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Você sabe o que avaliar 
na hora de contratar 

um seguro?
Pense rápido: você 

sabe o que é necessário 

avaliar na hora de 

contratar um serviço? 

Claro, cada um tem suas 
peculiaridades e essas 
devem ser analisadas 

pontualmente. Vamos, então, 
falar sobre seguros? A moda-
lidade mais popular é o seguro 
de automóvel. As pessoas já 
têm mais familiaridade com o 
assunto e, em geral, sabem o 
que avaliar nas apólices. Mas 
e se o assunto for o seguro 
de vida?

Para começar, acho inte-
ressante falar em cultura. A  
Susep (Superintendência de 
Seguros Privados) revelou 
que o seguro de pessoas - que 
incluem seguros de vida, de 
acidentes pessoais, doenças 
graves, entre outras modali-
dades de proteção – registrou 
avanços em 2018. De acordo 
com a entidade, a alta foi de 
10% em relação aos valores 
de 2017 e a contratação desse 
tipo de seguro chegou a R$ 38 
bilhões no ano passado. 

Aliás, em 2017, a arrecada-
ção do segmento ultrapassou, 
pela primeira vez, a arrecada-
ção do setor de veículos. Em 
contrapartida, uma pesquisa 
feita pela Universidade de 
Oxford, em 2017, mostrou que 
o mercado de seguros ainda 
tem muito para crescer. De 
acordo com o estudo, 19% 
dos brasileiros tinham algum 
tipo de seguro de vida à época, 
enquanto a média em outros 
11 países é de 32%.

Com base nesses números 
é possível enxergar que há 
um número importante de 
pessoas que sequer cogita ter 
um seguro de vida. Os motivos 
variam. Um deles tem relação 
com o valor a ser pago. Isso 
acontece, pois no imaginário 
popular, a primeira coisa que 
vem à cabeça quando se fala 
em seguros é o seguro auto.

Muitas pessoas ainda des-
conhecem que há seguros no 
mercado para atender a toda 
a população - e alguns nichos 
específi cos de mercado - que 
normalmente cabem no bol-
so. Essas apólices têm valor 
mensal a partir de R$ 25,00 e 
representam uma maneira de 
poupar algum dinheiro para 
um momento de necessidade 

importante. Por exemplo, há 
seguros de vida para pessoas 
com diabetes, outros especí-
fi cos para atender a terceira 
idade, alguns oferecem co-
bertura como proteção contra 
doenças graves. 

Há seguros especiais para 
pais ou responsáveis por pes-
soas com Síndrome de Down 
e outros para tratamento de 
crianças e jovens de até 19 
anos que venham a ter algum 
tipo de câncer. Ainda, há se-
guros que incluem cobertura 
no caso de funeral. A maioria 
das pessoas foge do assunto, 
mas também há uma grande 
parcela da população que se 
vê desamparada quando perde 
um parente e precisa providen-
ciar tudo para a despedida, um 
momento tão difícil.

Assim, para defi nir qual tipo 
de seguro vai atender melhor 
as necessidades de cada indi-
víduo é preciso analisar alguns 
aspectos. Por exemplo: se a 
pessoa não tem familiares pró-
ximos e não for casada, pode 
ser interessante escolher um 
seguro que ofereça cobertura 
em caso de invalidez ou de 
doença grave. 

Se a pessoa estiver inician-
do uma família, é importante 
considerar que, em caso de 
imprevistos, a criança deverá 
contar com o valor da indeni-
zação até chegar à maioridade 
e completar sua educação. Por 
isso, é interessante atentar ao 
valor da apólice e certifi car-
-se de que o benefício será 
sufi ciente para sustentar a 
criança até lá. 

No caso de pessoas com nível 
econômico alto e estável, um 
seguro pode ajudar na ma-
nutenção do padrão de vida 
mesmo que algum acidente 
aconteça e até isentar familia-
res ou o parceiro das despesas 
decorrentes do falecimento. 
A defi nição do seguro ideal 
vai variar de acordo com o 
objetivo de cada um, das suas 
condições de vida e dos planos 
para o futuro. 

