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Servir ao público que recorre aos

guichês do Procon Assembléia e procurar
atendê-lo sempre bem é uma atividade muito
gratificante. E também um constante desafio.
Naturalmente, melhor seria que não houvesse
necessidade da intervenção do Procon, nem
conflitos de consumo, nem desobediência às
leis que regem as relações na sociedade.

Mas, como o ideal é terreno onde
ainda não pisamos, resta-nos, de concreto
mesmo, o mundo corno tal e, nessa realidade,
a constatação de que o Procon faz diferença
para muitos cidadãos que contam com sua
intervenção*  na solução de problemas que,
sozinhos, não podem superar.

E impressionante como ainda ocorrem
conflitos que poderiam ser evitados pelo
simples exercício do respeito. Infelizmente,
não é o que acontece. A todo momento
chegam aos guichês dos órgãos de defesa do
consumidor situações que mais parecem
ficção. Apesar da clareza da lei, apesar do
grau de informação do fornecedor, apesar do
combate diuturno dos meios de comunicação
em prol do cidadão, é pela brechas que o
desrespeito penetra e atinge o consumidor.

Nessa hora, depois de esgotados os
meios de composição diretos com o
fornecedor, restam então os órgãos que
militam na defesa do consumidor. E o que o
Procon vem fazendo nos últimos dez anos. E
vem trabalhando bem, conforme atestam os
dados do presente relatório. E nesse fazer
diário em prol do consumidor lesado, quando
conseguimos corrigir as irregularidades e
minimizar os danos, que o nosso trabalho se
mostra tão gratificante.

Sabemos que nossa remuneração é
paga pelo erário público, pelo dinheiro do
contribuinte. Sabemos que devemos trabalhar

para bem servir. Sabemos que ganhamos
nossos vencimentos para solucionar
problemas e não para protelar soluções. Nós
sabemos disso e é conscientemente que
trabalhamos com afinco pelos interesses
daqueles que nos procuram.

Trabalhamos como os bombeiros: de
um lado, pagando incêndios que poderiam ter
sido evitados e, de outro, trabalhamos para
mostrar os perigos do fogo, os meios de evitá-
lo e debelá-lo, se houver necessidade. De um
lado, estamos com nossos balcões de
atendimento abortos para o público e com
nossos servidores prontos a ouvir suas
reclamações. A partir daí, buscamos a
intermediação de acordos com os
fornecedores. Mas, paralelamente a essa
atividade, também estamos conversando com
as crianças, com os alunos do ensino
fundamental, médio e universitário, com os
fornecedores e os consumidores de um modo
geral para orientá-los quanto aos seus direitos
e seus deveres.

Em qualquer dessas atividades,
somos sempre bem recebidos e temos nossa
atuação reconhecida. Por tudo isso, ao
completar dez anos de fundação, o Procon
Assembléia somente pode almejar uma longa
existência para si mesmo. Preferencialmente,
com uma atuação mais voltada para a
educação para o consumo do que para a
composição de conflitos. Mas uma existência
que continue sendo útil aos interesses da
sociedade, justificada pelos resultados de seu
fazer diário, como aconteceu nos últimos dez
anos, e deve acontecer por muitos anos ainda.

Marcelo Rodrigo Barbosa
Coordenador do Procon Assembléia
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O ano de 2007 é um marco na história do
Procon Assembléia. Neste ano, o órgão
completou dez anos de existência e
ultrapassou a marca de 740 mil atendimentos
diretos ao consumidor.

O presente relatório demonstra, por meio de
números, tabelas, gráficos e breves análises os
resultados da atuação do Procon Assembléia, a
partir de suas unidades no bairro de Lourdes e
no Psiu da Praça Sete.

Os Números do PROÇON Assembléia no Ano 2.007	-

Atividadés desenvolvidas pelo	PROCON	PROCON	TOTAL
PROCON Assembléia*	 Lourdes	Praça Sete

Notificações! Reclamações	 8.775	 7.861	16.636
formalizadas
Solicitações de instauração de inquérito
policial por crime de desobediência	362	 -	 362

Atendimentos Pessoais	 15.951	36.774	52.715
Orientação por Telefone	 20.145	6.172	22.123
Orientação pelo Correio Eletrônico	 2.090	 -	2.090
Audiências Réalizadas	 1.741	 2.181	3.922
Pesquisas de Preço	 94	 -	 94
Participação em Eventos	 15	 -	 15
Projeto Educação Para o Consumo	 -
Procon na Escola	 102	 148
Procon para 'o Fornecedor	 9
Procon para a Empresa	 21
Campanhas Educativas	 16
Estudantes atendidos pelo Projeto	14.129	 -	 14.129
Procon na Escola
Público atendido pelo Projeto Procon	300	 -	 300
para o fornecedor I
Empregadosatendidos pelo Projeto	 668	 -	 668
Procon para a Empresa

Veja  detalharnentõ das atividades na página seguinte.
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A seguir, esses números serão analisados para
melhor demonstrar o resultado da atuação dos
servidores e estagiários do Procon Assembléia,
que trabalham imbuídos do propósito de promover
a melhor defesa do consumidor. Como de
costume, esse esforço conjunto assegurou a
solução de cerca de 70% dos casos que foram
encaminhados ao órgão.

Notificações/reclamações
formalizadas - São as reclamações de
consumidores que deram origem à instauração de
procedimentos administrativos ou cujo teor foi
comunicado ao fornecedor por meio do telefone.
Tais procedimentos visam aproximar as partes,
por meio da intervenção do Procon Assembleia,
na tentativa de estabelecimento de acordo entre
as mesmas, com o objetivo de eliminar o conflito
originado na relação de consumo.

Solicitações de instauração de inquérito
policial por crime de desobediência - São os
pedidos formalizados pelo Coordenador do Procon
Assembléia à Delegacia de Policia de Defesa do
Consumidor para a apuração das causas que
levaram o fornecedor a desobedecer à
convocação de comparecimento à audiência de
conciliação. A ausência não justificada é crime,
traz prejuízos para o consumidor e para o Poder
Público, tendo sido, por isso, devidamente punida.
O crime de desobediência está previsto no artigo
33, §20, do Decreto Federal 2181197, c/c o artigo
330, do Código Penal.

Atendimentos pessoais -'São os atendimentos
aos consumidores efetuados nas dependências do
PROCON, mas que se limitaram ao fornecimento
de orientação, incluindo, conforme o caso, contato
com o fornecedor, com o objetivo de eliminar o
conflito na relação de consumo,, sem
necessidade de notificação. Há casos em que, por
completa impossibilidade de solução do conflito
mediante acordo no âmbito do Procon, o
consumidor é orientado a recorrer ao Poder
Judiciário.

Orientação por telefone/ correio eletrônico -
Atendimento ao consumidor que pode resultar na
recomendação de que formalize reclamação
numa das unidades do Procon ou no fornecimento
de orientação visando o encaminhamento da
solução de algum problema relacionado a conflito
que se originou na relação de consumo.

Audiências realizadas - Quando o fornecedor se
recusa a atender o consumidor que se julgou
lesado na relação de consumo, o Procon convoca
as partes para uma, audiência de conciliação,
oportunidade em que faz nova tentativa de
composição, visando a um acordo que atenda
todos os envolvidos no conflito.

Pesquisa de preço - Levantamentos realizados
no mercado de consumo com o objetivo de apurar
os preços praticados pelos fornecedores de
diversos segmentos. A partir da divulgação desses
dados pela imprensa, o serviço objetiva auxiliar o
consumidor interessado em atualizar informações
referentes a custos.

Projeto Educação para o Consumo -
Originariamente, este projeto era destinado a
estudantes a partir da 5. Série do Ensino
Fundamental, com o objetivo de conscientizá-los
de seus direitos e deveres na condição de
consumidores. O projeto foi ampliado e passou a
ser oferecido também a fornecedores, com o
intuito de esclarecer aspectos da legislação que
deve ser observada por esse segmento. Por sua
vez, as campanhas educativas destinam-se tanto
a consumidores quanto a fornecedores. As
palestras são ministradas pelo coordenador-
geral do Procon ou pelos estagiários do órgão,
estudantes de Direito, que se deslocam até às
escolas ou às empresas para se encontrarem com
os estudantes ou com trabalhadores e
empresários.

Participação em eventos - Presença do Procon
em eventos onde é chamado a divulgar os
princípios do Direito do Consumidor, bem como
sua atuação em prol de unia relação de consumo
saudável e favorável, tanto para consumidores
quanto para fornecedores. Nesses encontros, os
Procons de todo o país trocam experiência e se
atualizam com vistas a um atendimento uniforme
ao consumidor, de forma cada vez mais eficiente e
adequada.
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Os cartões de crédito continuam liderando,
com grande margem de vantagem, o ranking de
reclamações, deixando bem atrás o segundo
colocado, a telefonia celular.

O que se verifica é a incapacidade do
consumidor de lidar com o crédito muito facilitado
dos cartões, sem levar e consideração o ônus do
atraso no pagamento das dívidas contraídas. O
alto número de reclamações nesse segmento
ocorre em virtude do grande número de acordos
que são celebrados com a intermediação do
Procon para a quitação de dívidas. Ainda que se
deva atribuir parcela de
responsabilidade à falta de planejamento que faz
com que os consumidores não ajustem o
orçamento para a quitação da dívida do cartão, há
que se considerar, também as altas taxa de juros
aplicadas nessas transações, em sua grande
maioria devendo ser consideradas como cláusulas
abusivas, quando submetidas a apreciação
jurídica.

O segundo segmento que coleciona grande
número de reclamações é o da telefonia. Se se
considerar a telefonia fixa e a celular
conjuntamente, o somatório de reclamações
quase atinge a marca dos cartões de crédito. A
insatisfação do consumidor é grande em relação à
má qualidade dos serviços prestados, ao
atendimento eletrônico precário, à tarifação, ao
número enorme de planos e de promoções. Após
a privatização, o setor cresceu, mas esse
crescimento não foi acompanhado do respectivo
aprimoramento do aparato de fiscalização do
estado, o que permite grande área de manobra do
setor, com prejuízo para o consumidor.

O comércio de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos ocupa a terceira posição e pode
esbarrar no segundo lugar se, a esse segmento,
agregarmos os aparelhos telefônicos. Esses
produtos não deixam de ser uma espécie de
eletroeletrônicos e somente estão tratados
separadamente devido ao grande número de
reclamações a que dão causa.

