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Atendimentos no Procon Assembléia	*

aumentam 40%

Cerco de 140 atendimentos
são prestados, diariamente,
na Agência Procon

J

ois meses após
as mudanças

ocorridas no Procon As-
sembléia, com a criação

- da Agência Procon, vo-
xiiiiiiiiii de consultas e a pro-

cura pelo serviço aumen-
taram 40%. São efetua-
dos, diariamente, de 130
a 140 atendimentos pes-
soais, além das consultas
feitas pelo telefone e pela
Internet. Os dados são
do consultor Hênio

Andrade Nogueira, do Procon Assembléia, que ava-
lia como esperada a maior quantidade de solicita-
ções nesse período.

AesPutura mais ágil e ampla, viabilizada pela ação
conjunta daAssembléia Legislatta com o Ministério
Público e a Secretaria de Estado da Segurança Públi-
ca, possibilita não só o conhecimento do fato como
também o empreendimento de ações penais, aaber-
tura de inquéritos e os pedidos de prisão dos que
infringirem o Código de Defesa do Consumidor.
Conjuntura - De acordo com o consultor, há
uma relação direta entre os tipos de solicitações e a
realidade econômica. Em janeiro deste ano, por
exemplo, houve um aumento abusivo das mensali-
dades de alguns planos de saúde, provocando, as-
sim, uma grande procurados consumidores, que
se sentiram lesados pelos novos preços. Os gran-
des "vilões", na área de direito do consumidor,
as instituições financeiras, seguidas dos pianos de saú-
de e da prestação de serviços (Cemig, Telemar, etc.

Integracão facilita vida do consumidor
aposentada Maria de Lourdes Silva, de 68

£¼ãanos, afirma que, além de resolver em um
só lugar todos os seus problemas, sem ser ori-
et6a a procurar outrasinsfifüiôèC"tonio da
última vez que precisei de reclamar", o Procon
Assembléia oferece maior conforto. "Aqui espe-
ro pouco e sentada até chegar a minha vez", ob-
serva. O Procon possui 12 estagiários de Direito
que atendem o público, das 7 às 19 horas, asses-
sorados pelos coordenadores. Apesar da grande
demanda, a meta é que as pessoas não esperem
mais que dez minutos até serem atendidas. Dan-
do continuidade ao atendimento iniciado pelo
Procon Assembléia, o Ministério Público toma as
providências conforme ocaso.

Hênio Nogueira informou que existe uma ne-
gociação para efetivar a participação da Defensoria
Pública e do Conselho Regional de Engenharia e
Ar4Láftetura (Crea) no Procon Assembléia, para
que os serviços prestados sejam ainda mais com-
pletos e eficazes.

Procon na Internet
Na faiie e da AswmbJ&	 án-g.gov.

o Procon Assembléia oferece pesquisas de pre-
ços de diversos produtos, acompanhamento de
ações najustiça, cartilhas, listas de endereços para
reclamações em BH e no interior, além da possi-
bilidade de se fazerem consultas pelo correio ele-
trônico

BANCO DE MAU
FORNECEDOR
o ProconAssembk!a está
desenvolvendo um banco de
dados contendo uma relação dos
maus fornecedores. Ele ficará
dispo nívelà população - que
poderá consultá-lo sempre que
precisar
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