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Executivo
seção I

Celebração do Dia do Consumidor
teve atendimentos personalizados

No Largo da Batata, zona 
oeste, unidades do Procon, 
Ipem, Arsesp e Defensoria 
Pública distribuíram 
cartilhas e ofereceram 
atendimento de 
orientação aos cidadãos

ara celebrar o Dia Mundial do Con-
sumidor, quatro órgãos ligados ao 
Estado reuniram ontem, 15, das 9 às 
17 horas, no Largo da Batata, zona 
oeste da capital, postos para orientar 
a população. Além do atendimento 
personalizado, o público recebeu 
cartilhas educativas e materiais infor -
mativos sobre temas ligados aos 
direitos do consumidor, todos dis-
poníveis para cópia gratuita on-line 
(ver Serviço). 

Participaram da ação a Funda-
ção de Proteção e Defesa do Consu-
mi dor (Procon-SP), o Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado (Ipem-
-SP), ambos vinculados à Secretaria 
Estadual da Justiça e da Defesa da 
Cidadania e, ainda, a Defensoria 
Pú blica do Estado e a Agência Regu-
ladora de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo (Arsesp), ligada 
à Secretaria de Governo.

A defesa do consumidor foi re -
conhecida como direito fundamental 
pela Constituição de 1988. Dois anos 
depois, sua importância foi destaca-
da com a promulgação da Lei federal 
nº 8.078/90, que instituiu o Código 

de Defesa do Consumidor – CDC (goo.gl/
qtiKOQ). Na época, os legisladores avalia-
ram o consumidor como o elo mais fraco na 
relação de consumo e, por isso, o CDC foi 
elaborado de modo a assegurar ao cidadão o 
direito à escolha, informação e a se comuni-
car com o fornecedor do produto ou serviço.

Para o superintendente do Ipem, Gua-
racy Fontes Monteiro Filho, “o objetivo da 
ação no Largo da Batata foi exatamente 
esse: levar mais informação ao cidadão, 
para que ele faça valer seu direitos”. O diri-
gente registrou também o fato de o Ipem 
ter feito, ontem, uma fiscalização, com a 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), para combater frau-
des em postos de combustíveis da capital.

A assessora técnica da Diretoria de 
Aten dimento e Orientação do Procon, Fátima 
Lemos, diz que “27 anos depois de sua cria-
ção, o CDC continua adequado às relações 
atuais de consumo, mesmo considerando 
inovações posteriores, seja o comércio ele-
trônico sejam os novos meios de pagamento, 
como o cartão de débito”.

“Hoje o comprador está mais conscien-
te e informado, acessa as redes sociais e 
reclama seus direitos. Quando tem dúvida, 
ele pode recorrer aos canais de comuni-
cação do Procon (ver Serviço). A inter-
mediação da instituição tem possibilitado 
solucionar satisfatoriamente 80% das soli-
citações”, observa Fátima.

Regularização – Moradora de Piri -
tuba, a ajudante de serviços gerais Nilzete 
Santos, 52 anos, foi uma das primeiras pes-
soas atendidas no posto itinerante do Procon. 
A caminho do trabalho em Moema e fazendo 
escala para trocar de ônibus no Largo da 
Batata, ela aproveitou para se informar sobre 
um crediário pendente. “Comprei um pro-
duto de R$ 300 e já paguei mais de R$ 1,2 

mil por ele. Quero saber se os juros cobrados 
são abusivos ou não”, explicou. 

O coordenador do Núcleo de Tratamento 
do Superendividamento, Diógenes Donizete, 
orientou Nilzete a agendar atendimento no 
posto do Procon no Poupatempo Sé, o mais 
próximo da residência dela. “Não foi possível 
esclarecer a dúvida, ela estava sem o contrato 
de crediário e outras informações em mãos”, 
observou Diógenes. Ele acrescentou ter tam-
bém sugerido a Nilzete inscrever-se no site da 
Fundação para assistir à palestra gratuita 
Dívidas e Dúvidas, serviço criado especial-
mente para essa finalidade (goo.gl/MbpbOn).

No posto itinerante vizinho, o da Defen-
soria Pública (DP) do Estado, o torneiro 
mecânico aposentado Raimundo Rita, de 67 
anos, buscava informações sobre como ini-
ciar um trabalho como vendedor autônomo 
em alguma praça da cidade. “Moro no 
Capão Redondo, quero me estabelecer como 
ambulante no Largo 13 de Maio, em Santo 
Amaro, ou então no meu bairro mesmo. 
Mas quero ser legalizado, para não ter pro-
blemas com a fiscalização”, ressaltou. 

Rodrigo Pereira, coordenador do Nú  cleo 
de Defesa do Consumidor, orientou Rai mundo 
a agendar atendimento pessoal pelo telefone 
gratuito (ver Serviço) da DP para se informar 
como deve proceder para regularizar a ativida-
de, inclusive com relação às mercadorias.

Na capital, os atendimentos iniciais ao 
público da DP são realizados no Edifício 
Cidade IV, na Rua Boa Vista, nº 150, região 
central, em local próximo da Estação São 
Bento do Metrô. Nas demais regiões, o 
interessado precisa consultar o site da 
Defensoria (ver Serviço).

Estreitando laços – “O papel pri-
mordial da Defensoria é oferecer assistên-
cia jurídica gratuita e integral para quem não 
tem condições financeiras de pagar pelo ser-
viço em casos da Justiça Estadual. O públi-
co-alvo são cidadãos cuja renda familiar não 
exceda três salários mínimos. Casos excep-
cionais são avaliados no encontro presencial 
com o defensor público”, informou Pereira. 
Segundo ele, a instituição também atua em 
causas coletivas, no caso as ações de inte-
resse comum a muitos consumidores. 

“O mutirão foi muito especial, pos-
sibilitou ao público ter acesso a diversos 
serviços de defesa do consumidor. Essa 
ação também fortaleceu e aproximou ins-
tituições públicas com trabalhos afins”, 
avaliou o coordenador. Análise semelhan-
te fez o diretor de relações institucionais 
da Agência Reguladora de Saneamento e 
Energia do Estado (Arsesp), Paulo Góes: “O 
encontro na capital foi um trabalho de cida-
dania, no sentido de informar a população 
sobre como e a quem recorrer caso tenha 
dúvida relacionada a fornecedores”.

Rogério Mascia Silveira
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Serviço
Agência Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp)
www.arsesp.sp.gov.br
Telefones: eletricidade – 0800 7270167;
gás canalizado – 0800 77 00 427; 
saneamento – 0800 77 16 883
Defensoria Pública do Estado
www.defensoria.sp.def.br
Telefone 0800 773 4340 (ligação gratuita 
de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas)
Fundação Procon-SP
www.procon.sp.gov.br
Telefones: na capital, ligar 151, de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 19 horas (no interior e 
litoral, é preciso consultar no site do Procon 
endereços e telefones de Procons municipais).
Instituto de Pesos e Medidas do Estado 
(Ipem) – www.ipem.sp.gov.br
Telefone 0800 013 05 22
E-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br
Mais informações sobre material distribuído 
estão disponíveis em: Cartilhas educativas 
do Ipem – goo.gl/f58ORk
Cartilha sobre o transporte público da 
Defensoria Pública – goo.gl/MJvMlF
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Ação conjunta – Instituições esclareceram dúvidas do cidadão e distribuíram materiais informativos

Diógenes – Atendimento a Nilzete 

Pereira (em pé)  e
Raimundo – Explicações sobre 
agendamento pessoal na DP
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