A reclamação mais comum é a
apresentação de vício de qualidade (o produto não
funciona como esperado), sendo que o
consumidor encontra dificuldade para obter os
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reparos necessários ou mesmo o atendimento
devido pelo comerciante de quem adquiriu o
produto. No caso dos aparelhos telefônicos, essa
reclamação é campeã absoluta. dado o grande
número de modelos disponíveis e à falta de
estoque de peças de reposição. Somente a
intervenção direta do estado neste segmento
poderá corrigir a distorção que hoje atormenta a
vida de tantos consumidores.

RELATÓRIO DO PROCON ASSEMBLÉIA/2007
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Área finance'ira
ivírariifTi1 iiii.

de dor de cabeça
É notável a facilidade com que se obtém

dinheiro no mercado financeiro. O segmento de
cartões de crédito cresce de modo significativo
segundo pesquisas recentes, mas é igualmente
crescente, o número de reclamações dos
consumidores que se sentem lesados com esse
serviço.

A queixa mais comum fica por conta dos juros
extorsivos, tanto assim que o Procon, em 2007,
realizou 705 notificações para intermediar
negociação com as operadoras de cartões com o

objetivo de assegurar condições mais favoráveis
para o consumidor que desejava quitar sua dívida.

Além dessas notificações, foram realizadas
outras 1.236, referentes a questionamentos
relacionados aos serviços prestados e que vão
desde o lançamento errado de débitos, como o
questionamento de débitos não autorizados ou a
recusa de cartões que foram oferecidos sem a
devida solicitação do consumidor.

Os empréstimos pessoais igualmente
provocam dores de cabeças aos consumidores
que os contraem, seja porque a taxa de juros é
alta, seja porque encontram dificuldades na
antecipação da quitação da dívida. Isso tanto é
verdadeiro que o Procon elaborou 92 planilhas
para calcular com precisão o valor devido pelos
consumidores que contraíram empréstimos e que
desconfiam da cobrança de valores a mais do que
o devido quando decidem antecipar a quitação da
dívida.

1 d .IS	i-Iu t.1I
j ITt.] '1ii 1i	€rs1

O segmento de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos lidera o ranking de reclamações
na categoria de produtos". Se somarmos aos
eletroeletrônicos os aparelhos telefônicos e os
equipamentos de informática, então a liderança é
imbatível.
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Por um lado, as lojas oferecem uma
variedade imensa de produtos dessa natureza,
produzidos em diversos países e, por outro, a
insatisfação com o produto que não funciona a
contento é muito acentuada.

Como já foi relatado, no caso dos aparelhos
telefônicos, cuja diversidade de modelos é
estonteante, as assistências técnicas não estão
aparelhadas para responder à demanda, sendo
que é comum neste segmento a permanência do
equipamento parado para conserto por mais de 30
dias, o que gera direitos claros para o consumidor.

Móveis e cozinhas planejadas compõem outro
segmento que costuma dar muita brnolação ao
consumidor. Nem sempre o tão sonhado projeto
da cozinha é reproduzido fielmente, sendo que o
fabricante também poucas vezes está disposto a
arcar com o prejuízo de uma alteração no serviço
já executado, ainda que o pedido seja procedente.
Por isso, nesse campo, é comum a reclamação de
que os serviços prestados não são de qualidade, o
que leva o Procon a aconselhar todo o cuidado na
hora da contratação, devendo o consumidor
prestar atenção redobrada às cláusulas que se
referem ao detalhamento do serviço. Outra
recomendação importante é não antecipar grande
parcela do valor combinado, para que se tenha
margem de negociar com o fornecedor algum
reparo necessário.

RELATÓRIO DO PROCON ASSEMBLÉIAI2007
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Na categoria de serviços, o maior número de
reclamações recai sobre o segmento das TVs por
assinatura. A qualidade dos sinais em algumas
regiões é muito precária, aliando-se a esse fator a
baixa qualidade do atendimento aos consumidores
que se dirigem às operadoras.

De um modo geral, o atendimento é
eletrônico, sendo difícil manter contato com um
atendente físico. E notável o número de
reclamações relacionadas à cobrança indevida
(cobrança de pontos inexistentes, cobrança após
solicitação de cancelamento de serviço, cobrança
de serviço não solicitado) e à dificuldade de
atendimento ao pedido de cancelamento dos
serviços. Apesar do consumidor registrar junto à
operadora esse pedido, não obtém o
cancelamento, vendo-se na obrigação de recorrer
ao Procon para assegurar esse procedimento.
Deve-se registrar, também, a prestação
insuficiente de informação pelo fornecedor no
momento da contratação, o que leva o consumidor
a decidir-se por um serviço e amargar a decepção
de nunca vê-lo prestado, já que não foi contratado
e o que houve foi o fornecimento de informação
insuficiente, ou errada mesmo.

Em relação aos estabelecimentos de ensino,
perdura, ainda, a prática de adoção da sanção
pedagógica contra consumidores em
inadimplemento. Apesar da clareza da lei no
sentido de proibir essa prática, muitos
consumidores têm de recorrer ao Procon para
assegurar o aceso a documentos, como é o caso
dos históricos escolares, retidos indevidamente
em função do atraso no pagamento das
mensalidades.



O setor de telefonia, seja móvel, seja fixa,
merece atenção especial, uma vez que o número
de reclamações cresce significativamente nesse
âmbito. O conteúdo das alegações dos
consumidores é variado, sendo os mais comuns a
ocorrência de promoções que não sãocumpridas
conforme o combinado; serviço de atendimento ao
consumidor precário; dificuldade para rescindir o
contrato; busca de amparo, pelos fornecedores, na
cláusula de fidelidade sem a correspondente e
satisfatória prestação do serviço contratado;
grande número de planos e promoções, fato esse
que dificulta a compreensão do consumidor;
problemas com o recebimento da fatura e faturas
com cobranças indevidas.

Quanto ao fornecimento de energia, as
reclamações mais comuns referem-se a
problemas com a entrega de faturas e
conseqüente suspensão do fornecimento de
energia; aumento substancial das tarifas de
energia elétrica nos últimos anos, com
repercussão negativa para o orçamento
doméstico, já que os salários não receberam os
mesmos reajustes, além de questionamentos
referentes à leitura do medidor.

Em relação ao fornecimento de água, as
reclamações tendem a se limitar a aspectos
relacionados ao valor do serviço, sendo as mais
corriqueiras a cobrança de tarifa sem a respectiva
prestação do serviço; questionamento referente ao
valor da tarifa, embora o serviço tenha sido
prestado e elevação do valor da conta sem razão
aparente.
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Os' sèMços públicos
também são objeto
de reclamação

Segmentos e respectivos
números de reclamação

Segue, abaixo, relação dos assuntos que foram
objeto de reclamação e que geraram notificação
no decorrer do ano de 2007.

Procon Assembléia - Assuntos mais freqüentes
Periodo: 02101/2007 a 11/1212007

Assunto	 Notificações
1	Cartão de crédito	 -	 1.256
2	Telefoniacelular	 1.059
3	Cartãodecrédito - acordo	 -712
4	Eletrodomésticos e eletroeletrônicos	-	 625
5	Telefonia fixa	 534
6	Empréstimo pessoal	 440
7	Aparelhos telefônicos	 410
8	TV por assinatura	 358
9	Financeira	 258
10 Conta corrente/Poup_	 153
11 Móveis e cozinhas padas	 _____ 152
12 Editoras 	 128

13 Informática/computador	 119
14 Veículos 	 115
15 Provedores de acesso à internet	 108

16 Planos de saúde	 95

17 Planilhas de cálculo*	 92

18 Atendimento bancário	 88

19 Estabelecimento de ensino	 82
20 Energia elétrica	 72
21 Anúncios e publicidade	 62
22 Agência de turismo/Pacote/Hotéis/Pousadas	 57
23 Assistência técnica -:	 53
24 . Arrendamento mercantil/Leasing 	52

25 Vestuário	__-.	 46

26 Cánsórcio.	 46

27 Chequè/cheque especial/cheque pré-datado	 44
Compa'nhiasaéreas

28 Imóveis	 40
Águaeesgoto	_.. _'. __.	 35

30 Comércioeletrônico	 30
31 MaterialdeConstrução/Acabamentos 	 26
32 Decoração/Persiana/Cortina /Tapete/Adorno	 23
33 Material esportivo	 22

Seguro de veículos
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34 Peças/Pneus/Acessórios	 18
Financiamento habitacional

35 Seguro de vida	 -16
36 Aparelhos de segurança	 15

Profissionais Liberais (médicos, dentistas, etc.)
37 Vidros ebox	 14

Animais/Pet Shop
38 Mecânicas	 13
39 Lojas/Shoppings/Supermercados 	 12
40	Imobiliária	 11
41 Desentupidoras	 10

Agência de emprego
Eventos
Lavanderia
Reforma de imóveis

42 óticas	 9
Foto/Vídeo/Som
Profissionais autônomos (pedreiros, bombeiros, etc.)
Títulos de capitalização

43 Correios	 8
Drogaria/Perfumaria/Cosméticos	 -

44 Empresas de Segurança	 7
Transportadoras
Academias
Escritório de cobrança
Seguros diversos

45 Combustíveis	 6
Pecúlio/Previdência privada/Mo ntep io

46 Crédito educativo	 5
Agência de namoro

47 Documentação de imóveis ou veículos	 4
48 Seguro residencial	 3

Transporte coletivo
49 Dedetizadoras	 2

Clínica veterinária
50 Seguro saúde,	 1

Instrumento musical
Leiloeiros
OUTROS SERVIÇOS  	 399
OUTROS PRODUTOS	 279
OUTROS FINANCEIRA 	 90
OUTROS  	 25

*planilhas de Cálculo - Muitos consumidores,
precisamente 92, recorreram ao Procon para
solicitar a elaboração de planilhas de cálculo
de valores devidos à área financeira. Quando
da elaboração dos cálculos, na maior parte das
vezes, ficou evidenciada a imprecisão dos
valores cobrados dos consumidores
inadimplentes, desejosos de quitar a dívida em
bases de cálculos justas.
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Crime de desobediência
O ausência injustificada do fornecedor à

audiência convocada por órgão dç defesa do
consumidor constitui crime de desobediência nos
termos do art. 33, § 2°, do Decreto 2.181, de
20103197, c/c o art. 330, do Código Penal e sujeita
o infrator à pena de detenção e multa.

Desde 2003, o Procon Assembléia oficia as
autoridades competentes para requerer a
autuação do infrator e a instauração de inquérito
policial, visando coibir prática que desqualifica
tanto os órgãos públicos quanto os consumidores
lesados.

