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Relatório das Atividades do Procon Assembléia em 2006

Apresentação

Este relatório apresenta o resultado do levantamento das atividades do
Procon Assembléia, unidades Lourdes e Praça Sete, referente ao número de atendimentos,
notificações formalizadas, orientações fornecidas, pesquisas de preços, participação em
diversos eventos e projetos, além do ranking de reclamações no período compreendido
entre os dias 02/0112006 e 30/12/2006.

Às vésperas de completar 10 anos de fundação, o Procon Assembléia
contabiliza ao longo de sua história cerca de 600 mil atendimentos desde a instituição do
órgão. Somente neste ano, foram registrados 93.192 atendimentos diretos, assim
considerados os que geraram a formalização de notificações, os atendimentos pessoais
para orientação, as orientações por telefone e pelo correio eletrônico e as audiências
realizadas na busca de conciliação entre consumidores e fornecedores.

Os Números do PROCON Assembléia no Ano 2.006
Atividades desenvolvidas pelo	PROCON	PROCON	TOTAL

PROCON Assembléia*	Lourdes	Praça Sete
Notificações Formalizadas	 8.963	 3.825	12.788
Solicitações de instauração de
inquérito policial por crime de	 317	 -	 317
desobediência
Atendimentos Pessoais	 17.374	33.830	51.204
Orientação por Telefone	 18.545	5.080	23.625
Orientação pelo Correio Eletrônico	2.133	 -	 2.133
Audiências Realizadas	 2.518	 924	 3.442
Pesquisas de Preço	 52	 -	 52
Participação em Eventos	 7	 7
Projeto Educação Para o Consumo
Procon na Escola	 76	 -	 95
Procon para o Fornecedor	 7
Campanhas Educativas	 12
Estudantes atendidos pelo Projeto
Procon na Escola	 8130 	8.130
Público atendido pelo Projeto Procon	 -
para o fornecedor	 210 	210

Veja o detalhamento das atividades na página seguinte.

Nas próximas páginas esses números serão analisados para melhor
demonstrar o resultado da atuação dos servidores e estagiários do Procon Assembléia, que
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trabalham imbuídos do propósito de promover a melhor defesa do consumidor. Como de
costume, esse esforço conjunto assegurou a solução de cerca de 80% dos casos que foram
encaminhados ao órgão.

Detalhamento das principais atividades do Procon Assembléia
Notificações Formalizadas - São as reclamações de consumidores que deram origem à
instauração de procedimentos administrativos. O procedimento visa aproximar as partes 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
Polícia 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, §2 1, do
Decreto Federal 2181197, c/c o artigo 330, do Código Penal.

Atendimentos Pessoais - São os atendimentos aos consumidores efetuados nas
dependências do PR000N, 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 a necessidade de notificação. Há casos em que o consumidor é orientado
a recorrer ao Poder Judiciário por completa impossibilidade de solução do conflito mediante
acordo no âmbito do Procon.-

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, providência simples que deve
anteceder a contratação de serviço ou a aquisição de produto.

Projeto Educação para o Consumo - Originariamente, este projeto era destinado a
estudantes a partir da 58 Série do Ensino Fundamental, com o objetivo de conscientizá-los
de seus direitos e deveres na condição de consumidores. Atendendo a diversas solicitações,
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
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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 encontrar
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 uma 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.

Os campeões de reclamação

Os Segmentos que mais receberam reclamações em 2006
Período: 02101/2006 a 3011112006

Classificação	 Assunto	 Notificações
1	. CARTÃO DE CRÉDITO - ACORDO	 1.239
2	CARTÃO DE CRÉDITO	 1.015
3	ELETRODOMÉSTICOS/ELETROELETRÔNICOS	 716
4	TELEFONIA CELULAR	 699
5	APARELHOS TELEFÔNICOS	 689
6	TELEFONIA FIXA	 366
7	MÓVEIS E COZINHAS PLANEJADAS	 156
8	EMPRÉSTIMO PESSOAL	 149
9	CONTA CORRENTE POUPANÇA	 129
10	CONSÓRCIO	 126

TOTAL	 5.284

Cartões de crédito e telefonia são os segmentos que ocupam os primeiros
lugares na lista de reclamação do Procon Assembléia. Em terceiro lugar, está o mercado de
eletroeletrôn icos.

A celebração de acordo para pagamento de dívidas do cartão de crédito é a
atividade mais requisitada nos balcões de atendimento do Procon Assembléia. As altas
taxas de juros aplicadas aos devedores inadimplentes requer a intermediação do órgão
junto às operadoras dessa modalidade de crédito com o intuito de se obter condições mais
favoráveis para a quitação do débito.

