,21 e o menor va-
lor R$826,28; nas franquias: de até
8,49%, sendo o maior valor
R$1.150,00 e o menor valor
R$1.160,00.

Procurar um corretor registrado na Susep -
Superintendência de Seguros Privados –

(telefone: 0800 –218484) e de sua confiança.
Lembre-se de que o corretor vai representá-lo
junto à seguradora. Se você não conhecer
nenhum corretor, entre em contato direta-
mente com uma sociedade seguradora.

Consulte o Procon de sua cidade para saber
da idoneidade da seguradora, ou seja, se a
mesma apresenta ou não queixas sobre os
seus produtos e quais os tipos de queixas.
Das 10 empresas cotadas na nossa pesquisa,
todas elas apresentaram reclamações funda-
mentadas em São Paulo no ano de 2003.

Faça uma boa pesquisa, com várias em-
presas, dos valores dos prêmios e dos tipos
de seguro, para avaliar se você está fazendo
um bom negócio.

Leia todas as condições do contrato e
preste atenção nas exclusões e quais são as
garantias oferecidas pelo seguro.

Se for necessário,  peça uma minuta para
analisar com calma, não deixe nenhuma
cláusula passar sem o completo entendi-
mento e em caso de dúvida consulte um
serviço de orientações ao consumidor.

É comum haver questões sobre avaliação
de risco de um seguro. Seja cauteloso ao

respondê-las, peça orientação, pois questões
que forem comprovadamente mentirosas
atrapalharão no processo de ressarcimento.

Na determinação do perfil, informe você
mesmo os dados exatos de todos aqueles que
utilizarão o veículo, assim como todas as
informações a respeito dos hábitos de uso do
carro. Caso o corretor preencha o ques-
tionário, revise-o atentamente.

Verifique os prazos para o pagamento das
indenizações e do atendimento em caso de
sinistro.

Cuidados para a contratação

Seu bolso
SERVIÇO

As características levadas em conta, variam
de seguradora para seguradora, e dizem
respeito a  bairro e cidade onde o veículo
transita na maior parte do tempo e tipo de
guarda do estacionamento.

É muito importante ressaltar que as infor-
mações sempre se referem ao principal
motorista, ou seja, aquele que utiliza  85% do
tempo de uso do veículo. Um outro fator de
diferenciação no valor do prêmio é se o veícu-
lo é dirigido por outras pessoas, com faixa de
idade entre 18 e 25 anos.  Nesse caso o valor
do prêmio tende a aumentar.

É sempre importante fornecer as infor-
mações verdadeiras pois uma vez ocorren-
do um sinistro, a companhia deverá com-
parar as informações fornecidas na hora da

contratação com as do momento do si-
nistro. Se a seguradora constatar que as
informações não batem, poderá deixar de
pagar a indenização.

Para exemplificar, vamos supor que um
consumidor resolve fazer o seguro com base
no perfil de sua mulher, que por ser mulher e
casada, ficará mais barato. Contudo, isto só
poderá se aplicar, se ela for a principal
motorista ou utilize o veículo em pelo menos
50% do tempo. Caso contrário, este consu-
midor pode sair perdendo, pois ao ocorrer
um sinistro com o veículo utilizado por ele, e
a seguradora constatar que é ele quem mais o
utiliza, pode caracterizar causa de exclusão
da responsabilidade de indenizar prevista em
contrato.
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Caso o valor do seu bem aumente ou
diminua, avise a seguradora, para que

seja feita a alteração do seu contrato, pois
sempre que um bem é segurado, o máximo
que será pago por qualquer sinistro será o
valor estipulado na apólice.

O bem segurado não pode ter outro seguro
com as mesmas funções. Só se pode fazer
outro seguro para um mesmo bem se este for
complementar ao outro, mas mesmo assim,
as duas empresas devem saber da existência
das duas apólices.

Não pode haver nenhum tipo de alteração
do contrato sem o conhecimento e o comum
acordo entre seguradora e segurado e alte-
rações no valor do prêmio devem ser comu-
nicadas e aceitas pelo segurado.

Qualquer alteração no objeto ou local segu-
rado deve ser comunicada o mais rápido pos-
sível à empresa.

Em casos de renovação de um contrato sem
incidentes, as empresas oferecem bônus, que
são convertidos em descontos no valor do
prêmio, independente de ser com a mesma
companhia ou não, ou com o mesmo veículo
ou não.

Pague sempre as parcelas do prêmio em
dia, para evitar possíveis inconvenientes na
eventualidade de um acidente ou roubo.