Em 2007, o Procon Assembléia encaminhou à
Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor
362 solicitações de instauração de inquérito. A
medida também tem o objetivo de demonstrar, de
um lado aos fornecedores - que a desobediência
à legislação leva à punição do infrator e, de outro -
aos consumidores que podem contar com a
eficácia dos órgãos públicos na intermediação de
seus interesses no mercado de consumo.

A titulo de informação, os inquéritos policiais
são encaminhados ao Poder Judiciário que arbitra
aos fornecedores primários pena de multa ou
concessão de cestas básicas a entidades
carentes. Quando o réu é reincidente aplica-se a
pena de detenção, que pode variar de 15 dias a
seis meses.

Pesquisas de Preços
Ao longo de 2007, o Procon Assemléia

realizou 94 pesquisas de preço. Essa atividade
constitui uma das modalidades de serviço
prestado pelo Procon, de grande utilidade para
aqueles consumidores que desejam comparar as
ofertas de preço antes de contratar. Desse total de
pesquisas, 12 foram solicitadas pela Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que
contou com esse instrumento para suas atividades
regimentais.

Os dados coletados chegam ao público por
meio da divulgação que é feita pelos veículos de
comunicação. Ao longo de 2007, foram
concedidas 28 entrevistas a rádios, nove
entrevistas a redes de TVs em nível estadual, e
três entrevistas a redes de TVs, em nível estadual.
Além dessa divulgação, a Assembléia mantém os
resultados das pesquisas em seu site na internet,
renovando com freqüência os dados coletados
junto aos fornecedores.
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O Procon na Escola é um projeto destinado a
estudantes a partir da 5• Série do Ensino
Fundamental, tendo por objetivo conscientizá-los
sobre seus direitos e deveres na condição de
consumidores. As palestras são ministradas pelo
coordenador-geral do Procon, pelo coordenador
da unidade Praça Sete, ou pelos estagiários do
órgão, estudantes de Direito, que se deslocam até
às escolas para se encontrarem com os
estudantes. Em 2007, foram realizadas 102 visitas
a estabelecimentos de ensino, beneficiando
diretamente a cerca de 14.129 estudantes,
conforme demonstra a tabela abaixo:

Projeto Educaçã
para o Consum
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RELATÓRIO DO PROCON ASSEMBLÉIA/2007

N°.de Visitas noMês	N°.de alunosatendidos
Janeiro	 -	 -

Fevereiro	 -	 -
Março	 15	 1513
Abril 	17	 2.700
Maio	 17	 3.255

Junho	 10	 1.345
Julho	 04	 605

Agosto	 13	 1.910
Setembro	 08	 845
Outubro	 12	 1.068

Novembro	 05	 798
Dezembro	 01	 90
TOTAL	 102	 14.129

Ainda nessa linha de esclarecimento sobre a
abrangência dos direitos do consumidor, o Procon
Assembléia promove o 'Procon Para o
Fornecedor', destinado a lojistas em geral,
shoppings centers e associações comerciais. Por
seu turno, as 'Campanhas Educativas' destinam-
se a todos os interessados, consumidores ou
fornecedores. O conjunto dessas ações constitui o
Projeto 'Educação para o Consumo', iniciativa que
goza de grande prestígio junto a todos esses
públicos.
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Veja, a seguir, o detalhamento das visitas a
estabelecimentos de ensino, realizadas pelo
'Procon na Escola', neste ano.

MARÇO/2007
02 de março - Sexta-feira
14 horas - Procon na Escola: 100 alunos da 81 série da Escola Municipal Arthur VersianiVelioso no
bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte.
05 de março - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 72 alunos de 7 1 e 8a séries da Escola Municipal Professor Geraldo
Basílio Ramos no bairro Colonial, em Contagem.
08 de março - Quinta-feira
19 horas - Procon na Escola: 200 alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos da Escola
Municipal Ana Alves Teixeira no bairro Cardoso, em Belo Horizonte.
09 de março - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 68 alunos de 6° e 70 séries da Escola Municipal Professor Geraldo
Basilio Ramos no bairro Colonial, em Contagem.
12 de março - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 78 alunos de 5a e 60 séries da Escola Municipal Professor Geraldo
Basílio Ramos no bairro Colonial, em Contagem.
15 de março - Quinta-feira
• 10 horas - Lançamento das 2 cartilhas "Formando Consumidores Conscientes" para o ensino
fundamental e médio em palestra para 350 alunos de 80 série da Escola Estadual Pandiá Calógeras.
Presença do Coordenador do Procon Assembléia e de um parlamentar.
• 19 horas - Procon na Escola: 70 alunos do ensino técnico da FUNEC - Cruzeiro do Sul no bairro
Eldorado, em Contagem.
16 de março - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 60 alunos de 8 ,série da Escola Estadual Eupídio Aristides de Freitas no
bairro Camargos, em Belo Horizonte.
19 de março - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 60 alunos de 5 1 série da Escola Municipal Professor Geraldo Basílio
Ramos no bairro Colonial, em Contagem.
20 de março - Terça-feira
19h 15min - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, sobre direitos básicos
do consumidor para 40 alunos do curso de Turismo da UniBH no bairro Estoril, em Belo Horizonte.
23 de março - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 60 alunos de 70 e 8a séries da Escola Estadual Eupídio Aristides de
Freitas no bairro Camargos, em Belo Horizonte.
26 de março - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola; 60 alunos de 70 série da Escola Estadual Eupídio Aristides de Freitas no
bairro Camargos, em Belo Horizonte.
26 e 27 de março- Segunda e Terça-feira
Procon Assembléia ministra cui 1so na sede de Lourdes para 5 servidores do Procon Câmara de
Brumadinho e Passos.

29 de março - Quinta-feira
19 horas - Procon na Escola: 200 alunos do EJA da Escola Municipal Ana Alves Teixeira no bairro
Cardoso, em Belo Horizonte.
30 de março - Sexta-feira
14 horas - Procon na Escola: 90 alunos de 61 série da Escola Estadual Eupídio Aristides de Freitas no
bairro Camargos, em Belo Horizonte.

ABRIL/2007

02 de abril - Segunda-feira
• 8h 30 mm - Procon na Escola: 105 alunos do 3 ano do ensino médio da FUNEC - Cruzeiro do Sul
no bairro Eldorado, em Contagem.
• 14h 10 mm - Procon na Escola: 60 alunos de 40 e5 a  séries da Escola Municipal Nossa Senhora do
Amparo no bairro Aparecida, em Belo Horizonte.
03 de abril - Terça-feira
• 18h 20min - Procon na Escola: 250 alunos do Ensino de Jovens e Adultos da Escola Municipal
Dinorah Magalhães Fabri no bairro Marques Lisboa, em Belo Horizonte.
• 20h 30min - Procon na Escola: 185 alunos de 3a a 81 series do ensino fundamental da Escola
Municipal Prof. Moacir Andrade no bairro Lagoa, em Justinópolis.
09 de abril - Segunda-feira
14h 30 mm - Procon na Escola: 210 alunos de 71 e 80 séries da Escola Estadual Bernardo Monteiro
no bairro Calafate, em Belo Horizonte.
10 de abril -Terça-feira
19h 30min - Procon na Escola: 200 alunos do Ensino de Jovens e Adultos da Escola Professora Júlia
Kubistchek de Oliveira no bairro Industrial, em Contagem.
13 de abril - Sexta-feira
14 horas - Procon na Escola: 180 alunos de 40 e 50 Séries-do Colégio Frei Orlando no bairro Alípio de
Melo, em Belo Horizonte.
16 de abril - Segunda-feira
• 8 horas - Procon na Escola: 140 alunos de 4 1 série da Escola Municipal Sabino Barroso no bairro
Centro, em Contagem.
17 de abril - Terça-feira
19h 30min - Procon na Escola: 200 alunos do Ensino de Jovens e Adultos da Escola Municipal Nossa
Senhora do Amparo no bairro Aparecida, em Belo Horizonte.
18, 19 e 20 de abril - Quarta, Quinta e Sexta-feira
Procon Assembléia ministra curso na Escota do Legislativo para 8 servidores do Procon Câmara de
Unaí e Buritis. Na sexta-feira, a aula será prática no Procon da Praça Sete.
19 de abril - Quinta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 210 alunos de 8° série da Escola Estadual Prof. Leon Renault no bairro
Gameleira, em Belo Horizonte.
20 de abril - Sexta-feira
8h 40min - Procon na Escola: 200 alunos de 81 série e 2 ano do ensino médio da Escola Estadual
Donato Werneck de Freitas no bairro Minaslândia, em Belo Horizonte.
23 de abril - Segunda-feira
14 horas - Procon na Escola: 102 alunos de 40 e 51 séries do Colégio Frei Orlando no bairro Carlos
Prates, em Belo Horizonte.
24 de abril - Terça-feira
19h 30min - Procon na Escola: 140 alunos de 50 a 80 séries da Escola Municipal Antônia Ferreira no
bairro São João Batista, em Belo Horizonte.
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26 de abril - Quinta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 210 alunos de 7a série da Escola Estadual Prof. Leon Renault no bairro
Gameleira, em Belo Horizonte:
27 de abril - Sexta-feira
• 8 horas - Procon na Escola: 120 alunos de 53 série da Escola Municipal Aires da Mata Machado no
bairro Vale do Jatobá, em Belo Horizonte.
• 14h 30min - Procon na Escola: 180 alunos de 6 a e 73 séries da Escola Estadual Odilon Bherens no
bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte.