Em que pese todo o esforço do Procon no sentido de orientar os
consumidores para o correto uso do cartão de crédito, em 2006, o órgão celebrou nada
menos do que 1.239 acordos, não incluídos os efetuados no mês de dezembro.

Juntas, as reclamações relativas à telefonia fixa, telefonia celular e aparelhos
telefônicos, alcançam a marca de 1.754 notificações. As reclamações mais corriqueiras
referem-se à falta de transparência na apresentação da conta do telefone fixo e à deficiência
dos serviços na telefonia celular. A reclamação comum aos dois segmentos - móvel e fixo -
refere-se à qualidade do atendimento, que deixa a desejar, na opinião de usuários desses
serviços. Também o aparelho celular é equipamento sujeito a defeitos cujos reparos
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demandam tempo maior do que o previsto na lei, trazendo grandes transtornos para o
consumidor.

Nessa mesma linha, os eletroeletrônicos continuam sendo fonte de amolação
para os consumidores. E comum a reclamação de que o produto "já veio da fábrica com
defeito" e é uma verdadeira tormenta para o consumidor buscar solução do conflito
diretamente com o fornecedor. Somente com a intervenção dos órgãos de defesa do
consumidor é possível alcançar a solução desejada.

As instituições financeiras castigam os consumidores

Área Financeira
Período: 0210112006 a 3011112006

Classificação	 Assunto	 Notificações
1	Cartão de crédito - acordo	 1.239
2	Cartão de crédito - notificações	 1.015
3	Empréstimo pessoal	 149
4	Conta corrente/Poupança	 129
5	Consórcio	 126
6	Financeira	 91
7	Cheque/Cheque Especial/Cheque pré-datado	 52
8	Atendimento bancário	 50
9	Financiamento Habitacional	 26

Seguros de veículos	 26
10	Seguro devida	 18

TOTAL	 2.921

Como se não bastasse o fato de serem as empresas que historicamente
apresentam os maiores lucros no Brasil, as instituições financeiras também foram, em
2.006, as campeãs de reclamação no Procon Assembléia. A queixa rotineira, como que
vindo para justificar a origem dos lucros, é a aplicação de altas taxas de juros aos contratos
de concessão de crédito. Fica claro, nesse âmbito, o uso de dois pesos e de duas medidas
Pelos bancos e demais instituições financeiras: quando se trata de apenar o devedor, juro
extorsivo; quando se trata de remunerar o capital aplicado pelo correntista, juro minguado.
Embora a equação seja condizente com a lógica financeira, a injustiça se evidencia na
distância inconcebível que separa tais índices.

Por outro lado, os consumidores continuam amargando desconforto nas
agências bancárias, ao enfrentar longas filas e atendimento moroso. Nem mesmo com
lucros tão .elevados, os bancos investem em conforto para o cliente. A despeito das
facilidades que oferecem os caixas de auto atendimento, o que é louvável, a determinação
do número de caixas humanos nas agências parece seguir uma lógica semelhante à da
formação de cartéis. Os bancos se igualam nessa deficiência uniforme e nenhum deles
Pode afirmar que se destingue dos demais porque seus clientes são atendidos em menor
espaço de tempo.

A nota favorável relativa a esse seguimento do mercado ficou por conta do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI - 2.591, proposta pela

Rua Curitiba 2.002— Lourdes - Telefax.: (31) 3293-9299 - CEP: 30.170-122 - Belo Horizonte - MG	 4



M

Confederação Nacional do Sistema Financeiro - Consif. Com  essa ação, as instituições
financeiras pretendiam eximir-se da obrigação de observar o Código de Defesa do
Consumidor - CDC. Felizmente, para alívio dos consumidores e dos órgãos públicos que
cuidam de seus direitos, o Poder Judiciário confirmou a submissão à essa lei daquelas
instituições cujas atividades são de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

Aaguisicão de produtos exige cuidados na hora da compra

Produtos
Período: 02101/2006 a 3011112006

Classificação	 Assunto	 Notificações
1	Eletrodomésticos e eletroeletrônicos	 716
2	Aparelhos telefônicos	 689
3	Móveis e cozinhas planejadas	 156
4	Informática/computador	 104
5	Veículos	 97
6	Imóveis	 31
7	Material de Construção/Acabamentos	 28
8	Peças/pneus/acessórios	 26
9	Vestuário	 24
10	Aparelhos de Segurança	 15

TOTAL	 1.886

Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, aparelhos telefônicos e móveis e
cozinhas planejadas continuam figurando no topo da lista de reclamações formalizadas no
Procon.

