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No ar, os direitos do consumidor
Délio Jesus Malheiros, funcionário da área de Defesa do Consumidor da Consultoria,

foi o único brasileiro a entrar com uma ação popular contra o Banco Econômico,
logo após sua intervenção pio Banco Central. Essa Postura combativa também jixle ser observada
na sua decisão de comandar o primeiro programa da TV brasileira que abordará, exclusivamente,

assuntos de defesa do consumidor - o Procon eletrônico do canal 25.

Porquevocêentrou com aaçãopopular? abordados é a atividade do Legislativo na área

A ação popular no caso do Econômico foi de defesa do consumidor. Vamos comentar

uma forma de extravasar a minha indignação, prqetosemtramrtação naAssembléia Legislativa,

Estou satisfeito portertomado essa decisão e Câmara Municipal e Câmara dos Deputados.

creio que ela não havia sido tomada poriltade

conhecimento das pessoas.

Como será o programa na TV?

Ele será preventivo, na medida em que

abordará os assuntos de interesse geral do

consumidor. Os objetivos do programa são

orientar as pessoas e se tomar um ponto de

referência para o cidadão. Nós fizemos um

levantamento sobre a demanda na área de

defesa do consumidor e selecionamos 45

assuntos passiveis de serem tratados no progra-

ma. Problemas com aluguel, consórcio,

plano de saúde e seguros são alguns exemplos do

que será tratado. Um dos assuntos a serem

Uma outra parte do programa será dedicada a

responderquestões que chegarem até nós.

Qual a importância da mídia na defesa

doconsumidor?

Eu encaro os meios de comunicação

como fundamentais no processo de defesa

do consumidor. Eles possuem a caracte-

rística de inibir a ação dos fraudadores

bem mais rápido do que oJudiciáno.Aimprensa.

ao agircom cautela, evita várias fraudes.

O programa terá alguma relação com

aAssembléia!

Eu pretendo encaminharparaas Comissões

os assuntos que chegarem ao programa e que

forem de competência daAssembléia. Também

aqueles assuntos que chegarem àCasaetiverem

repercussão nesta área serão abordados no

programa