MAIO/2007

03 de maio - Quinta-feira
14h 30min - Procon na Escola: 210 alunos de 53 série da Escola Estadual Prof. Leon Renault no
bairro Gameleira, em Belo Horizonte.
04 de maio - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 90 alunos de 43 série da Escola Estadual São Salvador no bairro São
Salvador, em Belo Horizonte.
07 de maio - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 150 alunos de 4' série da Escola Estadual Divina Providência no bairro
Regina, em Belo Horizonte.
08 de maio - Terça-feira
19h 30rnin - Procon na Escola: 200 alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos da Escola
Fundamental do Centro Pedagógico da UFMG no campus da UFMG, em Belo Horizonte.
10 de maio - Quinta-feira
14h 30min - Procon na Escola: 210 alunos de 6 1 série da Escola Estadual Prof. Leon Renault no
bairro Gameleira, em Belo Horizonte.
11 de maio - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 180 alunos de 4a série da Escola Estadual Helena Pena no bairro
Sagrada Família, em Belo Horizonte.
14 de maio - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 175 alunos de 43 série da Escola Municipal Joaquim Teixeira Camargos
no bairro Agua Branca, em Contagem.
15 de maio - Terça-feira
19h 30min - Procon na Escola: 170 alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos da Escola
Municipal Maria do Amparo no bairro Industrial, em Contagem.
17 de maio - Quinta-feira
1 9h 30min - Procon na Escola: 200 alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos da Escola
Municipal Glória Marques Diniz no bairro Bom Jesus, em Contagem.
18 de maio - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 210 alunos de 73 e 8a séries do CAIC lbiiité, Escola Municipal
Professora Carmelita Carvalho Garcia no bairro Novo Horizonte, em lbirité.
21 de maio - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 175 alunos de 8 1 série da Escola Municipal Mestre Ataíde no bairro
Betânia, em Belo Horizonte.
22 de maio - Terça-feira
20 horas - Procon na Escola: 300 alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos da Escola
Municipal Gracy Vianna Lage no bairro Jardim dos Comerciários, em Belo Horizonte.
25 de maio - Séxta-feira
• 8h 55min - Procon na Escola: 55 alunos de 53 a 8a séries da Cooperativa de Ensino de Belo
Horizonte (COOPEN-BH) no bairro Carmo Sion, em Belo Horizonte.
• 14h 30min - Procon na Escola: 240 alunos de 53 a 8 séries da Escola Estadual Juscelino
Kubistchek de Oliveira no bairro Paraúna, em Belo Horizonte.
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28 de maio - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 250 alunos de 5a, 6° e 7° séries da Escola Estadual Cesário Alvim no
Centro, em Belo Horizonte.
29 de maio - Terça-feira
19h 30min - Procon na Escola: 300 alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Fernando Dias
Costa no bairro Taquaril, em Belo Horizonte.
31 de maio - Quinta-feira
19h 30min - Procon na Escola: 140 alunos do programa de Ensino de Jovens e Adultos da Escola
Municipal Carlos Drummond de Andrade no bairro Letícia, em Belo Horizonte.

JUNHO/2007

01 de junho - Sexta-feira
14h 30min - Procon na Escola: 200 alunos de 5 1 série da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo
no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte.
04 de junho - Segunda-feira
7h 55min - Procon na Escola: 90 alunos de 41 e 51 séries da Escola Municipal Dora Tomich Laender
no bairro Minas Caixa, em Venda Nova - Belo Horizonte.
11 de junho -Segunda-feira
• 8h lOmin - Procon na Escola: 100 alunos da 4' série do Colégio Magnum Agostiniano no bairro
Cidade Nova, em Belo Horizonte.
• 8h 30min - Procon na Escola: 138 alunos da 41 série da Escola Estadual José Mendes Corrêa no
bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte.
13 de junho - Quarta-feira
14h lOmin - Procon na Escola: 125 alunos da 41 série do Colégio Magnum Agostiniano no bairro
Cidade Nova, em Belo Horizonte.
14 de junho - Quinta-feira
9h 30min - Palestra do coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para 80 alunos do curso de direito
da Fumec sobre mudanças no sistema de tarifação da telefonia fixa. No bairro Cruzeiro, em Belo
Horizonte.
15 de junho - Sexta-feira
8h 20min - Procon na Escola: 140 alunos da 41 série da Escola Municipal Helena Antipoff no bairro
Tirol, em Belo Horizonte.
18 de junho - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 112 alunos de 41 e 51 séries da Escola Municipal Honorina de Barros no
bairro São Cristovão, em Belo Horizonte.
22 de junho - Sexta-feira
8h 45min - Procon na Escola: 210 alunos do ensino médio da Escola Estadual Cristiano Machado no
bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte.
25 de junho - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 150 alunos de 41 e 51 séries da Escola Municipal Antônio Gomes Horta
no bairro Parque São Pedro, em Belo Horizonte.

JULHO/2007

06 de julho - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 240 alunos de ensino médio da Escola Estadual Menino Jesus de
Praga no bairro Lagoa, em Belo Horizonte.
09 de julho - Segunda-feira
14h lOmin - Procon na Escola: 50 alunos de 4a série do ensino fundamental da Escola Municipal
Domingos José Diniz Costa Belém no bairro Belém, em Contagem.

13 de julho - Sexta-feira
14 horas - Procon na Escola: 235 alunos de 7° e 8° séries do ensino fundamental da Escola Municipal
Otacir Nunes dos Santos no bairro Funcionários, em Contagem.
20 de julho - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escota: 80 crianças e 40 pais do Projeto Curumin Agua Branca no Conjunto Agua
Branca, em Contagem.

AGOSTO/2007
03 de agosto - Sexta-feira
8h 15min - Procon na Escola - 175 alunos de 7a e 8° séries da Escola Municipal Tito Flavius no bairro
Duque de Caxias, em Betim.
06 de agosto - Segunda-feira
• 8 horas - Procon na Escola - 180 alunos de 5° e 6° séries do Colégio Imaculada Conceição no bairro
de Lourdes, em Belo Horizonte.
• 10 horas - Palestra sobre Consumo Sustentável para 120 alunos do 3 0 ano do ensino médio da
Escola Municipal Marconi no Teatro da Assembléia.
07 de agosto - Terça-feira
10 horas - Palestra sobre Consumo Sustentável para 120 alunosdo 3 0 ano do ensino médio da
Escola Municipal Marconi no Teatro da Assembléia.
08 de agosto - Quarta-feira
• 10 horas - Palestra sobre Consumo Sustentável para 120 alunos da 8a série da Escola Estadual
Pandiá Calógeras no Teatro da Assembléia.
• 19 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para 100 alunos da
Faculdade de Direito de Pará de Minas sobre Noções Básicas de Direito do Consumidor. Na
Faculdade.
10 de agosto - Sexta-feira
14h 30min - Procon na Escola -210 alunos de 6°, 7 1 e 81 séries da Escola Estadual Hermenegildo
Chaves no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte.
13 de agosto - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola - 180 alunos de 4° e 5° séries da Escola Municipal Ana Alves Teixeira no
bairro Cardoso, em Belo Horizonte.
17 de agosto - Sexta-feira
14 horas - Procon na Escola - 180 alunos de 6°, 71 e 81 séries da Escola Municipal Cora Coralina no
bairro Copacabana, em Belo Horizonte.
20 de agosto - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola - 182 alunos de 48 série até o ensino médio do Colégio São José no bairro
Floresta, em Belo Horizonte.
24 de agosto - Sexta-feira
13h 50min - Procon na Escola - 51 alunos da 4 1 série do Colégio Nossa Senhora das Dores no bairro
Floresta, em Belo Horizonte.
27 de agosto - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola - 180 alunos de 4 1 e 51 séries da Escola Municipal Minervina Augusta no
bairro Campo Alegre, em Belo Horizonte.
31 de agosto - Sexta-feira
8h 20min - Procon na Escola - 112 alunos do ensino médio do Colégio Colibri no bairro Savassi, em
Belo Horizonte.

SETEMBRO/2007

03 de setembro - Segunda-feira
14h lOmin - Procon na Escola - 90 alunos de 4° série do Colégio Santa Maria no bairro Floresta, em
Belo Horizonte.
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10 de setembro - Segunda-feira
9 horas - Procon na Escola - 150 alunos de ensino médio da Escola Estadual Professora Maria
Amélia Guimarães no bairro Pirajá, em Belo Horizonte.
14 de setembro - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola - 120 alunos da 4° série da Escola Estadual Engenheiro Silvio Fonseca no
bairro Nova Vista, em Belo Horizonte.
17 de setembro - Segunda-feira
14 horas - Procon na Escola - 105 alunos de 4° série da Escola Estadual Geraldina Ana Gomes no
bairro Jardim Europa, em Belo Horizonte.
21 de setembro - Sexta-feira
9h 30min - Procon na Escola - 120 alunos da 8 1 série da Escola Municipal Francisco Sales da Silva
Diniz no bairro Darcy Ribeiro, em Contagem.
24 de setembro - Segunda-feira
9h 25min - Procon na Escola - 50 alunos de 8° série da Escola Municipal Professora Maria de Matos
Silveira no bairro Jardim Pérola, em Contagem.
25 de setembro - Terça-feira
19 horas - Procon na Escola - 120 alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Yolanda
Martins, em lbirité.
28 de setembro - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola - 90 alunos de 4° série da Escola Municipal Maria das Neves no bairro
São Lucas, em Belo Horizonte.

OUTUBRO/2007

04 de outubro - Quinta-feira
19 horas - Procon na Escola - 80 alunos do ensino médio da Escola Estadual no Parque Elizabeth,
em lbirité.
05 de outubro - Sexta-feira
• 8 horas - Procon ria Escola - 160 alunos do ensino médio da Escola Estadual Catarina Jorge
Gonçalves no bairro Conjunto Agua Branca, em Contagem.
• 14 horas - Procon na Escola - 205 alunos de 7 1 e 81 séries da Escola Municipal Edith Pimenta da
Veiga no bairro Castanheira, em Belo Horizonte.
08 de outubro - Segunda-feira
8h 50min - Procon na Escola - 116 alunos de 7 1 e 8° séries da Escola Estadual Tiradentes no bairro
Vila Asas, em Lagoa Santa.
09 de outubro - Terça-feira
15 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, sobre noções básicas
dos direitos do consumidor frente ao Código de Defesa do Consumidor para o Grupo Redescobrir no
bairro Conjunto Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. Público: 20 participantes.
15 de outubro - Segunda-feira
8h 20min - Procon na Escola - 66 alunos de 4a série da Escola Estadual Sara Kubitschek no bairro da
Graça, em Belo Horizonte.
15 a 17 de outubro - Segunda a Quarta-feira
Realização do Simpósio Direito do Consumidor para 121 alunos do Curso de Direito de diversas
instituições de Belo Horizonte. Local: Escola do Legislativo.
19 de outubro - Sexta-feira
14h lOmin - Procon na Escola -60 alunos de 41 série do Colégio São Francisco de Assis no bairro
Pompéia, em Belo Horizonte.
22 de outubro - Segunda-feira
• 9h 30min - Palestra de Vitória de Toledo Soares sobre Consumo Sustentável para 60 alunos do 30
período de Administração da Fumec no evento Mostra Fumec.
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Fornecedor', atividade integrante do projeto
'Educação para o Consumo'. Neste ano, foram
solicitadas a realização de nove conferências,
beheficiando diretamente um público de 300
pessoas, entre empresários, gerentes,
empregados do comércio, indústrias e outras
atividades afins. Veja, a seguir, os números dessa
iniciativa.

MAIO/2007

02 de maio - Quarta-feira
11 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, e do assessor,
Alexandre Werneck, para 50 pessoas, sobre Orçamento Familiar no evento "Semana do Trabalhador"
no Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador - CIAT, à Avenida Flávio dos Santos, 325, Bairro
Floresta - BH.