Reiterando comentário já registrado no relatório do ano passado, na medida
do possível, é importante que o consumidor exija que o produto seja testado ainda no
estabelecimento onde está sendo adquirido. Aqueles vícios de fácil constatação serão logo
percebidos e o produto poderá ser rejeitado, evitando-se tantas queixas posteriores. Outra
medida que poderá ser de grande valia é a aprovação de lei que se encontra em tramitação
e que prevê a responsabilidade do fornecedor em relação aos vícios de qualidade que o
Produto venha a apresentar.

Conquanto a legislação do consumidor já preveja a responsabilidade solidária
do lojista e do fabricante, na prática, após a venda, o lojista não se vê obrigado a amparar o
consumidor quando o produto apresenta defeito. Nesse caso, o lojista apenas indica o
endereço da assistência técnica, cabendo ao consumidor amargar sozinho os transtornos
que essa situação apresenta. Nas cidades do interior, onde raramente o fabricante mantém
assistência técnica autorizada, a referência para o consumidor limita-se ao lojista, de quem
fez a compra. Aprovada, a nova lei irá ratificar a co-responsabilidade do comerciante. Essa
obrigação irá fazer com que o fornecedor tome o cuidado de verificar a rede de assistência
técnica antes de comprar para revender, selecionando os fabricantes sérios e dispensando
Os Oportunistas.
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Em relação aos aparelhos telefônicos, a nova lei deverá trazer benefícios
concretos. O que se registra no Procon é a facilidade com que as vendas de equipamentos
dessa natureza são realizadas, sem qualquer preocupação do comerciante com a
assistência técnica. E muito comum a falta de peças de reposição, já que grande parte
desses produtos é importada, gerando a obrigação de rescisão contratual, com a devolução
do dinheiro, geralmente depois de muito aborrecimento para os consumidores. A vinculação
eficaz do fornecedor final com a qualidade do produto que comercializa deverá pôr fim a
esse fenômeno, já que a venda não será concluída com a simples entrega do bem, mas
exigirá que o produto tenha um mínimo de qualidade ou amparo técnico no caso de
apresentação de defeitos.

Também é oportuno reiterar observação já formalizada no último relatório no
que tange ao segmento dos móveis e cozinhas planejadas. A recomendação do Procon
continua sendo a de que o consumidor formalize contrato de prestação de serviços quando
a aquisição do produto estiver condicionada à fabricação sob medida. Essa providência visa
definir as características do produto e/ou serviço contratados, reduzindo a possibilidade de
que o fornecedor se esquive de suas obrigações.

Outra recomendação sempre indicada refere-se à forma de pagamento. A
entrada deve ser pequena e o pagamento das demais parcelas deve estar condicionado ao
bom andamento do serviço. O valor restante, que deve ser significativo, somente irá ocorrer
quando da entrega do bem/serviço, após a devida conferência por parte do consumidor. O
fornecedor que alega necessidade de receber grande parte do valor combinado já na
contratação dos serviços, ainda que a justificativa seja a necessidade de aquisição de
matéria prima, deve ser considerado com desconfiança. Os registros que temos no Procon
demostram que parte considerável dos problemas nesse segmento ocorrem exatamente
com os consumidores que adiantaram parcela significativa do valor avençado, não dispondo
mais de meios práticos para exigir o cumprimento da oferta, quando se verifica atraso na
entrega.

Cuidado, também, na hora de contratar serviços

Serviços
Período: 02101/2006 a 30111/2006

Assunto	 Notificações
1	Estabelecimentos de ensino	 125
2	TV por assinatura	 104
3	Provedores de acesso à internet	 91

4	Anúncios e Publicidade	 61
5	Planos de Saúde	 60

-Agência de turismo/pacotes/hotéis/pousadas	 60
6	Assistência Técnica	 58
7	Mecânicas	 31
8	Lavanderia	 20
9	Profissionais Autônomos	 18
10	limobiliária	 16

TOTAL	 .	 644
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O índice de inadimplemento dos contratos envolvendo estabelecimentos de
ensino continua alto. Por seu turno, boa parte das instituições de ensino lesadas pelo atraso
no recolhimento de suas parcelas têm insistido na aplicação de sanções pedagógicas na
tentativa de obrigar o contratante a quitar seu débito. Essa prática é vedada por lei, mas,
ainda assim, é comum a reclamação de que o fornecedor se nega, por exemplo, a conceder
o histórico escolar ou a guia de transferência. Outra medida que as escolas estão adotando
é a inclusão do nome do devedor em cadastros de negativação de crédito. Também essa
alternativa, embora possa constar do contrato, tem sido considerada uma prática abusiva,
tendo em vista a natureza da atividade das instituições de ensino, bastante distinta da dos
bancos e do comércio em geral, segmentos que introduziram e consagraram essa prática.