É interessante conversar 
com um corretor de confi ança 
para esclarecer dúvidas e en-
tender o que pode ser melhor 
para o seu perfi l.

 
(*) - É diretor comercial da American 

Life, seguradora reconhecida 
por oferecer seguros a nichos 

específi cos com mais de 25 anos
de mercado (www.alseg.com.br).

Francisco de Assis Fernandes (*)

O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou que está disposto a 
vetar o aumento da pena por 
calúnia, difamação e injúria 
divulgadas em redes sociais. 
O dispositivo está previsto no 
pacote anticrime, aprovado 
pelo Senado, e que segue 
agora para sanção presiden-
cial. Os possíveis vetos serão 
discutidos com o ministro da 
Justiça, Sergio Moro.  

“Um dispositivo desse pro-
jeto anticrime triplica pena 
para quem cometeu crime de 
calúnia, difamação e injúria nas 
mídia sociais. Imagina o inferno 
que vai ser. Eu estou disposto a 
vetar isso daí, mas a gente vai 
acompanhar nos comentários, 
para ver o que o povo acha”, 
afi rmou o presidente.

O pacote anticrime reúne 
parte da proposta apresen-
tada no início deste ano 
pelo ministro Sergio Moro e 
trechos do texto elaborado 
pela comissão de juristas coor-
denada pelo ministro do STF 

Presidente vai conversar com Moro sobre vetos

a pacote anticrime.
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A sessão está marcada 
para terça-feira (17), 
após a Comissão Mista 

de Orçamento votar o texto. A 
análise dos relatórios setoriais 
sobre a proposta orçamentária 
foi concluída na última quarta-
-feira (11). Agora, os textos 
aprovados serão analisados 
pelo relator-geral do Orçamen-
to, deputado Domingos Neto 
(PSD-CE).

O parecer preliminar  já 
considera as mudanças na 
proposta orçamentária para 
2020, que propôs correções, 
atualizou parâmetros que 
serviram para as projeções de 
receitas e despesas e também 
incorporou efeitos de propostas 
encaminhadas ou aprovadas 
após o envio do texto original.

A versão do Poder Executivo 
indica que em janeiro próximo 
o salário mínimo passará dos 
atuais R$ 998 para cerca de 
R$ 1.031, abaixo do valor ini-
cialmente previsto (R$ 1.039). 
Segundo cálculos da equipe 
econômica, para 2020 cada R$ 
1 a mais no salário mínimo eleva 
as despesas da União em cerca 

A versão do Poder Executivo indica que em janeiro o salário mínimo passará

dos atuais R$ 998 para R$ 1.031.

O presidente do senado, Davi 
Alcolumbre, confi rmou para a 
terça-feira (17) a votação da 
MP que transfere o Conselho de 
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) do Ministério da 
Economia para o Banco Central 
(BC), reestruturando o órgão. 
A MP precisa ser votada até 
terça-feira para não perder a 
validade.

“Vamos votar na terça-feira. 
Eu falei com os líderes partidá-
rios e eles estão chamando os 
senadores para essa votação”, 
garantiu Davi. O Coaf tem a 
atribuição de monitorar as ativi-
dades fi nanceiras e de produzir 
informações para prevenir e 
combater a lavagem de dinhei-
ro, aplicando penas adminis-
trativas a entidades do sistema 
fi nanceiro que não enviarem os 
dados necessários para esse 
trabalho de inteligência.

Entre os pontos da matéria 
original retirados estão a mu-
dança de nome do Coaf para 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garante a votação.
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Em discussão 
o modelo de 
candidatura avulsa

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) propôs que o Se-
nado discuta abertamente o mo-
delo de candidatura avulsa, para 
que os cidadãos possam entrar na 
vida pública sem a necessidade 
de pertencer a um partido polí-
tico. Mencionou estudo recente 
segundo o qual quatro em cada 
dez nações permitem que pessoas 
sem fi liação partidária disputem, 
pelo menos, cadeiras legislativas 
em nível local, como Alemanha, 
Japão, Itália e Reino Unido. 