JULHO/2007

10 de julho - Terça-feira
20 horas - Palestra do coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, sobre os Direitos e Deveres do
Fornecedor frente ao Código de Defesa do Consumidor para 50 lojistas da região do bairro Planalto,
em Belo Horizonte. No ISI - Instituto Santo Inácio de Loyola.

SETEMBRO/2007

17 de setembro - Segunda-feira
19 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para 30 funcionários da
Automax sobre nocões básicas dos direitos e deveres do consumidor e funcionamento dos Procons.
27 de setembro - Quinta-feira

11 horas - Procon para o Fornecedor - Palestras do assessor Alexandre Werneck e do coordenador
do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para 20 funcionários da Santa Cruz Acabamentos sobre
noções básicas dos direitos e deveres dos consumidores e dos fornecedores frente ao Código de
Defesa do Consumidor.
• 14 horas - Procon para o Fornecedor - Palestras do assessor Alexandre Werneck e do coordenador
do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para 20 funcionários da Santa Cruz Acabamentos sobre
noções básicas dos direitos e deveres dos consumidores e dos fornecedores frenteao Código de
Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO DO PROCON ASSEMBLÉIA/2007
	 RELATÓRIO DO PROCON ASSEMBLÉIAI2007

• 19 horas - Palestra de Vitória de Toledo Soares sobre Consumo Sustentável para 40 alunos do 50
período de Ciências Contábeis da Fumec no evento Mostra Fumec.
29 de outubro - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola - 100 alunos de 5' série da Escola Municipal Honorina Rabelo no bairro
Goiânia B, em Belo Horizonte.
31 de outubro - Quarta-feira
16 horas - Procon na Escola - 40 alunos de 3' série do Colégio Monte Calvário no bairro Barro Preto,
em Belo Horizonte.

NOVEMBRO/2007

05 de novembro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola - 195 alunos de 71 e 81 séries da Escola Estadual Celmar Botelho
Duarte no bairro Providência, em Belo Horizonte.
09 de novembro - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola - 195 alunos da 4' série da Escola Estadual Dr. José do Patrcínio da
Silva Pontes no bairro Milionários, em Belo Horizonte.
23 de novembro - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola - 108 alunos da Escola Alternativa no bairro Gameleira, em Belo
Horizonte.
26 de novembro - Segunda-feira
14h 30min - Procon na Escola - 150 alunos de 5a série do Colégio Tiradentes no bairro Minas Caixa,
em Venda Nova.
30 de novembro - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola - 150 alunos da Escola Municipal Francisco de Paula no bairro
Cinqüentenário, em Belo Horizonte.

DEZEMBRO/2007

03 de dezembro - Segunda-feira
14 horas - Procon na Escola - 90 alunos de 5a da Escola Municipal Professora Ondina Nobre no
bairro Céu Azul, em Belo Horizonte.

Procon para o Fornecedor
O Procon Assembléia foi concebido com a

finalidade de defender, à luz da legislação
aplicável, os direitos do consumidor quando esse
se julga lesado no mercado de consumo. Ao
contrário do que se possa imaginar, essa atividade
não pretende criar dificuldades para o fornecedor.
Pretende, tão somente, buscar o equilíbrio das
relações, evitando que a reconhecida
vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo possa levá-lo, quando em conflito nesse
âmbito, a uma posição de desvantagem.

Para bem desincumbir-se dessa atribuição, o
Procon Assembléia procura aproximar-se também
do fornecedor e orientá-lo sobre seus direitos e
obrigações. Efetivamente, esse esforço pode ser
constatado no programa Procon para o
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Embora o comércio incorpore a figura do
fornecedor por excelência, esse seguimento é
constituído, antes de tudo, por pessoas, ou seja,
por entes que jamais deixama condição primária
de consumidores. Numa ampliação de seu projeto
de educação para o consumo, o Procon
Assembléia passou a oferecer neste ano o Procon
para a empresa. Trata-se de uma modalidade de
exposição que pretende oferecer informações que
interessem tanto ao participante na condição de
consumidor, como . na.- condição de quem
representa o fornecedor, já que trabalha numa
empresa. Em 2.007, ano de introdução da
novidade, foram realizadas 21 palestras para um
público total de 668 empregados de empresas dos
mais diversos 1-amos.

Veja, a seguir, a agenda que'foi cumprida no
decorrer do ano:
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MARÇO/2007

06 de março - Terça-feira
• 9 horas - Procon na Empresa: Palestras do Coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa,
nas ABEB de Belo Horizonte e Contagem sobre "Planejamento Financeiro" na SIPAT do Grupo
Arcelor para 30 funcionários.
• 14 horas - Procon na Empresa: Palestras do Coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa,
nas ABEB de Belo Horizonte e Contagem sobre"Planejamento Financeiro" na SIPAT do Grupo
Arcelor para 30. funcionários.
07 de março - Quarta-feira
14 horas - Procon na Empresa: Palestra do Coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa,
na BMS sobre "Planejamento Financeiro" na SIPAT do Grupo Arcelor para 30 funcionários.
08 de março - Quinta-feira
9 horas - Procon na Empresa: Palestra do Coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, na
Paul Wurth sobre "Planejamento Financeiro" na SIPAT do Grupo Arcelor para 30 funcionários
15 de março - Quinta-feira
• 10 horas - Projeto Todo Dia 15: Palestra sobre Direitos do Consumidor e Orçamento Doméstico
para 30 usuários do Posto PSIU da Praça Sete.
• 14 horas - Projeto Todo Dia 15: Palestra sobre Direitos do Consumidor e Orçamento Doméstico
para 30 usuários do Posto PSIU da Praça Sete. Presença do Coordenador do Procon Assembléia,
Marcelo Barbosa e do Deputado Délio Malheiros.
16 de março - Sexta-feira
10 horas - Palestra do Coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, sobre direitos básicos
do consumidor e orçamento doméstico para 50 funcionários da Adservis no auditório do SE no
Palácio da Inconfidência.

ABRIL/2007
16 de abril - Segunda-feira
• 10 horas - Projeto Todo Dia 15: Palestras sobre Direitos do Consumidor e Orçamento Doméstico a
30 usuários do Posto PSIU da Praça Sete. Palestras ministradas pelos assessores jurídicos do
Procon e pelos advogados da OAB/MG.
• 15 horas - Projeto Todo Dia 15: Palestras sobre Direitos do Consumidor e Orçamento Doméstico a
30 usuários do Posto PSIU da Praça Sete. Palestras ministradas pelos assessores jurídicos do
Procon e pelos advogados da OAB/MG.

MAIO/2007
04 de maio - Sexta-feira
10 horas - Palestra do assessor do Procon, Alexandre Werneck, para 30 pessoas, sobre Orçamento
Familiar no evento "Semana do Trabalhador" organizado pelo SINE. No SINE, Praça Sete.

AGOSTO/2007
13 de agosto - Segunda-feira
9 horas - Palestra do coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para 45 funcionários da DMA
Distribuidora em comemoração do dia dos pais. Palestra: E preciso economizar. No bairro
Funcionários, em Belo Horizonte.
16 de agosto - Quinta-feira
18 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para a Câmara
Municipal de Prudente de Morais/MG sobre a mudança do sistema de tarifação da telefonia fixa de

OUTUBRO/2007

08 de outubro - Segunda-feira
15 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para a equipe do SAC
e lojistas da Shopping Dei Rey (30 pessos) sobre noções básicas dos direitos e deveres dos
fornecedores frente ao Código de Defesa do Consumidor.
10 de outubro - Quarta-feira
19h 30min - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, sobre o fornecedor e
o Código de Defesa do Consumidor no auditório da ACIU, em Uberaba/MG. O evento sela a parceria
do Procon/Uberaba, ACIU e CDL em prol da informação do fornecedor sobre os princípios básicos do
Código de Defesa do Consumidor. Público: 40 participantes.
22 de outubro - Segunda-feira
15 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para a equipe do SAC
e lojistas da Shopping Dei Rey (30 pessoas) sobre noções básicas dos direitos e deveres dos
fornecedores frente ao Código de Defesa do Consumidor.
29 de outubro - Segunda-feira
15 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para a equipe do SAC
e lojistas da Shopping Dei Rey (30 pessoas) sobre noções básicas dos direitos e deveres dos
fornecedores frente ao Código de Defesa do Consumidor.
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pulso para minuto; atendendo a solicitação do Dep. Jayro Lessa. Local: Câmara Municipal de
Prudente de Morais. Público: 20 participantes.

SETEMBRO/2007

06 de setembro - Quinta-feira
14 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para 70 funcionários do
Serpro/MG sobre Planejamento e Orçamento Familiar.
13 de setembro - Quinta-feira
14 horas - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, no Procon de Timóteo
em comemoração aos 17 anos do Código de Defesa do Consumidor. Palestra: Proteção Contratual
no Código de Defesa do Consumidor. Público: 30 participantes.
19 a 21 de setembro - Quarta a Sexta-feira
Procon Assembléia realizou curso de assessoramento para os Procons das Câmaras Municipais de
Brumadinho e João Pinheiro. Local: Procon Assembléia. Público: 5 participantes.

OUTUBRO/2007

02 de outubro - Terça-feira
19 horas- Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, sobre a importância do
Procon no município no evento de inauguração do Procon da Câmara Municipal de João Pinheiro.
Local: Câmara Muncipal de João Pinheiro. Público: 15 participantes.
23 de outubro - Terça-feira
15 horas - Palestra sobre Educação para o Consumo do Procon e da Cofal para os 50 servidores da
casa no evento Semana do Servidor. Local: Teatro.

NOVEMBRO/2007

06 de novembro - Terça-feira
14 horas - Palestra do assessor do Procon Assembléia, Alexandre Werneck, para 70 funcionários da
SLU sobre orçamento familiar. Local: SLU
12 e 13 de novembro - Segunda e Terça-feira
Curso no Procon Lourdes para funcionários dos Procons Câmara de Arinos e Cássia/MG. Público: 5
participantes.
27 de novembro - Terçafeira
14h 30min - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, no programa Sipat do
Minas Tênis Clube sobre orçamento familiar para 20 funcionários do clube. Local: Minas II.
29 de novembro - Quinta-feira
14h 30min - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, no programa Sipat do
Minas Tênis Clube sobre orçamento familiar para 20 funcionários do clube. Local: Minas 1.