Serviços Públicos
Período: 0210112006 a 3011112006

Classificação	 Assunto	 Notificações
1	Telefonia celular	 699
2	Telefonia fixa	 366
3	Energia elétrica	 49
4	Água e esgoto	 43

TOTAL	 1.157

A baixa qualidade do atendimento ao consumidor continua sendo uma das
mais corriqueiras reclamações em relação tanto à telefonia fixa quanto à celular. Como os
mercados de ambos os segmentos são muito competitivos, a luta pela manutenção do
cliente a qualquer custo evidencia-se na atuação aguerrida das operadoras dessas
modalidades de telefonia. Assim, é muito comum o consumidor recorrer aos serviços do
Procon para formalizar uma simples rescisão de contrato, porque não conseguiu fazê-lo pelo
sistema oferecido pela operadora de telefonia, que apresenta todos os embaraços
imagináve na tentativa de vencê-lo pelo cansaço e tê-lo como cliente, ainda que
insatisfeito. Longo tempo de espera na linha, constante rotatividade dos atendentes,
registros imprecisos das reclamações, falta de informação, entre outras constatações,
constituem a realidade dos caII-centers das operadoras, numa clara manifestação de
descaso pelos consumidores.

Outro problema que persevera como foco crônico de reclamação é a
cobrança dos denominados pulsos excedentes. O consumidor é obrigado a pagar a conta
do telefone fixo sem ter meios de conferir o que consumiu, uma vez que a fatura não
apresenta detalhamento das chamadas. O detalhamento somente se obtém por meio de
determinação judicial, ou seja, para fazer valer direito consagrado pela Lei 8078190, qual
seja, o de promover a simples conferência antes de pagar a conta, o consumidor atualmente
precisa deduzir pretensão em juízo e aguardar a esperada decisão favorável.

No campo da telefonia celular, a profusão de opções de ofertas de serviços
Continua sendo um complicador para os consumidores na medida em que esses encontram
dificuldades para compreender até onde vão seus direitos e suas obrigações, bem como a
validade das ofertas. Com freqüência, recorrem ao Procon porque foram surpreendidos com
a suspensão de uma promoção ou porque a promessa que foi feita na hora da contratação
não correspondeu ao serviço oferecido.
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SEGMENTOS E RESPECTIVOS NÚMEROS DE RECLAMAÇÃO

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

Procon Assembléia - Assuntos mais freqüentes
Período: 02101/2006 a 30111/2006

-	 Assunto	 Notificações
i Cartão de crédito - Acordo	 1.239
2	Cartão de crédito - Notificações	 1.015
3	Eletrodomésticos e eletroeletrônicos	 716

4	Telefonia celular	 699
5	Aparelhos telefônicos	 689
6	Telefonia fixa	 366
7	Móveis  e cozinhas planejadas	 156
8	Empréstimo pessoal	 149

9	Planilha de cálculo*	 142
10 Conta corrente/poupança	 129
11 Consórcio	 126
12 Estabelecimento de ensino	 125
13 TV por assinatura	 104

Informática/computador	 104
14 Veículos	 97
15 Provedores de acesso à Internet	 91

Financeira	 91
16 Editoras	 85
17 Anúncios e publicidade	 61
18 Planos de Saúde	 60

Agência de turismo/pacotes/hóteis/pousadas	 60
19 Assistência técnica	 58
20 Chegue/chegue especial/chegue pré-datado	 52
21 Atendimento bancário	 50
22 Energia elétrica	 49
23 Agua e esgoto	 43
24 Mecânicas	 31

Imóveis	 31
Material de construção/acabamentos	 28

26 Financiamento habitacional	 26
Seguro de veículos	 26

	ças/pneus/acessórios	 26
L Vestuário	 24

28 Lavanderia	 20
29 Seguros de vida	 18

Profissionais autônomos	 18
30	Imobiliária	 16

Companhias aéreas	 16
Arrendamento mercantil/Ieasing	 16

[31	 de segurança	 15
i	de emprego	 14
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11
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

506
349
69
23

33 Droga rialperfumana/cosméticos
Profissionais liberais
Comércio eletrônico
Foto/vídeo/som

js/shoppings/supermercados
34 Eventos

Reforma de imóveis
Documentação de imóveis ou veículos

35 Seguros diversos
Material esportivo
Decoracão/oersiana/corti

36 Escritório de cobrança
Título de capitalização

37 Pecúlio/previdência privada/mo
38 Vidros ebox

Empresas de segurança
Academias

39 Oticas
Agência de namoro
Transporte coletivo

40 Crédito educativo
Animais/pet shop
Transportadoras

41 Correios
42 Seguro saúde

Desentupidoras
Transporte escolar

43 Seguro residencial
Combustíveis
Leiloeiros
Instrumento musical
Sorteio/brindes/gratuidades
Conservadoras
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS PRODUTOS
OUTROS FINANCEIRA
OUTROS

