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Procon-SP busca 
parceria com prefeituras

Meta é ampliar a rede de 
cobertura e de proteção 
ao consumidor, criando 
postos municipais de 
atendimento; atualmente, 
dos 645 municípios 
paulistas, 270 têm 
convênio com a fundação

resente em todas as regiões do 
Estado de São Paulo, a Fundação 
de Proteção e Defesa do Con su-
midor (Procon-SP) dá mais um 
passo na descentralização de suas 
atividades e expansão de atendi-
mento ao público. Para isso, con-
vida prefeituras paulistas para 
assinar convênio de criação de 
postos municipais do órgão. Essa 
medida teve início no município 
de Capivari, em 1987. Hoje essa 
rede abrange 270 dos 645 muni-
cípios do Estado.

No caso de instalação de uni-
dade local, o Procon-SP pode 
fornecer computadores, mobiliá-
rio, programa (software) de ges-
tão do posto, treinamento padro-
nizado para a fiscalização de for-
necedores e estabelecimentos co -
merciais, material educativo e apoio 
técnico e operacional permanen-
tes. Em contrapartida, a prefei-
tura deve oferecer infraestrutura: 
local de atendimento, funcioná-
rios, telefone e acesso por banda 
larga à internet.

O munícipe de cidade onde o 
convênio não foi assinado pode 
contatar sua prefeitura e suge-
rir a adesão. Quem dá a orienta-
  ção é a diretora-executiva do Pro  -
con-SP, Ivete Ribeiro. “A mu   ni  -
cipalização amplia a proteção 
ofe  recida ao consumidor e padro-
 niza o atendimento e a fiscaliza-
ção. Isso sem contar que metade 
do valor arrecadado com as mul-
tas aplicadas a fornecedores e 
estabelecimentos co  merciais é 
destinada ao tesouro munici-
pal”, assegura.

Datas – Vinculado à Secretaria 
Estadual da Justiça e da Defesa da Cida-
dania, o Procon-SP tem 600 funcionários. 
Desses, 400 trabalham na sede da insti-
tuição, no bairro Barra Funda, na capital. 
Os demais estão lotados nas oito regio-
nais da fundação – Bauru, Campinas, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São José do Rio Preto, São José 
dos Campos e Sorocaba.

Além de fiscalizar, as equipes regu-
larmente pesquisam preços de produtos 
e de serviços, atividade bastante intensi-
ficada em épocas do ano em que ocorre 
aumento de vendas, como o período de 
volta às aulas e datas comemorativas de 
grande apelo comercial – Dia das Mães, 
Dia dos Pais, Dia da Criança, além de 
Páscoa e Natal. Os dados apurados são 
públicos e divulgados no site da funda-
ção (ver serviço), sempre na semana 
que antecede as compras. 

Postos móveis – O Procon-SP tam-
bém presta seus serviços em unidades 
móveis. São dois micro-ônibus adaptados 
que se deslocam pelas várias regiões do 
Estado. Elas oferecem atendimento, promo-
vem atividades de educação para o consumo 
e distribuem material informativo. A lista de 
publicações da entidade inclui o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) e outras carti-
lhas, além de um conjunto de folhetos e 

guias que estão disponíveis para cópia 
(download) gratuita no site da instituição.

Convênio – O site da fundação infor-
ma as regras para a adesão dos municípios 
à rede estadual de proteção ao consumi-
dor. Fornece também, em formato PDF, o 
arquivo para a celebração do convênio – 
medida prevista pelos Decretos estaduais 
nº 58.963/2013 e nº 45.059/2000.

Para celebrar o convênio, a prefeitura 
interessada precisa entregar o Certificado 
de Regularidade do Município (documento 
disponível no site de Convênios da Se -
cretaria de Estado da Gestão Pública). E 
mais o Termo do Convênio/Plano de Tra-
balho, fornecido pelo Procon-SP, assina-
do em duas vias pelo prefeito da cidade 
(ver link em serviço). 

História – Criado pela Lei nº 
9.192/1995 e instituído pelo Decreto nº 
41.170/1996, o Procon-SP tem autono-
mia técnica, administrativa e financei-
ra. Somente na capital, registra mais de 
10 milhões de atendimentos desde sua 
criação.