Campanhas Educativas	.:
As Campanhas Educativas são outra modalidade
de ação do Projeto Educação para o Consumo
visando disseminar informações a respeito dos
direitos do consumidor aos mais diversos
segmentos da população. Geralmente, para



prestar seus serviços, o Procon Assembléia se
associa à iniciativa de algum outro órgão ou
empresa cujo objetivo seja aprimorar a
conscientização a respeito do exercício da
cidadania, oferecendo atendimento ao público
participante do evento. Neste ano, o Procon
Assembléia participou de 16 campanhas
educativas, conforme agenda a seguir:

A campanha "Viva sem Dívidas" tem como
objetivo constituir uma rede de proteção ao
endividado, que inclui a educação para o
consumo, orientação para o planejamento
financeiro, repressão ao abuso na oferta de crédito
e atendimento personalizado ao consumidor
endividado.

Nessa linha, em 2007, o Procon Assembléia
elaborou cartilha em conjunto com o Procon
Municipal da capital, Procon Estadual, Associação
Nacional dos Consumidores de Crédito - Andec e
Defensoria Pública de Minas Gerais com
orientações e dicas relacionadas à obtenção de
crédito consciente.
Para 2.008, a meta é ampliar a campanha, com o
aumento do atendimento ,personalizado, com a
inclusão dos Procons Municipais de todo o estado
e com a divulgação da cartilha
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do Procon Assembléia atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do
consumidor e distribuem folhetos informativos.

JUNHO/2007

10 de junho - Domingo
10 horas - Maratona da Solidariedade no parque municipal em Belo Horizonte. Programa organizado
pelo SESC/MG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários
do Procon Assembléia atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do
consumidor e distribuem folhetos informativos.
24 de junho - Domingo
10 horas - Caravana Alterosa: Projeto institucional dos Associados Minas que tem o objetivo de levar
às comunidades carentes, nas cidades localizadas no entorno de Belo Horizonte, serviços básicos e
orientações priorizando sempre uma melhor qualidade de vida. A Caravana Alterosa é uma
realização dos Associados Minas - TV Alterosa em parceria com o Sesc/MG. Os estagiários do
Procon Assembléia atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor
e distribuem folhetos informativos.
07 de julho - Domingo
10 horas - Maratona da Solidariedade em São José da Lapa. Programa organizado pelo SESC/MG
para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários do Procon
Assembléia atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e
distribuem folhetos informativos.
22 de julho - Domingo
10 horas - Transporte & Cidadania. Evento organizado pelo Sest/Senat em comemoração ao (lia do
motorista. Trata-se de um grande evento de arte, cultura, saúde, lazer e cidadania do setor de
transportes. A ação acontece em todas as unidades do Sest/Senat do país. O Procon Assembléia
participa do evento na unidade de Contagem com o atendimento à população, esclarecimentos sobre
os direitos do consumidor e distribuição de folhetos.

AGOSTO/2007

11 de agosto - Sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Vila Esperança, em Belo Horizonte - Programa
organizado pelo SESC/MG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os
estagiários do Procon Assembléia atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos
do consumidor e distribuem folhetos informativos.

SETEMBRO/2007

02 de setembro - Domingo
9 horas - Ação Cidadã no bairro Nazaré, em Belo Horizonte. Programa organizado pela Cruz
Vermelha Brasileira com o intuito de levar àquela comunidade alguns serviços de utilidade pública
voltados para a sua inclusão social, promoção da saúde e da qualidade de vida, além de atividades
culturais e de lazer. Os estagiários do Procon Assembléia atendem à população, prestam
esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e distribuem folhetos informativos.
15 de setembro - Sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade na Vila Suzana, em Belo Horizonte - Programa organizado pelo
SESC/MG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários do
Procon Assembléia atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor
e distribuem folhetos informativos.

MARÇO/2007

15 de março - Quinta-feira
Panfletagem nas duas unidades do Procon Assembléia em comemoração do Dia Internacional do
Consumidor.
17 de março - Sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte - Programa
organizado pelo SESCIMG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os
estagiários do Procon Assembléia atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos
do consumidor e distribuem folhetos informativos.

ABRIL/2007
14 de abril - Sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Monte Azul, em Belo Horizonte - Programa
organizado pelo SESC/MG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os
estagiários do Procon Assembléia atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos
do consumidor e distribuem folhetos informativos.

MAIO/2007
19 de maio - Sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Taquaril, em Belo Horizonte. Programa organizado
pelo SESC/MG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários
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OUTUBRO/2007
28 de outubro - Domingo
10 horas - Maratona da Solidariedade em Betim - Programa organizado pelo SESC/MG para oferecer
à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários do Procon Assembléia
atendem à população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e distribuem folhetos
informativos.

NOVEMBRO/2007
22 de novembro - Quinta-feira
Caravana de Assistência Social na cidade de Belo Vale - Programa organizado pelo Sindicato de
Oficiais do Registro Civil - MG em parceria com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social
cujo objetivo é a promoção do resgate da cidadania das populações marginalizadas do estado. Os
estagiários do Procon:Assembléia atendem a população, esclarecem dúvidas e distribuem folhetos
informativos.
23 de novembro - Sexta-feira
Caravana de Assistência Social na cidade de Brumadinho - Programa organizado pelo Sindicato de
Oficiais do Registro Civil - MG em parceria com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social
cujo objetivo é a promoção do resgate da cidadania das populações marginalizadas do estado. Os
estagiários do Procon Assembléia atendem a população, esclarecem dúvidas e distribuem folhetos
informativos.

DEZEMBRO/2007
01 de dezembro - Sábado
Caravana de Assistência Social - Programa organizado pelo Sindicato de Oficiais do Registro Civil -
MG em parceria com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social cujo objetivo é a promoção
do resgate da cidadania das populações marginalizadas do estado. Os estagiários do Procon
Assembléia atendem a população, esclarecem dúvidas e distribuem folhetos informativos. Local:
Bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte.
02 de dezembro - Domingo
Caravana de Assistência Social - Programa organizado pelo Sindicato de Oficiais do Registro Civil -
MG em parceria com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social cujo objetivo é a promoção
do resgate da cidadania das populações marginalizadas do estado. Os estagiários do Procon
Assembléia atendem a população, esclarecem dúvidas e distribuem folhetos informativos. Local:
Contagem.

Eventos1Z1Reuniões
ao Coordena(lor

Participar de eventos com a finalidade de
atualizar-se e também de assegurar a melhor
organização possível para o segmento da defesa
pública dos direitos do consumidor é uma
atividade que não pode ser descurada, motivo
pelo qual, o Procon Assembléia registrou, neste
ano, a participação de seus assessores em 15
iniciativas com essa finalidade.
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Atenção especial merece a evolução da
campanha Viva sem Dívidas, uma ação conjunta
do Procon Assembléia, Procon Municipal, Núcleo
de Defesa do Consumidor da Defensoria'Pública
de Minas Gerais, a OAB Jãvem e a Comissão de
Defesa do Consumidor da OAB/MG, a Associação
Nacional de Defesa do Consumidor de Crédito
(Andec) e o Mercado Mineiro.

A campanha tem como objetivo constituir uma
rede de proteção ao endividado, que inclui a
educação para o consumo, orientação para o
planejamento financeiro, repressão ao abuso na
oferta de crédito e atendimento personalizado ao
consumidor endividado.

Em 2007, os órgãos participantes »da
campanha elaboraram cartilha com orientações e
dicas relacionadas à obtenção de -crédito
consciente.

Para 2.008, a meta é ampliar a iniciativa, com
o aumento do atendimento personalizado, com a
inclusão dos Procons Municipais de todo o estado
e com maciça divulgação da cartilha.

MARÇO/2007
28, 29 e 30 de março - Quarta a Sexta-feira

Participação do coordenador e assessores do Procon Assembléia no Curso para Técnicos de
Procon promovido pelo Procon Estadual.

Participação do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, no 1° Fórum dos Procons
mineiros no ano de 2007. No Procon Estadual.

ABRIL/2007
02 e:.03deabril - Segunda e Terça-feira
Participação do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, na 52° Reunião do DPDC:
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, com os Procons
de todo o país. Em Brasília, DF.

MAIO/2007
10 e 11 de maio - Quinta e Sexta-feira
Participação do assessor jurídico do Procon Assembléia, Renato Dantês, no 1° Simpósio do Direito
do Consumidor em Joinville, Santa Catarina.
14 de maio - Segunda-feira
14 horas - Reunião do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, e do deputado Délio
Malheiros com o Dr. Ricardo Morishita, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, em Brasília, para tratar do assunto "Criação de Procons no âmbito do Poder Legislativo"
23 a 25 de maio - Quarta a Sexta-feira
Participação do coordenador do Piocon Assembléia, Marcelo Barbosa, no 2° Curso para Técnicos do

Procon promovido pelo Procon Estadual. Participação também no 2° Fórum dos Procons mineiros do
ano de 2007. Em Montes Claros, Minas Gerais.

JULHO/2007

30 e 31 de julho - Segunda e Terça-feira
8 horas - Curso para estagiários do Procon Assembléia na Escola do Legislativo.

AGOSTO

22 a 24 de agosto - Quarta a Sexta-feira
Participação do Piocon Assembléia no 3 1 curso técnico do Procon Estadual e na 3° reunião do Fórum
dos Procons Mineiros. Em ltajubá.
28 a 31 de agosto - Terça a Sexta-feira
Participação do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, na 53° reunião do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, com o sistema
nacional de defesa do consumidor e para reunião do 3° Fórum Nacional de Procons 2007. Em
Macapá, AP.

SETEMBRO/2007

28 de setembro - Sexta-feira
13 horas - Participação dos assessores do Procon, Gilberto Dias, Renato Dantês e Alexandre
Werneck, no II Encontro Regional de Direito do Consumidor, evento realizado pelo Brasilcon, Instituto
Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Local: Juiz de Fora.

OUTUBRO/2007

24 a 26 de outubro - Quarta a Sexta-feira
Participação do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, no IV Congresso do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor em Goiânia.

NOVEMBRO/2007

05 de novembro - Segunda-feira
19 horas - Participação do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, no debate público
"Endividamento e Serviços Bancários" a realizar-se na PUC Coração Eucarístico a convite da
Vereadora Maria Lúcia Scarpelli.
07 de novembro - Quarta-feira
10 horas - Participação do coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, e do assessor
jurídico, Gilberto Dias, na reunião da Anatei sobre as mudanças nas regras da telefonia móvel. Local:
Sede da Anatel em Belo Horizonte.
29 de novembro - Quinta-feira
9 horas - Participação do Procon Assembléia no Seminário Regional da Saúde Suplementar
promovida pela ANS sobre os temas: cobertura assistencial e reajuste. Local: Royal Golden Hotel, em
Belo Horizonte.