*Planilha de Cálculo - Muitos consumidores, precisamente 142, recorreram ao Procon para solicitar
a elaboração de planilha de cálculo de valores devidos à área financeira. Quando da elaboração dos
cálculos, ficou evidenciada a imprecisão dos valores cobrados dos consumidores inadimplentes,
desejosos de quitar a dívida em bases de cálculos justas.

Crime de desobediência
O ausência injustificada do fornecedor à audiência convocada por órgão de

defesa do consumidor constitui crime de desobediência nos termos do art. 33, § 2 1, do
Decreto 2181, 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.
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Em 2006, o Procon Assembléia encaminhou à Delegacia de Polícia de Defesa
do Consumidor 317 solicitações de instauração de inquérito. A medida também tem o
objetivo de demonstrar aos fornecedores que a desobediência à legislação leva à punição
do infrator e aos consumidores que podem contar com a eficácia dos órgãos públicos na
intermediação de seus interesses no mercado de consumo.

A titulo de informação, o
Judiciário que arbitra aos fornecedores
básicas a entidades carentes. Quando
que pode variar de 15 dias a seis meses

s inquéritos policiais são encaminhados ao Poder
primários pena de multa ou concessão de cestas

o réu é reincidente aplica-se a pena de detenção,

Pesquisa de Preços

Ao longo de 2006, o Procon realizou 52 pesquisas de preço. Essa atividade
constitui uma das modalidades de serviço prestado pelo Procon, reconhecida como de
grande utilidade para aqueles consumidores que desejam comparar as ofertas de preço
antes de contratar. Além da divulgação que delas é feita nos grandes veículos de
comunicação, a Assembléia mantém, em seu site na internet, todas as pesquisas à
disposição dos interessados.

Projeto Educação para o Consumo

O 'Procon na Escola' é um projeto destinado a estudantes a partir da 5a
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 2006, foram realizadas 76 visitas em estabelecimentos de ensino,
beneficiando diretamente a cerca de 8.130 estudantes, conforme demonstra a tabela abaixo:

Ainda nessa linha de esclarecimento sobre a abrangência da Lei 8078190, o
Procon Assembléia promove o 'Procon Para o Fornecedor', destinado a lojistas em geral,
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shoppíngS centers e associações comerciais. Por seu turno, as 'Campanhas Educativas'
destinam-se a todos os interessados, consumidores ou fornecedores. O conjunto dessas
iniciativas constitui o Projeto 'Educação para o Consumo', iniciativa que goza de grande
prestígio junto a todos esses públicos.

Procon na Escola
Veja, a seguir, o detalhamento das visitas a estabelecimentos de ensino,

realizadas pelo 'Procon na Escola', neste ano.

Março/2006

• 7 de março - Terça-feira
19 horas - Palestra do Coordenador do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para 40
alunos do curso de Turismo da UNIBH: "O Código de Defesa do Consumidor e as relações
de consumo no turismo".
• 09 de março - Quinta-feira
19 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para 40 alunos do curso
de Turismo para os alunos da UNIBH. "O Código de Defesa do Consumidor e as relações
de consumo no turismo".
.10 de março - Sexta-feira
- 8 horas - Procon na Escola: 90 alunos do 30 ano do ensino médio da Escola Estadual
Pedro Aleixo no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.
- 14 horas - Procon na Escola: 90 alunos da 7a série do ensino fundamental da Escola
Estadual Pedro Aleixo no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.
• 14 de março - Terça-feira
19 horas - Procon na Escola: 90 alunos do 3 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Pedro Aleixo no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.
• 16 de março - Quinta-feira
7 h 15 mm - Palestra do Coordenador Geral do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para
40 alunos do curso de Turismo da UniBH: "O Código de Defesa do Consumidor e as
relações de consumo no turismo".
• 17 de março - Sexta-feira
- 8 horas - Procon na Escola: 90 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Pedro Aleixo no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.
- 14 horas - Procon na Escola: 90 alunos da 6a série do ensino fundamental da Escola
Estadual Pedro Aleixo no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.
• 24 de março - Sexta-feira
- 8 horas - Procon na Escola: 90 alunos do 1° ano do ensino médio da Escola Estadual
Pedro Aleixo no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.
- 14 horas - Procon na Escola: 90 alunos da 7a série do ensino fundamental da Escola
Estadual Pedro Aleixo no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.
• 27 de março - Segunda-feira
13h 30min - Procon na Escola: 35 alunos da 4a série do ensino fundamental do Colégio
Berlaar São Pascoal no bairro Caiçara, em Belo Horizonte.
• 31 de março - Sexta-feira
10 horas - Palestra do Coordenador Geral do Procon Assembléia, Marcelo Barbosa, para

