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Há risco de aumentos exagerados nos pre-
ços?

Ele tem percebido, com maior nitidez, que exis-

tem organismos de defesa do consumidor. como
os casos do Procon Assembléia, do Movimento

das Donas de Casa e de outras entidades, que es-

tão atentas às mazelas do mercado e procuram cor-

rigi-Ias por meio de interposição de ações judiciais,

como foi o caso do dólar. O Procon Assembléia

tem diversos serviços a oferecer ao consumidor. O

órgão realiza, por exemplo, um trabalho importante

de pesquisa sazonal de preços, antes executado pela

Superintendência Nacional de Abastecimento e Pre-

ços (Sunab ). já a pesquisa de alimentos é feita pela

Ceasa.

A situação vai piorar ainda mais e vai prevalecer a

velha lei do mercado: os comerciantes vão conse-

guir vender na medida em que encontrarem com-

pradores. Não vai adiantar subir exageradamente o

preço geral dos bens. Certos produtos. por outro

lado, devem ter os preços elevados, porque possu-

em componentes importados agregados a seu pre-

ço. É o caso do pão e dos biscoitos, já que grande

parte do trigo é importada pelo País.Os veículos

também têm muitos componentes importados. já

outros aumentos haverão de ser considerados

abusivos e devem ser denunciados.

do cujos contratos têm preço fixado em dólar. já
tivemos reclamações de que asadministradoras es-

tão querendo impor aumentos conrespondentes ao

do dólar. Isso não é justo, porque o referencial é o

preço do bem no mercado, que não subiu na mes-

ma proporção que a moeda americana. O consu-

midor deve, então, conferir no mercado, por meio

de pesquisas com as concessionárias, qual o preço

do bem e verificar se a prestação corresponde a

esse valor. Num consórcio de 50 meses, você paga

2% do preço do bem a cada mês. No caso de 100

meses, você paga I%. É fácil verificar. O consumi-

dortem direito de recorrer à assembléia para que

seja alterado o indexador, caso haja abusos.

Qual a orientação
para o consumi-
dor no atual mo-
mento de crise?

Há problemas com consórcios?

Os consórcios têm sido motivo de inúmeras

consultas ao Procon Assembléia. É o caso daqueles

que compraram, por exemplo, automóvel importa-

Quais as principais atitudes a tomar?

Empréstimos bancários devem ser evitados a

todo custo, pois os juros estão excessivos. As pes-

soas devem evitar gastos no cartão de crédito e

pagamento parcial das parcelas, porque sobre o re-
manescente incidirão juros excessivos. Há cartões

cobrando juros na ordem de 15% ao mês. O con-
sumidor não deve nem pensar em fechar contratos

indexados em dólar. Se for comprar, por exemplo,
um automóvel ou um computador, deve exigir um

indexador que espelhe a inflação, como o INPC,
cuja variação foi de 0,43% negativos. Acredito que

as mensalidades escolares não vão subir, pois não

houve dissídio coletivo, aumento de salário de profes-

sor ou de custos da produção do serviço.

Estamos passan-

do de um regime de

inflação praticamente
zero para um inflacio-

nário. Há uma insta-

bilidade econômica
refletindo diretamen-

te na vida do consu-

midor. É preciso muita cautela, principalmente quan-

do a pessoa assinar contratos, fizer gastos em car-

tão de crédito ou aplicações, pagar penalidades ou

estiver comprando ou vendendo. Éconveniente pro-

curar os órgãos de defesa do consumidor para ori-
entação, a fim de evitar armadilhas. Acredito que,

em três ou quatro meses, o mercado vai acabar se

acomodando, mas agora é o momento de comprar

somente o necessário.

(&:2G6S)

Saibacomo enfrentar o momento de crise
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o momento é de turbulência e insegurança para as pessoas, devido à crise econômica. Depois da
maxidesvalorização do real, os consumidores foram surpreendidos por aumentos exagerados em seus
contratosbaseados no dólar epor outros reajustes abusivos. Nesse período, oProcon Assembléia teve atuação
destacada.juntamente com o Movimento das Donas de Casa, entrou com duas ações coletivas na justiça
para revisão dos contratos em dólar, pleiteando a correção baseada no INPC, índice que melhor reflete a
inflação. Um dos responsáveis pelo setor, Hênio Nogueira, explica ao Parceria as precauções que o
consumidor deve tomar.

oProcon Assembléia funciona das
7 às 19 horas, na Rua Dias
Adorno, JOO, Bairro Santo
Agostinho. Mantém ainda um site
na home page do Legislativo na
Intemet(http./iwww.almg.gov.br).
com informações diversas sobre
relações de consumo e direitos do
consumidor. Os consultores Hênio
Nogueira e Délio Malheiros, da
Área de Defesa do Consumidor,
são os responsáveis pelo órgão,
que conta com uma equipe de
estagiários

Hênio Nogueira é um
dos responsáveis pelo
Procon Assembléia
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