DEZEMBRO/2007

12 de dezembro - Quarta-feira
Lançamento da segunda etapa da campanha Viva sem Dívidas, numa ação conjunta do PROCON
Assembléia, PROCON Municipal, Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública de Minas
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Gerais, a OAB Jovem e a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/MG, a Associação Nacional
de Defesa do Consumidor de Crédito (Andec) e o Mercado Mineiro.

Is números dori	P111 Assembléia 	 dez
'l i'I.IK[l atuação

$I	11i1i rr r
pelotiProcon

A tabela a seguir registra o número de
pessoas que já foram atendidas pelo Procon
Assembléia desde a sua criação, em 1997. Os
dados dos três primeiros anos foram estimados,
uma vez que não se têm todos os registros dessa
época. A partir do ano 2.000, foram elaborados
relatórios anuais de atividades e esses números
ganharam a precisão que se requer na elaboração
de um levantamentos desta natureza. Conforme
pode ser constatado, o Procon realizou 745.957
atendimentos ao longo de uma década de
atuação. Isso representa urna média anual de
74.596 atendimentos; média mensal de 6.216
atendimentos e média diária de 310 atendimentos.

A tabela seguinte, demonstra a evolução do
público, ano a ano, relacionado às atividades
desenvolvidas pelo Procon Assembléia. O que se
observa a partir da análise destes dados é o
crescimento constante da demanda pelos serviços
oferecidos, numa constatação irrefutável da
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necessidade de sua manutenção pelo Poder
Público.

Como nos primeiros anos de atuação do
Procon a internet e o correio eletrônico ainda eram
novidade e por isso pouco usados, o número de
consultas por intermédio desses meios foi muito
pequeno, motivo pelo qual não foram registrados
no presente relatório. A partir do ano 2.000, o
serviço de consulta pela internet passou a receber
um número de correspondências significativo,
conforme demonstram os dados da tabela.

Números, em milhares, de atendimentos pessoais, orientações por
1 telefone e notificações formalizadas pelo Procon a partir do ano 2.000

50
45

40	 Atendimentos Pessoais
35

30
25

20	 Orientações por telefone
15

10
54	 tificaçes

2000	2001 2002 2003 2004	2005	2006 2001

Também é notável o crescimento do número
de audiências realizadas pelo Procon Assembléia.
A partir de 2004, esse número se eleva,
demonstrando que o consumidor já sabe onde se
dirigir para reclamar seus direitos e que não mede
esforços para adotar as medidas indicadas. --

Quanto às consultas por meio do correio
eletrõnico, o Procon mantém banco de dados com
o teor das dúvidas dos consumidores e segue

r1 alguns critérios para assegurar a qualidade do
serviço. As respostas são formalizadas no prazo
máximo de 72 horas, sendo que, em sua grande
maioria, isso ocorre nas primeiras horas após a
recepção da consulta. São respostas que buscam
orientar o consumidor com a prestação de
informações sobre seus direitos, sobre a conduta
que devem adotar e também em relação ao seu

/Aumenta, ano a ano,
o número de reclamações

No gráfico a seguir, é possível observar o
crescimento da demanda dos atendimentos
pessoais e das notificações. E interessante notar
corno, a partir de 2005, o público preferiu dirigir-se
às unidades do Procon à utilizar o telefone. No
mesmo período em que se constata aumento do
número de atendimentos pessoais, constata-se
também o crescimento do número de notificações,
ou seja, do número de formalização de
reclamações com a intenção de registrar o pedido
e obter a solução desejada.
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dó-, Procon Assembléia

L.

Prestar serviço de boa qualidade é dever dos
órgãos mantidos pelo estado. Nenhum servidor
público pode ufanar-se em virtude de serviço que
prestou e foi reconhecido como de boa qualidade,
uma vez que não cumpriu mais que sua obrigação
funcional.

Apenas para registrar o reconhecimento do
público em relação ao atendimento do Procon,
seguem, abaixo, trechos de alguns e-mails de
consumidores que manifestaram seu
reconhecimento pelo tratamento recebido.

São manifestações espontâneas que
demonstram a qualidade e importância dos
serviços oferecidos pela Assembléia Legislativa de
Minas Gerais e o zelo com que é prestado por
seus servidores. Entre parênteses estão as iniciais
do remetente, a localidade, data e hora em que a
mensagem foi recebida. Os nomes foram
protegidos, uma vez que o Procon não solicitou
autorização formal para publicá-los em seu
relatório. As cópias das mensagens encontram-se
em seus bancos de dados.

A partir do ano 2.000 o Procon deu início a
algumas atividades, além de suas atribuições
originárias. A oferta de pesquisas de preço
setorizadas teve grande aceitação por parte do
público.

Em 2005, teve início o Projeto Educação para
o Consumo. Nesse ano foram realizadas 82
palestras para estudantes, sendo que a iniciativa
já beneficiou diretamente mais de 32 mil pessoas.
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encaminhamento. Nesse caso, o Procon
procura informar o endereço a que o consumidor
deve-se dirigir, nunca permitindo que sejam
formalizadas respostas evasivas, protocolares ou
procrastinatórias.

Audiências
realizadas

Oiientações
1)01 e-mail
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Deunonstraçio do número de audiéncias
realizadas e de orientações pot e-mail etetiitlas
pelo Piocoii Assembléia a partir do ano 2000
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Muito obrigado pela informação e com
certeza irei comparecer ao Procon.
Aproveito e parabenizo pelo atendimento
da instituição.
(MF - Belo Horizonte - 2610912007 15:08)

Estou enviando esse e-mail, agradecendo
pela atenção e rapidez para sanar a minha
dúvida.
(MM - 0311012007 09:02)

Estou impressionado com a cordialidade,
presteza e rapidez no atendimento da
minha questão. Muito obrigado.
(MCN - 2211012007)

Fico muito agradecido pelo rápido retorno
e satisfeito em constatar que podemos
contar com vocês. Sinto-me apoiado.
Estou encaminhando cópia da sua
mensagem para o fornecedor "pensar
melhor" no procedimento que vai adotar
no meu caso, antes de apresentá-lo
formalmente a vocês. Tenho todos os
documentos e não hesitarei em procurá-
los, dependendo da resposta deles.
(JB - 2511012007 12:18)

Fico-lhes muito grata pelos
esclarecimentos prestados e pela rapidez
no atendimento. Como valeu! Diante de
uma situação assim, às vezes nem
sabemos a quem recorrer, mas assistindo
a um programa de televisão foi que tive a
idéia de procurar esta informação através
do Procon, pois neste órgão existem os
profissionais competentes para nos
auxiliar. Mais uma vez, muito obrigada
(SMFA - Pará de Minas - 0811112007 - 18:41)

Muito obrigado pelas informações e pela
rápida resposta. Fico satisfeito em saber
que a Assembléia dispõe de um serviço
tão eficiente e nobre para a nossa
sociedade. Grato.
(MAS - 3011112007 - 18:26)

Gostaria de parabenizar ao PROCON
Assembléia, pelo excepcional atendimento
de todos. Estive ai, ontem, dia 10103107,
para resolver um problema com um banco
e fui muito bem atendido. Retornarei na
segunda dia 05103, para tentar renegociar
minha divida com o banco. Sou
gratissimo!!!
(SBT - Belo Horizonte - 0310212007 - 08:23)

Gostaria de agradecer a prontidão e
presteza na resposta de minha solicitação.
Fico feliz, como funcionário público militar
e como cidadão, em verificar que nosso
Serviço Público funciona sim. Graças ao
trabalho de pessoas como vocês, é que
ainda se pode acreditar
no funcionalismo público deste país. Mais
uma vez, muito obrigado. E felicidades.
(Rod. SS - 1. Sgt. EB - 05111107 - Cruz Alta Rio
Grande do Sul)

1 segmentos 	iII.I*.I
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A tabela seguinte demonstra os campeões de
reclamação nos últimos cinco anos de atuação do
Procon Assembléia. Para cada ano, a partir de
2003, foram indicados os ocupantes do 1°, do 2 1 e
do 30. lugares no ranking de reclamações.

Como se observa, o cartão de crédito é
campeão absoluto de reclamações, nunca tendo
sido desbancado de sua confortável posição de
destaque. Em todos os anos examinados, o cartão
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Carto de Crédto 1

Feitas essas constatações é possível chegar
a algumas conclusões.

Em relação aos cartões de crédito, o
problema maior reside na cobrança de juros
extorsivos daqueles consumidores que, em

de crédito esteve em primeiro lugar no ranking de
reclamações.

Já o segundo lugar é disputadíssimo, mas
sempre pelos mesmos segmentos. Ora são os
aparelhos telefônicos que ocupam essa posição,
ora é o próprio serviço de telefonia celular que
desbanca seu concorrente. A rigor, nem
concorrentes são, já que um depende do outro. E
com mais rigor ainda, o que se observa é que
quando um não ocupa a posição privilegiada do
outro, são desbancados pelos eletroeletrônicos, ou
seja, ao final das contas, podemos definir três
segmentos verdadeiramente problemáticos para
os consumidores. Em primeiro lugar, os cartões de
crédito, em segundo lugar a telefonia celular e os
aparelhos telefônicos e em terceiro lugar os
eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

-r
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virtude do descontrole financeiro de seu
orçamento doméstico, atrasam o pagamento das
parcelas e têm que se submeter ao pagamento de

-' taxas elevadíssimas, impostas pelas operadoras
do serviço.

Tem-se, assim, por um lado, o cartão de
crédito como um dos mais populares meios de
facilitação do crédito (quando utilizado com o
devido cuidado) e, por outro, um fonte de dores de
cabeça para o consumidor, se as prestações ficam
atrasadas.

Ocorre que a intermediação de crédito,
objetivo dessa atividade, não recebe fiscalização
direta de nenhum órgão público. O Banco Central
regulamenta e fiscaliza a atividade das instituições
financeiras, mas as operadoras de cartões de
crédito não estão sujeitas à fiscalização de sua
atividade-fim por esse órgão.

Não há, igualmente, no Brasil, legislação
específica para essa atividade. Ora, não sendo
instituição financeira sujeita ao controle do Banco
Central, as operadoras de cartão de crédito não
poderiam, a rigor, aplicar as taxas de juros
extorsivas que praticam. Se o fazem é porque,
infelizmente, encontram amparo em decisões
judiciais que lhes asseguram esse privilégio
danoso para o consumidor.