Em caso de perda total do seu veículo, con-
sulte as condições gerais de seu seguro, pois,
em alguns casos, se você quitou o valor do
prêmio à vista, tem o direito de exigir da
seguradora a devolução proporcional do
prêmio relativo às coberturas adicionais não
utilizadas. 

Sempre que o consumidor realizar o con-
serto de alguma avaria, deve informar sua
seguradora para que seja realizada nova visto-
ria. Isso evita que a companhia efetue um
desconto, na hipótese de sinistro, que atinja a
área do veículo que possuía aquela avaria.

Não esqueça de estar com seus documentos
em ordem, pois uma carteira de habilitação ven-
cida pode impedir que você receba o valor do
seguro. É importante lembrar que um seguro
feito com perfil do motorista deve ser alterado
caso mude o principal motorista do veículo. Na
hipótese de perda total do veículo, a indeniza-
ção somente será paga pela seguradora me-
diante a comprovação da propriedade do bem
com a documentação completa.

Dicas para o segurado

Seu bolso
SERVIÇO

Atente para a abrangência geográfica na
qual o seu veículo está segurado, ou seja,
mesmo que a cidade de circulação do veículo
seja uma, indague sobre possíveis viagens e
suas coberturas.

Verifique qual é a vigência do contrato.
Não aceite a renovação automática, pois pas-
sado o período do contrato, este pode não
continuar sendo o seguro mais interessante
para você.

Alguns corretores solicitam o pagamento
da primeira parcela através de cheque. Se isto
ocorrer, faça o cheque nominal à companhia
seguradora, cruze-o e justifique para que se
destina no verso. Exija o recibo. Caso a sua
proposta seja recusada, o valor pago deverá
ser restituído, corrigido monetariamente.

Exija da empresa o certificado/apólice de
seguro que apresenta os tipos de cobertura

existentes e os valores segurados, pois se você
precisar de provas quanto ao valor e a cober-
tura sobre o bem segurado, a documentação
lhe garante o recebimento.

Veja se há prazos de carência e se não são
muito extensos, pois se ocorrer qualquer
sinistro com o bem, nesse período, você
não terá direito ao ressarcimento do capital
segurado.

Fique atento ao índice de atualização dos
valores dos prêmios e do carro.

Também verifique qual a tabela de referên-
cia a ser utilizada e de uma segunda tabela,
em caso de extinção desta.

Faça o seguro do carro no seu valor real.
Você pode pagar um valor mais alto pelo
prêmio, mas terá certeza de ressarcimento
integral de seu prejuízo e do recebimento de
todo capital segurado.

Serviço
As 10 maiores

seguradoras, segundo o
ranking do primeiro

semestre deste ano do
Sincor-SP – Sindicato dos

corretores de Seguro do
Estado  de São Paulo –
podem ser consultadas

no site da entidade:
www.sincor.sp.org.br/

sincor-sp.

Uma grave denúncia da auditora
do Trabalho Fernanda Giannasi

ao Ministério Público e à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) revela que proibir toda e
qualquer variedade de amianto e
intensificar a fiscalização do setor são
tarefas que o Brasil não pode mais
adiar.  No município de Jaramataia,
sertão alagoano, uma mina de
amianto desativada deu lugar a uma
empresa de água mineral com pres-
supostos “efeitos medicinais” e a uma
clínica chamada Vila Saúde, uma
espécie de spa onde são oferecidos
tratamentos de beleza e cremes à
base de lama extraída no local.

Amostras dos produtos foram

enviadas para análise nos Estados
Unidos. De acordo com o laudo do
MVA Scientific Consultants, os “pro-
dutos de beleza” Misbet continham
dois tipos de amianto, o crisotila e o
antofilita, este último um anfibólito
de uso proibido em todo o mundo.
Já a análise da água não detectou a
presença de fibras do mineral. A
empresa responsável, a Mibasa –
Mineração Barreto S/A, continua
divulgando seu “paraíso da saúde” na
internet (www.mibasa.com.br). O
dono da empresa, o geólogo Sólon
Barrozo Barreto, informou não ter
conhecimento da denúncia. “Nossos
produtos são muito bons para a
saúde, só que ainda não con-
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Enquanto em
Alagoas spa oferece
tratamento com
lama medicinal de
mina desativada de
amianto, luta de
militantes obtém
vitória: a proibição
de campanha
publicitária do setor.

Uma saga
pelo banimento

Amianto
SERVIÇO

Associação Brasileira dos Expostos ao
Amianto (Abrea) ganha ação judicial
e campanha publicitária a favor do
mineral é suspensa.
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