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usado vira do
Di	magine alguém que investe

grande parte de suas eco-

nomias na aquisição de um au-

tomóvele, dois dias depois, des-
cobre que entrou em uma ver-

dadeira 'canoa furada'. O carro

que você tanto queria apresenta
defeitos, como vazamento de

óleo no motor, problemas com

a caixa de marchas e na direção

hidráulica  superaquecimento

do motor. ,Após alguns dias, per-

de o freio, provocando um aci-

do
dente em que o motoristaso-

fie umafraturanacdunacervical

ir internado dois dias em um hospital.

)nncadeira, mas, para o ser'dorAifton
'aula Pires, dabeade Apoio às Com-

mbléia, isso é bem real. Ele conta que,
em abril, foi a uma concessionária de veículos usa-

dos, escolhida a partir de uma publicidade bastante

atraente que a empresa veiculava na mídia e pela

aparência de confiança que a loja transmitia. "Quan-

do cheguei à loja, fiquei impressionado com a sua

aparência. Parecia ser de confiança", disse.
Ailton contou que foi atraído pelas boas condi-

çõesdalojae pelaaparêrciadocarro. "Ele eraboni-

to, limpo, cheiroso e estava dentro das minhas con-
-'di,,õcs", RasJtouque, nonoetc>.era.quea-

nau o contrato, viu que havia uma cláusula que dizia

que "o comprador havia levado um mecânico para

avaliar as condições do veículo". "Questionei este

ponto do contrato, mas disseram-me que era for-

malidade. Fui enganado", afirmou. O servidor infor-
mou que, diante da detecção do defeito e do aci-
dente, procurou a empresa para tentar solucio-

nar os problemas ou até mesmo para trocar o
veículo, mas sempre o convenceram de desistir

ou a protelar.

r de cabeça s Wj

Ingenuidade -já se passaram sete meses
caso de ,Ajfton ainda está na justiça. Ele conta que a'

concessionária, além de se negar a assumira culpa,

ainda afirma que foi ele que se envolveu em um
acidente de trânsito. "Fui ingênuo e agora estou so-

frendo as conseqüências", lamentou. Ailton reco-

menda aos amigos que, ao se envolverem em qual-

quer relação de consumo, ainda mais as que acarre-
tam um investimento considerável de capital, este-

jam atentos e não se deixem ludibriar pelo visual ou

pelos apelos publicitários da empresa. 'A boa-fé é
um risco nas negociações. Depois que a gente se

envolve em um processo desses, fica difícil rea-

ver nossos direitos. O processo é lento e cansa-

tivo", destacou.

Laudo detalhado dá mais
g tffIiíIniI seguranç•

om a implantação do Código de Defesa
¶€nr do Consumidor e a sua divulgação para a

população, as relações de consumo se redefiniram
e, cada vez mais, os cidadãos estão buscando o

cumprimento de seus diritos. O advogado Hênio
,Andrade Nogueira, do Procon,Assembléia, reco-

menda que, em casos como o deAüton, o consu-

midor exija um laudo pormenorizado do estado do

veículo. "Este tipo de compra ocupa muito os

a3,2e4&, Parece que aregra.ternsidamascarar-os--

defeitos para superalorizar os automóveis". Hênio

explicou nue,n R-ocon municipal, fez um acordo

com

=

sobre as bndiç6ès do Vítülô pode ser uma ga
rantia para o consumidor. "O que falta neste tipo
de transação é a transparência e a boa-fé, por

parte das empresas", aponta.
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