A existência de legislação específica e de
um órgão fiscalizador, ainda que não pusesse fim
à prática da aplicação de juros além do
recomendável e suficiente, poderia, por outro lado,
regular essa atividade e assegurar a redução das
demais e muitas reclamações formalizadas pelos
consumidores e que não se referem à taxa de
juros aplicada aos inadimplentes. E sobejamente
sabido (e o Procon Assembléia já registrou
milhares de reclamações nesse sentido) como o
atendimento aos consumidores é ainda
problemático por parte desse segmento. Quando
não se trata de uma ação agressiva de venda a
qualquer custo de cartões não solicitados, tem-se
o mau atendimento dispensado àqueles
consumidores que já são de casa. Porque, aos
consumidores que ainda estão sendo cativados, é
oferecido um tratamento diferenciado, muito
diverso do que se lhe reserva se ficar em débito
ou decidir pelo cancelamento dos serviços.

Portanto, tendo em vista a importância da
atividade de intermediação de crédito para a
economia e as facilidades oferecidas pelos
cartões, resta agora, ao Poder Público
regulamentar a matéria e assegurar meios de
melhor fiscalizar a atividade em prol do interesse
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dos consumidores. E a esses resta tomar o
cuidado de planejar o orçamento doméstico e

- evitara todo custo as dívidas, não somente com o
cartão de crédito, mas também com o empréstimo
pessoal, o cheque especial e as demais formas de
obtenção de crédito.

Telefonia
e àpareios telefônicos

1	 Assim como o cartão de crédito é importante- -

	

	para a economia, a: telefonia tem importância
inegável para as relações sociais:,econômicas e
culturais.	No	entanto,	o	s 'et

- or
	continua

desconhecendo . os direitos ásicos do
consumidor, motivo pelo qual encontra-se em
destaque, no ranking de reclamações do Procon
Assembléia, nos últimos cinco anos.

Em 2007 essa tendência voltou a se confirmar
e a telefonia móvel, mais uma vez, ficou em

	

.1	 segundo lugar, perdendo apenas para os cartões
de crédito.

Se, de um lado, verifica-se um crescimento
enorme do setor, de outro, o que se constata é
que o consumidor é desrespeitado a todo
momento em seus direitos mais básicos.
Contrariando as facilidades criadas pela própria
atividade, talvez a telefonia seja o pior exemplo de
uso do serviço telefônico para atendimento ao
público. Pelo menos, o número de reclamações
relacionadas à precária qualidade do atendimento
demonstram o paradoxo dessa utilização. Pessoal
despreparado para o atendimento; pedidos que
são feitos e refeitos inúmeras vezes apesar da
emissão de número de protocolo; descaso com a
prestação das informações; dificuldades para o-	.	cancelamento dê serviços que não atendem o
consumidor, procrastinação e desinteresse, são

•	.	.	 algumas das reclamações mais comuns contra um

	

•	.	.	setor que oferece o serviço que o consumidor vem

	

:-.t4	• •	condenar.
•	'''	•	!	 Para complicar ainda mais a situação, o

equipamento utilizado para a telefonia ou seja os
•	 •	aparelhos telefônicos, estão apresentando vícios

• de qualidade com freqüência muito grande, o que
..	acentua o índice de reclamações ligadas ao setor.
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Juntamente com os aparelhos telefônicos, os

eletrodomésticos e eletroeletrônicos são causa de
muitas queixas. Produtos caros de um modo geral,
quando não funcionam e não são imediatamente
reparados causam muita insatisfação e é isso que
se tem verificado nos últimos anos.

A importação de produtos mais baratos, que
não asseguram assistência técnica eficaz, faz com
que o Procon recomende toda cautela no
momento da aquisição, devendo-se dar
preferência para marcas já consagradas, cuja rede
de assistência tenha maior abrangência, ainda que
o custo do produto seja mais elevado.

Por outro lado, considerando a globalização
da economia, a facilidade na importação de
produtos e a variedade crescente na oferta de
modelos oferecidos no mercado, verifica-se a
necessidade de fiscalização desses segmentos
pelos órgãos da administração pública. O
acompanhamento do conteúdo das reclamações
com a identificação imediata dos fornecedores é
um facilitador para uma efetiva fiscalização com a
aplicação da sanção cabível. Somente quando
esses segmentos da economia forem apenados
em decorrência do descumprimento dos
dispositivos normativos e do descuido com os
interesses dos consumidores, irá se verificar maior
cautela na oferta de produtos e serviços com
qualidade superior.

Outros	 i.ir tos; -
que merecemI1

Embora não figurem nos primeiros lugares das
listas de reclamação dos órgãos de defesa do
consumidor, o Procon está atento á atuação de
outros segmentos que prejudicam os interesses
dos consumidores.

O comércio eletrônico, por exemplo, é um
campo muito novo que ainda não mereceu a
devida regulamentação. E crescente o número de
sites que têm uma boa apresentação, promovem
eficazmente a venda de produtos, porém não
fazem a respectiva entrega, passando para trás o
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consumidor que não sabe a quem reclamar já que
negociou com um "fornecedor' virtual.

Adquirir produtos de sites que estejam
vinculados a redes de lojas físicas é a
recomendação do Procon Assembléia para que se
evitem os casos de fraudes cada vez mais
freqüentes.

Também merece i atenção a atividade das
empresas que oferecem agenciamento de
empregos, já que essa atividade não está
regulamentada e acaba cativando a atenção do
desempregado. Ocorre que, não raras vezes, o
consumidor gasta suas últimas economias para
pagar um serviço que também, não raras vezes,
frustra sua expectativa de encontrar o emprego
sonhado.

A contratação de profissionais autônomos,
como pedreiros, bombeiros, eletricistas, entre
outros, merece cuidados especiais. Formalizar
contrato especificando as obrigações de cada
parte e detalhando o serviço é muito importante
para evitar dissabores. Não antecipar parcela
substancial do pagamento é uma medida muito
eficaz para assegurar um serviço de melhor
qualidade. Essa recomendação vale também para
o setor de móveis e cozinhas

Embora não figurem nos primeiros lugares
das listas de reclamação dos órgãos de defesa do
consumidor, o Procon está atento á atuação de
outros segmentos que prejudicam os interesses
dos consumidorõs.

O comércio eletrônico;. por exemplo, é um
campo muito novo que ainda não mereceu a
devida regulamentação. E crescente o número de
sites que têm uma boa apresentação, promovem
eficazmente a venda de produtos, porém não
fazem a respectiva entrega, passando para trás o
consumidor que não sabe a quem reclamar já que

'	negociou com um "fornecedor" virtual.
Adquirir produtos de sites que estejam

vinculados a redes de lojas físicas é a
recomendação do Procon Assembléia para que se
evitem os casos de fraudes cada vez mais
freqüentes.

Também merece atenção a atividade das
empresas que oferecem agenciamento de
empregos, já que essa atividade não está
regulamentada e acaba cativando a atenção do
desempregado. Ocorre que, não raras vezes, o
consumidor gasta suas últimas economias para
pagar um serviço que também, não raras vezes,
frustra sua expectativa de encontrar o emprego
sonhado.

A contratação de profissionais autônomos,
como pedreiros, bombeiros, eletricistas, entre
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outros, merece cuidados especiais. Formalizar
contrato especificando as obrigações de cada
parte e detalhando o serviço é muito importante
para evitar dissabores. Não antecipar parcela
substancial do pagamento é uma medida muito
eficaz para assegurar um serviço de melhor
qualidade. Essa recomendação vale também para
o setor de móveis e cozinhas planejadas. Embora
não tenha alcançado posição de destaque no
ranking de reclamações, essa atividade traz muito
contratempo para os consumidores. A queixa mais
comum está na insatisfação com o produto ou
serviço prestado. Mais uma vez, a retenção de
parte significativa da remuneração, bem como um
contrato bem redigido serão as armas mais
eficientes com que o consumidor poderá contar
para rever a situação que o aflige.

Se o presente relatório mostrou-se longo em
virtude do detalhamento de dados e análises, o
mesmo não deverá ocorrer em relação às
conclusões.

A primeira delas: o Poder Público não pode
deixar o cidadão à mercê do mercado e deve
intervir com rigor para evitar o abuso nas relações
de consumo. E preciso apenar o fornecedor que
desconhecer as normas e fizer uso dessa
ignorância para assegurar vantagens adicionais.
Regulamentar a matéria que ainda não foi objeto
de normatização e fiscalizar regularmente o
mercado são providências que não podem ser
adiadas.

Outra conclusão singela: consumidor
consciente é consumidor respeitado. Sendo assim,
programas de educação para o consumo devem
ser mantidos e ampliados. Conscientizar
consumidores e fornecedores é o caminho mais
curto para depurar o mercado.

Nesse sentido, a presença regular na mídia,
as campanhas educativas, a oferta de pesquisas
de preço, o serviço de atendimento telefônico e
por e-mail, a elaboração de cartilhas, a atualização
das informações que constam do site que mantém
na internet são fatores que asseguram a
disseminação de informação importante para a
formação da consciência dos consumidores e dos
fornecedores.

Sumariamente, vigiar e agir são os verbos
que deverão continuar sendo conjugados pelo
Procon Assembléia, para, na condição de órgão
do Poder Público, cumprir bem a função para a
qual foi criado.

51
50



RELATÓRIO DO PROCON ASSEMBLÉIAI2007

Nesta oportunidade, cumpre-nos destacar a
atuação de alguns órgãos que muito nos
auxiliaram durante o ano de 2007, de modo
especial o Procon Estadual, ligado ao Ministério
Público de Minas Gerais; o Procon Municipal da
capital; os Juizados Especiais Cíveis de Belo
Horizonte, o DPDC - Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, mantido pela Secretaria
de Direito Econômico, do Ministéçio da Justiça; a
Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor; os
Procons das cidades do interior de Minas e os
Promotores de-Justiça daquelas localidades onde
ainda não há serviço de defesa do consumidor.

Devemos destacar o apoio que recebemos da
Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte da ALMG (autora do
requerimento que deu origem à Reunião Especial
comemorativa dos dez anos do Procon
Assembléia), da Diretoria-Geral, da Secretaria-
Geral da Mesa, da Diretoria Legislativa, da
Diretoria de Comunicação Institucional, da TV
Assembléia, do Núcleo de Rádio da casa, de
todos os setores que atendem regularmente
nossas demandas e, de modo especial, da
Procuradoria-Geral da Assembléia, a quem
compete a supervisão do Procon. Todos esses
órgãos contribuíram para a boa execução dos
serviços prestados pelo Procon Assembléia,
demonstrando com esse empenho o
reconhecimento da importância que atribuem ao
consumidor que recorre aos serviços da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais na
esperança de obter a proteção eficaz de seus
direitos.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2.007.

Marcelo Rodrigo Barbosa
Coordenador do Procon Assembléia
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