Styvenson criticou a prolife-
ração de partidos políticos no 
país, lembrando que hoje há 
76 processos de agremiações 
esperando sua formalização 
junto ao TSE. Ele também se 
referiu à liberação da coleta de 
assinaturas eletrônicas para a 
criação de partidos. 

“Temos que ficar atentos 
às possibilidades de fraude, 
já que fraudavam assinaturas 
físicas, conforme constatou a 
Polícia Federal. Durante uma 
investigação aqui, em 2013, no 
DF, já tinha sido comprovada 
a existência de assinaturas até 
de pessoas falecidas”, disse o 
senador (Ag.Senado).

A Comissão de Desenvol-
vimento Regional do Senado 
aprovou o projeto que institui 
o Tocantins como a Rota Na-
cional do Turismo de aventura, 
ecológico, rural, de sol e praia, 
de vivência, cultural, religioso 
e gastronômico. O objetivo é 
fomentar o turismo, promover 
o crescimento econômico e 
valorizar os bens culturais e 
naturais da região. Como é 
terminativo, já pode seguir 
para a Câmara dos Deputados.

Para a autora, senadora Ká-
tia Abreu (PDT-TO), o turismo 
no Tocantins tem um diferen-
cial que não se encontra em 
outras partes do Brasil. No Es-
tado, biomas distintos podem 
ser encontrados em um único 
lugar (Floresta Amazônica e 
Cerrado), o que possibilita ao 

turista contemplar “paisagens 
belíssimas e únicas, isso tudo 
no coração do país”. 

A senadora registra que o 
turista que vai a Tocantins 
tem a chance de conhecer 
várias tipologias de turismo, 
“em que o mais importante 
não é voltar com a mala cheia 
de compras, mas sim com uma 
bagagem repleta de novas 
experiências”.

A senadora destaca as águas 
do Jalapão, a ilha do Bananal 
e as cachoeiras de Taquaruçu, 
além do turismo religioso e 
da gastronomia local. Como 
exemplo, cita o biscoito amor-
-perfeito: “este sequilho que 
derrete na boca é feito na 
cidade de Natividade, mas 
já conquistou fama nacional” 
(Ag.Senado).

O Parque Estadual do Jalapão é um dos pontos mais procurados 

pelos turistas no estado.

Rodrigo José Fernandes

A Comissão de Minas e Energia da Câmara 
realiza audiência pública na próxima quarta-feira 
(18) para debater sobre o tema das “Centrais 
Hidrelétricas e a expansão das fontes de energia 
eólica e solar”. O encontro foi pedido pelo depu-
tado Eduardo Bismarck (PDT-CE), ao lembrar 
que as fontes eólica e solar para a produção de 
energia elétrica se expandem rapidamente.

“Na fonte eólica, a capacidade instalada de pro-
dução de energia já alcança 15 GW (9,2% da matriz 
do País). São mais de 7 mil aerogeradores, em 601 
parques eólicos, em 12 estados”, disse. Segundo ele, 
em 2011 havia apenas 1 GW instalado. Já a fonte 

solar apresenta um crescimento mais recente, em 
razão da signifi cativa redução de preços dos painéis 
fotovoltaicos nos últimos anos, lembrou o deputado.

“Essa fonte tem atualmente uma capacidade 
instalada menor (em 2018 representava cerca de 
1,1% da matriz brasileira), mas há estimativas que 
informam crescimento de 44% em 2019”, disse. Bis-
marck também citou a importância das Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs), usinas hidrelétricas 
de pequeno porte com capacidade instalada maior 
do que 5 MW e menor ou igual a 30 MW. Para o 
deputado, é importante que o Legislativo discuta 
o tema em profundidade (Ag.Câmara).

Senado e a 
importância da 
engenharia na 
formação do Brasil

O Dia do Engenheiro, celebrado 
em 11 de dezembro, e o 86º ani-
versário do Sistema Confea/Crea 
foram comemorados em sessão 
especial do Senado na sexta-
-feira (13). Presidindo a sessão, o 
senador Izalci Lucas (PSDB-DF) 
elogiou a categoria, observando 
que a engenharia é uma ciência 
exata que dá às pessoas a condição 
de continuarem vivas e saudáveis. 
Izalci também destacou a parti-
cipação desses profi ssionais no 
processo legislativo. 

