
Cobertura básica de 
seguros já prevê 
danos provocados 
pela natureza

¬ PAULA COURA
¬Depois  da  forte chuva  
de granizo que atingiu al-
gumas regiões de Belo Ho-
rizonte na última segunda-
feira,  oficinas,  sobretudo 
as especializadas em repa-
ros de lanternagem e vi-
dros, tiveram aumento na 
demanda. Em algumas lo-
jas, o movimento chegou a 
ser 35% maior que o espe-
rado para o mês. Só o servi-
ço do “martelinho de ou-
ro”, que custa em média en-
tre R$ 120 e R$ 300 para 
pequenos reparos,  agora,  
pela alta  demanda e au-
mento do serviço, já pode 
ficar entre R$ 1.200 e R$ 
3.500, alta de até 900%. 

As regiões Pampulha e 
Leste foram as mais afeta-
das pelo temporal. Conse-
quentemente,  as  oficinas  
desses  locais  são  as  que 
mais receberam veículos da-
nificados. “Nosso movimen-
to cresceu 35% na terça,  
após o temporal, e se man-
tém durante a semana. Ho-
ras extras são inevitáveis, e 
contamos também com a co-
laboração dos clientes,  já  
que pode acontecer atraso 
na entrega”, conta a respon-
sável pelo marketing e quali-
dade do atendimento da Ta-
lin Vidros e Acessórios Auto-
motivos, Aline Bitarães. 

No bairro Castelo, que 
também recebeu boa parte 
da chuva de granizo, o mo-
vimento na Studio Automo-

tivo está intenso. A agenda 
da oficina  para  o  mês  de  
agosto está lotada. Só para o 
serviço de martelinho de ou-
ro, a procura cresceu dez ve-
zes o esperado para a época. 
Um exfuncionário da em-
presa, que voltava para Belo 
Horizonte, foi recontratado 
para auxiliar nos trabalhos. 
“Vamos  sentir  movimento  
de veículos por conta dessa 
chuva até o meio do ano que 
vem. O serviço do marteli-
nho é delicado e demanda 
tempo. Após ser finalizado, 
é recomendado que seja fei-
to o polimento do carro e até 
uma nova pintura”, explica 
o proprietário do estabeleci-
mento Luiz Pereira Lima. 

NA PELE.  Quem ficou com o 
veículo completamente da-
nificado na chuva logo se  
pergunta: será que o seguro 
vai cobrir? Hugo Othon, 38, 
teve seu Polo novinho – com-
prou o carro 0 km há quatro 
meses –  estraçalhado pela 
chuva. “Se não tiver jeito de 
reparar, o seguro tem que 
viabilizar um novo veículo. 
Estamos analisando”, diz. 

Atualmente, a maior par-
te das seguradoras de auto-
móveis oferece ressarcimen-
to de prejuízos causados por 
fenômenos da natureza em 
sua cobertura básica, com o 
pagamento da franquia. “O 
consumidor deve ficar atento 
na hora de contratar o seguro 
e deixar o corretor ‘invadir 
sua vida’ para entender as 
reais necessidades e explicar 
os detalhes da apólice”, pon-
tua o presidente da Comissão 
de Ramos Elementares do 
SindSeg  MG/GO/MT/DF,  
Geraldo Pereira Filho. 

¬ NATÁLIA OLIVEIRA
¬Quem passou pela aveni-
da Antônio Carlos, na ma-
nhã  de  ontem,  encontrou  
uma cena inusitada. Um car-
ro foi içado e ficou dependu-
rado em um guincho em ci-
ma de um passeio na via. A 
cena foi um protesto feito 
por uma locadora de veícu
los que diz que teve proble-
mas  com  uma  picape  da  
marca Nissan. O carro ficou 
pendurado  no  bairro  São  
Francisco, na região da Pam-
pulha, em Belo Horizonte. 
Junto ao veículo, um ban-
ner gigante reclamando da 
concessionária: “Não com-
pre Nissan, fomos engana-
dos”. O protesto foi feito pe-
la locadora Locamix, que ga-
rante que o automóvel seria 
novo, comprado no ano pas-
sado, mas modelo 2015.

“O veículo deu problema 
muito rápido. Foi constata-
do um problema no motor e 
na turbina e, quando tenta-
mos arrumar, o valor ficaria 
em R$ 82 mil, sendo que o 
carro custa R$ 95 mil”, recla-
mou a responsável, que pre-
feriu não se identificar.

Por meio de nota, a con-
cessionária Carbel Japão ale-
ga que foi instalado um equi-
pamento (um snorkel) não 
homologado pela montado-
ra. A revenda diz ainda que a 
modificação não é apropria-
da e causou os danos no mo-
tor da picape. A Nissan, até o 
fechamento  dessa  edição,  
não tinha se pronunciado.