200 alunos da Escola Estadual Pedro Aleixo no evento Voto Consciente organizado pelo
Minas Tênis Clube. No bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte.
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Abril/2006

• 03 de abril - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 70 alunos da 8 a série da Escola Estadual Professora
Conceição Hilário no bairro Riacho das Pedras, em Contagem.
.10 de abril - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 70 alunos da 73 série da Escola Estadual Professora
Conceição Hilário no bairro Riacho das Pedras, em Contagem.
• 11 de abril - Terça-feira
19 horas - Procon na Escola: 50 pais de alunos da Escola Estadual Cândido Portinari no
bairro Amarante, em Betim.
• 17 de abril - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 70 alunos das 5a e 6 a séries da Escola Estadual Professora
Conceição Hilário no bairro Riacho das Pedras, em Contagem.
• 24 de abril - Segunda-feira
8 horas - Procon na Escola: 100 alunos da 43 série da Escola Municipal Nossa Senhora
Aparecida no bairro Industrial, em Contagem.
• 28 de abril - Sexta-feira
14 horas - Procon na Escola: 120 alunos da 43 série do Colégio Magnum Cidade Nova no
bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte.

Maio/2006

• 05 de maio - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 135 alunos da 41 série do Colégio Magnum Cidade Nova no
bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte.
• 08 de maio - Segunda-feira
7h 30min - Procon na Escola: 120 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Maestro Vila Lobos no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.
• 12 de maio - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 120 alunos dos 30 e 2 0 anos do ensino médio da Escola
Estadual Maria Amélia Guimarães no bairro Pirajá, em Belo Horizonte.
• 15 de maio - Segunda-feira
7h 30min - Procon na Escola: 120 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Maestro Vila Lobos no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.
• 17 de maio - Terça-feira
19 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para os alunos do 4°
período do Curso de Direito da Faculdade de Pará de Minas. Palestra: Noções do Direito do
Consumidor e Funcionamento dos Procons.
• 19 de maio - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 120 alunos dos 2 0 e 1° anos do ensino médio da Escola
Estadual Maria Amélia Guimarães no bairro Pirajá, em Belo Horizonte.
• 22 de maio - Segunda-feira
- 7h 30min - Procon na Escola: 120 alunos do 3 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Maestro Vila Lobos no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.
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- 19 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para os alunos do 6°
período do Curso de Secretariado Faculdade Newton Paiva. Palestra: Noções do Direito do
Consumidor. e Funcionamento dos Procons.
• 26 de maio - Sexta-feira
8horas - Procon na Escola: 120 alunos dos 10 ano do ensino médio e da 8a série da Escola
Estadual Maria Amélia Guimarães no bairro Pirajá, em Belo Horizonte.
• 29 de maio - Segunda-feira
7h 30min - Procon na Escola: 3 palestras para 120 alunos do 3° ano do ensino médio da
Escola Estadual Maestro Vila Lobos no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.

Junho/2006

• 02 de junho - Sexta-feira
8 horas - Procon na Escola: 90 alunos de 7a e 8a séries da Escola Estadual Maria Amélia
Guimarães no bairro Pirajá Nova, em Belo Horizonte.
• 05 de junho - Segunda-feira
7h 30min - Procon na Escola: 160 alunos do 3 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Maestro Vila Lobos no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.
• 09 de junho - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 160 alunos do 3 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Nossa Senhora do Carmo no bairro Angola, em Betim.
.12 de junho - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 160 alunos do 3° ano do ensino médio da Escola Estadual
Nossa Senhora do Carmo no bairro Angola, em Betim.
• 19 de junho - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 160 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Nossa Senhora do Carmo no bairro Angola, em Betim.
• 23 de junho - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 160 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Nossa Senhora do Carmo no bairro Angola, em Betim.
• 26 de junho - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 80 alunos de 6 a e 7 séries da Escola Municipal de Barreirinho
no bairro Vista Alegre, em lbirité.
• 30 de junho - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 100 alunos de 41, 51 e 81 séries da Escola Municipal de
Barreirinho no bairro Vista Alegre, em lbirité.

