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Terezinha
(com a neta):
pedir nota
fiscal é hábito

Vicente: sem
vergonha de
lutar pelos
seus direitos

Flávia sabe
escolher a
melhor época
para comprar
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vi&z melhor

Por um consumo - inteligente
Ser um consumidor consciente também é uma forma de viver melhor.

Comprador ludibriado pode ser um sério candidato ao estresse, dependendo da experiência que
teve e do montante de dinheiro perdido ou mal empregado. O Parceria conversa com pessoas
que já passaram por esse tipo de situação ou que transformaram em prática diária a atitude

de lutar pelos seus direitos.

Cidadania motiva
ações corajosas
D

efender os direitos do consumi
dor é uma questão de cidada-

nia, enfatiza o taquígrafo aposentado
Vicente Ferreira Neto. O servidor já anda
"calejado" com experiências desagradá-
veis e ensina uma regra para evitar abu-
sos e, conseqüentemente, viver melhor:
fazer com que sejam cumpridas as leis
que vigoram no país.

Vicente conseguiu, recentemente,
uma vitória digna de nota. Ele matricu-
lou as três filhas na escola com cuja di-
reção discute desde o ano passado. O
servidor pagou as mensalidades de 95
sem o reajuste determinado pela escola,
seguindo orientações da Associação de
Pais. A matrícula para 96 foi conseguida
por força de uma liminar. O lema de
Vicente é que as pessoas têm que lutar
pelos seus direitos. 'Não podemos ter
vergonha". afirmr

Outro fato desagradável que moti-
vou a ida do servidor ao Juizado de
Pequenas Causas foi a compra de uma
casa pré-fabricada. Mesmo pagando as
prestações em dia, Vicente recebeu par-
te do material e o tempo de entrega do
inóvel, de três meses, não foi cumpri-
do. Após acareação com representantes
da firma, o servidor conseguiu rescindir
o contrato. Antes disso,- já tinha ido ao
Procon e à Delegacia de Ordem
Econômica.

Pesquisa gera
economia
A

cautela e uma pequena dose de
indecisão foram, recentemente,

aliadas da consultora Flávia Pessoa San-
tos. Depois de pesquisar preços em
quatro locais, ela fez um bom negócio
ao comprar uma bicicleta ergométrica.
O vendedor de uma das lojas ofereceu
um prazo de pagamento melhor, depois
de vê-Ia sair e entrar no estabelecimen-
to concorrente, 'Hoje em dia, ninguém
é doido de sair comprando sem olhar o
preço", diz a funcionária.

Com as roupas. Flávia opta pelas
compras ao final de cada temporada, em
confecções de amigos, pelo preço de
custo. Leitora assídua, a se rvidora gosta
dos sebos e das compras a quilo de li-
vros. Recentemente, adquiriu o primei-
ro volume da coleção 'Obras completas
de Balzac" por um preço mais em conta.
"Tudo por causa de um pequeno defeito
no livro", diz. A única extravagância a
que se permite são as visitas às
delikatessens. Não aconselha, no entan-
to, que outros a imitem nisso.

Cautela contra
imprevistos
A

servidora aposentada Terezinha
Bronzo é uma consumidora cons-

ciente. Costuma fazer pesquisa de pre-
ços tanto nos sacolões quanto na hora
de comprar bens duráveis. Sempre pede
nota fiscal, mesmo quando faz uma
aquisição menor e o vendedor faz
cara feia. Com o advento do Real,
enfatiza, a população passou a ter
mais consciência do valor de cada pro-
duto.	 -

Os cuidados da servidora foram re-
dobrados, já que o país vive um mo-
mento de instabilidade financeira. Por
isso, pensando em comprar um imóvel,
Terezinha procurou assessoria jurídica
para esclarecer dúvidas e se precaver
quanto a imprevistos desagradáveis. Ela
concorda com o fato de que fazer valer
seus direitos implica viver melhor. "Não
há nada mais desagradável que ser ludi-
briado. Às vezes a gente passa meses
economizando para adquirir alguma coi-
sa e tem uma decepção. Ver o produto
em casa dá o maior prazer", ilustra.

Dicas do consumidor consciente
• Peça a noto fiscal, que é a garantiado compra

• Faça uma escolha criteriosa da marca dos bens durdveis, pais a borato pode sair caro
• Nas compras de major valor, avalie a idoneidade do fornecedor

• Nas compras de menor valor, atenção na qualidade do produto - principalmente dos importados
• Informe-se no Procan, se a compra for de um imóvel
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