Carro foi içado em protesto 
pela empresa que o comprou
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Inflação. Demanda maior fez serviço de “martelinho de ouro” disparar até 900%

Granizo aumentou em 
35% procura por oficina

ALEX DE JESUS 

Reparos. Na Studio Automotivo, demanda por “martelinho de ouro” cresceu desde segunda-feira
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Em Minas Gerais é mais comum riscos com vendaval, chuvas que 
causam alagamento de ruas, queda de árvores e chuva de granizo.

Saiba o que fazer caso seu veículo ou imóvel seja 
afetado durante uma chuva de granizo

VEÍCULOS

Se o segurado possuir a cobertura total do veículo, 
todos os eventos da natureza vão estar cobertos. 
Além de colisão, roubo e furto, os fenômenos naturais 
inclusos na cobertura básica são: ventos fortes, 
enchentes, chuva de granizo, queda de objetos no 
carro, deslizamento de terra, incêndio e raios.

RESIDÊNCIAS

No caso de residências, empresas e condomínios as 
regras são diferentes. A cobertura básica inclui 
incêndio, explosão, fumaça de qualquer causa e 
natureza e queda de raio. Para qualquer outro 
evento, é preciso contratar coberturas adicionais. 

A maioria das seguradoras possuem coberturas 
específicas para vendaval, ciclone, tornado e granizo. 

Em residências e condomínios, algumas seguradoras 
cobrem bens ao ar livre como antenas, placas de 
energia solar e aquecedores de piscina. 

FICA A DICA

É fundamental ler a apólice com atenção para 
certificar-se sobre as coberturas inclusas.

Um episódio marcante em 2008

LEO FONTES 
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Apólice

Residências 
também estão 
protegidas
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E, se além do veículo, 
foi a  casa que ficou 

danificada,  é  bom  ficar  
atento. De acordo com o 
SindSeg, ainda não é co-
mum as pessoas pensarem 
em contratação de seguro 
residencial. Em Minas Ge-
rais,  houve  crescimento  
da contratação desse tipo 
de seguro em 17,8% nos 
seis  primeiros  meses  do  
ano  em  comparação  a  
2017, mas o percentual é 
considerado baixo. 

O seguro de condomí
nio, por exemplo, é de con-
tratação obrigatória  e  se  
destina aos de uso residen-
cial, comercial e misto. A 
cobertura  básica  simples  
garante a proteção contra 
danos causados pelos ris-
cos de incêndio, queda de 
raio dentro do terreno, ex-
plosão por qualquer natu-
reza e até queda de aerona-
ve. “Por lei, o condomínio 
é obrigado a optar pela co-
bertura,  ainda  que  seja  
básica. O Sistema de Finan-
ciamento  Habitacional  
também, em geral, oferece 
cobertura para incidentes 
da natureza, como o deste-
lhamento por conta da chu-
va de granizo”, explica Ge-
raldo Pereira Filho. (PC) 

Relembre. A última chuva de 
granizo que deixou 
lembranças nos 
belo-horizontinos também 
aconteceu em 2008. Carros 
ficaram destruídos e casas 
foram derrubadas. Muitas 
oficinas da capital 
importaram mão de obra 
especializada.

Depoimento. “Veio gente de 
todo o Brasil para trabalhar 
em Belo Horizonte. Na capital, 
praticamente toda a mão de 
obra de martelinho de ouro 
era terceirizada”, conta o 
sócio da oficina Lopes & 
Freitas Carlos Roberto de 
Freitas, que há 50 anos 
trabalha no ramo. 

Polícia agiu
Retirada. A picape ficou 
içada por cerca de duas 
horas, já que, às 9h da 
manhã, a Polícia Militar 
pediu a retirada do veícu
lo. Antes disso, a cami-
nhonete chamou a aten-
ção de moradores.Prejuízo também em residências de vários bairros da capital

Produção industrial sobe I
A produção industrial de Minas Gerais apresen-
tou, em junho deste ano, um incremento de 
7,1% frente ao mês imediatamente anterior, na 
série com ajuste sazonal, segundo dados divul-
gados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

7Produção industrial sobe II
Segundo o IBGE, a produção industrial cresceu 
em 13 dos 15 locais pesquisados em 0junho, se-
guindo a média nacional de 13,5% registrada no 
período. As maiores altas foram observadas no 
Paraná (28,4%), Mato Grosso (25,6%), Goiás 
(20,8%) e do Rio Grande do Sul (17,0%).
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