Julho/2006

• 03 de julho - Segunda-feira
8h 30min - Procor, na Escola: 120 alunos da 8a série da Escola Estadual Geraldina Ana
Gomes no bairro Jardim Europa, em Belo Horizonte.
• 07 de julho - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos de 7a e 8a séries da Escola Estadual Geraldina
Ana Gomes no bairro Jardim Europa, em Belo Horizonte.
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Agosto/2006

• 04 de agosto - Sexta-feira
14h 30min - Procon na Escola: 90 alunos de 75 e 8 a séries da Escola Estadual Cândido
Portinari no bairro Amarantes, em Betim.
• 07 de agosto - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos do 30 ano do ensino médio da Escola Estadual
Paulo das Graças da Silva no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte.
• 11 de agosto -Sexta-feira
8h 45min - Procon na Escola: 160 alunos do 3 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Padre Menezes no bairro Brant, em Lagoa Santa.
• 21 de agosto - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos do 1° ano do ensino médio da Escola Estadual
Paulo das Graças da Silva no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte.
• 22 de agosto - Terça-feira
19 horas - Procon na Escola: 90 alunos do 3 0 ano do ensino médio da Escola
Estadual Boa Vista no bairro Kennedy, em Contagem.
• 25 de agosto - Sexta-feira
14h 30min - Procon na Escola: 120 alunos do 3 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Padre Menezes no bairro Brant, em Lagoa Santa.
• 28 de agosto - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 80 alunos do 1° ano do ensino médio da Escola Estadual
Paulo das Graças da Silva no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte.

Setembro/2006

• 01 de setembro - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 160 alunos da 6a série da Escola Estadual Assis
Chateaubriand no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte.
• 04 de setembro - Segunda-feira
8h 30niin - Procon na Escola: 160 alunos do 1° ano do ensino médio da Escola Estadual
Lúcio Santos no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte.
• 05 de setembro - Terça-feira
19 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para 40 alunos do 4
período do Curso de Direito do Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior. Palestra:
Noções Básicas de Direito do Consumidor e Funcionamento dos Procons. Em Belo
Horizonte.
• 08 de setembro - Sexta-feira
14 horas - Procon na Escola: 125 alunos da 55 série da Escola Municipal Sandra Rocha no
bairro Vale das Perobas, em Contagem.
• 11 de setembro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 160 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Lúcio Santos no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte.
• 12 de setembro - Terça-feira
19 horas - Procon na Escola: 280 alunos do EJA da Escola Municipal Estudante Leonardo
Sadra, em Contagem.
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• 15 de setembro - Sexta-feira
- 8h 30min - Procon na Escola: 160 alunos da 7a série da Escola Estadual Assis
Chateaubriand no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte.
-9 e 14 horas - Todo dia 15: PSIU Praça 7.
• 18 de setembro - Segunda-feira
- 8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos do 30 ano do ensino médio da Escola Estadual
Lúcio Santos no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte.
-19 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para 40 alunos do 80
período do Curso de Turismo da UniBH. Palestra: O Turismo e o Código de Defesa do
Consumidor.
• 21 de setembro - Quinta-feira
7 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para 40 alunos do 80
período do Curso de Turismo da UniBH. Palestra: O Turismo e o Código de Defesa do
Consumidor.
• 22 de setembro - Sexta-feira
8h 45m1n - Procon na Escola: 160 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Padre Menezes no bairro Brant, em Lagoa Santa.
• 25 de setembro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos de 8a série e do 1° ano do ensino médio da Escola
Estadual Conceição Martins de Jesus no bairro Kátia, em Justinópolis.
- 29 de setembro - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 160 alunos da 8a série da Escola Estadual Assis
Chateaubriand no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte.

Outubro/2006

• 02 de outubro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos de 7a e 8a séries da Escola Estadual Conceição
Martins de Jesus no bairro Kátia, em Justinópolis.
• 06 de outubro - Sexta-feira
14h 30min - Procon na Escola: 160 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Padre Menezes no bairro Brant, em Lagoa Santa.
• 16 de outubro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos da 7a série da Escola Estadual Conceição Martins
de Jesus no bairro Kátia, em Justinópolis.
- 9 e 14 horas - Todo dia 15: PSIU Praça 7.
• 17 de outubro - Terça-feira
19 horas - Procon na Escola: 117 alunos do EJA da Escola Estadual Paulo das Graças da
Silva no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte.
• 20 de outubro - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 80 alunos do 3 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Juscelino Kubistchek de Oliveira no bairro Durval de Barros, em lbirité.
• 23 de outubro - Segunda-feira
14h 30min - Procon na Escola: 150 alunos da 6a série da Escola Estadual Conceição
Martins de Jesus no bairro Kátia, em Justinópolis.
• 24 de Outubro - Terça-feira
9 e 15 horas - Procon na Escola: 93 alunos do EJA da ONG Ação Social Técnica no bairro
Lindéia, em Belo Horizonte.
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• 27 de outubro - Sexta-feira
8h 45mifl - Procon na Escola: 140 alunos de 73 e 8a séries da Escola Municipal Coronel
Pedro Vieira de Freitas no bairro Campinho, em Lagoa Santa.
• 30 de outubro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 80 alunos do 2 0 ano do ensino médio da Escola Estadual
Juscelino Kubistchek de Oliveira no bairro Durval de Barros, em lbirité.