Na cidade de São Paulo, oferece aten-
dimento presencial nos Poupatempos Sé, 
Santo Amaro e Itaquera; e nos Centros de 
Integração da Cidadania (CIC) Norte, Sul, 
Leste, Oeste e Feitiço da Vila, de terça a 
sexta-feira, das 9 às 15 horas. Nos postos 
Casa da Cidadania e Grajaú, o atendimento 
ocorre às quartas-feiras, no mesmo horá-
rio. No CIC do Imigrante, o serviço funcio-
na nas segundas-feiras, das 9 às 15 horas.

Opcionalmente, o cidadão pode con-
tatar a fundação pelo número 151 (ligação 
tarifada), de segunda a sexta-feira, das 7 
às 19 horas. Outro canal de comunicação é 
o site da instituição, que torna disponíveis 
endereços e horários de funcionamento dos 
postos municipalizados.

Rogério Mascia Silveira
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Impressora 3D da USP
São Carlos faz sucesso

A impressora 3D montada pelo Ins -
tituto de Ciências Matemáticas e de Com-
putação (ICMC) da USP de São Car los é 
um caso de sucesso. Ao longo de mais de 
um ano em atividade, ela produziu várias 
peças de plástico, um drone e até mesmo 
outra impressora 3D. A máquina cria 
qualquer peça, que sai pronta, sem de -
pender de recursos adicionais. Caso seja 
necessário o uso de componentes eletrô-
nicos (chips, fios, etc.), eles são instala-
dos depois. 

Futuramente, o drone poderá ser uti  -
lizado na agricultura para identificar 
doenças nas plantações. Outra aplicação 
é ajudar a localizar um carro em fuga em 
uma situação de perseguição policial.

A velocidade de impressão da im -
pressora 3D ainda é baixa, precisando 
de 30 minutos, em média, para produzir 
uma peça comum. Mesmo assim, ela já 
é usada na indústria, por fabricantes de 
automóveis e autopeças, por exemplo. 

Começa hoje a Semana do
Meio Ambiente na Unicamp

A Unicamp dá início hoje (26) à série 
de atividades que marcam a Semana do 
Meio Ambiente 2015. O evento, promo-
vido pelo Grupo Gestor Universidade 
Sustentável (GGUS), com patrocínio 
do Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS), vai até o dia 29, oferecendo uma 
série de ações, entre elas, palestras, exi-
bição de filmes, feira de trocas solidárias, 
rolê ambiental e entrega de brinde em 
troca de alimentos. 

As atividades serão abertas à par-
ticipação dos integrantes da comunida-
de universitária e do público externo. 
“Nosso objetivo é levar informações às 
pessoas, para que contribuam para a 
construção de uma universidade cada 
vez mais sustentável”, afirma a secre-
tária-executiva da Câmara Técnica de 
Educação Ambiental do GGUS, Maria 
Gineusa de Medeiros e Souza. Mais 
informações sobre a programação em 
www.unicamp.br/unicamp

EMTU pede Licença
Prévia Ambiental

A Empresa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos (EMTU/SP) publicou na 
edição de quinta-feira (21) do Diário Ofi-
cial do Estado requerimento de Licença 
Prévia Ambiental feito à Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(Cetesb) referente ao trecho Conselheiro 
Nébias-Valongo do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) da Baixada Santista. Esse 
trecho está localizado na cidade de Santos. 
O pedido torna pública a entrega do Estudo 
de Impacto Ambiental e do Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA-RIMA) à Cetesb, 
ocorrida em 15 de maio. A documentação 
será analisada para a emissão da licença 
prévia do trecho, prevista para o segundo 
semestre. De acordo com a legislação, a 
concessão da licença permite a publicação 
do edital de obras do empreendimento.

O trecho Conselheiro Nébias-Valongo 
do VLT terá 13 estações distribuídas ao 
longo dos 8 quilômetros de percurso e 
há estimativa de demanda de 40 mil pas-
sageiros diariamente. Está previsto um 
terminal em Valongo (Centro Histórico de 
Santos) e uma Estação de Transferência 
em Conselheiro Nébias. Além desse trecho, 
a estação Conselheiro Nébias terá outras 
duas vias permanentes. Em São Vicente, 
o VLT entrou em operação precursora, 
sem cobrança de tarifa, entre as estações 
Mascarenhas de Moraes e João Ribeiro.

SERVIÇO
Fundação Procon-SP
www.procon.sp.gov.br
Portal de Convênios
www.convenios.sp.gov.br
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Convênio do município com o Procon-SP padroniza atendimento ao público e fiscalização

Unidades móveis do Procon-SP oferecem atendimento e atividades de educação para o consumo
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