“A engenharia e a arquitetura 
modernas têm em Brasília sua 
maior obra. Quero cumprimentá-
-los pela presença e pelas dis-
cussões em prol de um país mais 
desenvolvido, mais igual e sobre-
tudo mais justo. Está nas mãos e 
na inteligência de vocês o país que 
sonhamos”. O sistema que reúne o 
Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia (Confea) e os con-
selhos regionais de engenharia e 
agronomia (Crea) foi criado em 
11 de dezembro de 1933 pelo 
Decreto-Lei 23.569, que marcou 
a regulamentação da engenharia 
no Brasil. 

Representando todos os con-
selhos regionais do país, o presi-
dente do Crea da Paraíba, Antonio 
Carlos de Aragão, destacou que 
a engenharia é formada por mui-
tos setores. Ele pontuou que a 
atividade representa as grandes 
transformações da humanidade. 
E disse que, justamente por ser 
parte de tudo o que cerca as pes-
soas, a atividade é responsável por 
também garantir a segurança da 
população. Para Aragão, foi a falta 
de engenheiros que ocasionou 
grandes tragédias do país, a exem-
plo do rompimento da barragem 
de Brumadinho, em Minas Gerais, 
em janeiro (Ag.Senado).

Congresso Nacional pode votar 
Orçamento nesta semana
O Congresso Nacional pode votar nesta semana a proposta orçamentária para 2020

de R$ 320 milhões.
Em 2020, a meta fi scal para o 

resultado primário do governo 
central — Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central — corresponderá a 
um defi cit de R$ 124,1 bilhões. 
Desde 2014, as contas públicas 
estão no vermelho: descontado 

o pagamento dos juros da dívi-
da, as despesas vêm superando 
as receitas ano a ano.

Na mesma sessão, o Congres-
so pode votar projeto que libera 
o crédito suplementar no valor 
de R$ 561,6 milhões para vários 
órgãos do Executivo. O Minis-
tério da Educação vai receber 

cerca de R$ 255 milhões. A área 
de infraestrutura da Educação 
Básica será benefi ciada com a 
maior parte desse valor: R$ 245 
milhões.

R$ 900 mil vão para a ma-
nutenção de universidades 
públicas no estado de São Paulo 
(Ag.Senado).

Bolsonaro: pena maior para 
calúnia ‘pode ser vetada’

Alexandre de Moraes. A matéria 
traz mudanças na legislação 
penal, como aumento de penas 
e novas regras para progressão 
de regime pelos condenados.

O texto foi aprovado na 
Câmara na semana passada, 
sem pontos considerados mais 
polêmicos. Dentre esses pon-
tos, fi caram de fora do texto 

fi nal temas como prisão após 
condenação em segunda ins-
tância, que está em discussão 
por instrumentos diferentes 
na Câmara e no Senado; e o 
plea bargain, dispositivo que 
prevê a redução de penas de 
acusados que confessarem 
ter cometido um determinado 
crime (ABr).

Medida Provisória do Coaf 
será votada na terça-feira

Unidade de Inteligência Finan-
ceira (UIF) e a transformação 
do plenário (órgão colegiado) 
em conselho deliberativo. Além 
disso, destaque aprovado por 
acordo entre os partidos retirou 
das as atribuições do órgão a 
de produzir informações para 
o combate ao fi nanciamento 
do terrorismo.

Para o próximo semestre, 
Davi Alcolumbre apontou como 
uma das prioridades a reforma 
tributária. A intenção, segundo 
o presidente, é instituir uma co-
missão especial composta por 
15 deputados e 15 senadores 
para tentar chegar a um texto 
de conciliação entre Câmara, 
Senado e governo (Ag.Senado).

Tocantins: rota do 
turismo de aventura, 

religioso e gastronômico

Comissão debate expansão de energias alternativas