Novembro/2006

• 06 de novembro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos de 73 e 81 séries da Escola Estadual Laudieme
Vaz de Meio no bairro União, em Belo Horizonte.
• 08 de novembro - Quarta-feira
14 horas - Procon na Escola: 25 alunos da 33 série do ensino fundamental do Colégio Monte
Calvário, em Belo Horizonte.
• 10 de novembro - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 80 alunos de 1° e 2 0 anos do ensino médio da Escola
Estadual Juscelino Kubistchek de Oliveira no bairro Durval de Barros, em lbirité.
• 13 de novembro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 120 alunos de 51 e 61 séries da Escola Estadual Laudieme
Vaz de Meio no bairro União, em Belo Horizonte.
• 17 de novembro - Sexta-feira
8h 45min - Procon na Escola: 140 alunos de 5a e 6 a séries da Escola Municipal Coronel
Pedro Vieira de Freitas no bairro Campinho, em Lagoa Santa.
- 20 de novembro - Segunda-feira
14h 30min - Procon na Escola: 60 alunos de 4a série da Escola Estadual Laudieme Vaz de
Meio no bairro União, em Belo Horizonte.
• 24 de novembro - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 80 alunos do 1° ano do ensino médio da Escola Estadual
Juscelino Kubistchek de Oliveira no bairro Durval de Barros, em lbirité.
• 27 de novembro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 80 àlunos do 1° ano do ensino médio da Escola Estadual
Juscelino Kubistchek de Oliveira no bairro Durval de Barros, em Ibirité.

Dezembro/2006
• 01 de dezembro - Sexta-feira
8h 30min - Procon na Escola: 60 alunos de 4a série da Escola Estadual Duque de Caxias no
bairro Santa Helena, em Belo Horizonte.
• 04 de dezembro - Segunda-feira
8h 30min - Procon na Escola: 60 alunos de 4a série da Escola Estadual Duque de Caxias no
bairro Santa Helena, em Belo Horizonte.
17 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para os funcionários do
Hospital Infantil São Camilo sobre Planejamento e Orçamento Familiar.

Procon para o Fornecedor

O Procon 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
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fornecedor. Pretende, tão somente, buscar o equilíbrio das relações, evitando que a
reconhecida vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo possa conduzi-lo,
quando em conflito nesse âmbito, a uma posição de desvantagem.

Para bem desincumbir-se dessa atribuição, o Procon Assembléia procura
aproximar-se do fornecedor e orientá-lo sobre seus direitos e obrigações. Efetivamente,
esse esforço pode ser constatado no programa 'Procon para o Fornecedor', atividade
integrante do projeto 'Educação para o Consumo'. Neste ano, foram solicitadas a realização
de sete conferências abrangendo diretamente um público de 210 pessoas, entre
empresários, gerentes, empregados do comércio, indústrias e outras entidades afins. Veja,
abaixo, detalhes dessa iniciativa.

Outubro/2006
04 de outubro - Quarta-feira

14 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para o Grupo de
Assistentes Sociais de Empresas promovida pelo Serpro-MG. Palestra: Noções básicas do
Direito do Consumidor e funcionamento dos Procons. No Minas Tênis Clube II no bairro
Mangabeiras, em Belo Horizonte.

Novembro/2006
• 06 de novembro - Segunda-feira
14 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa para o SipatlSerpro-MG
sobre Orçamento Familiar.
• 16 de novembro - Quinta-feira
17 horas - Palestra do coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para os funcionários do
Hospital Infantil São Camilo no bairro Horto, em Belo Horizonte. Palestra: Planejamento do
Orçamento Familiar.
• 17 de novembro - Sexta-feira
17 horas - Palestra do coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para os funcionários do
Hospital Infantil São Camilo no bairro Horto, em Belo Horizonte. Palestra: Planejamento do
Orçamento Familiar.
• 27 de novembro - Segunda-feira
18 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para a empresa Clássica
Distribuidora de Livros sobre os Direitos e Deveres do Fornecedor frente ao Código de
Defesa do Consumidor.
• 29 de novembro - Quarta-feira
17 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para os funcionários do
Hospital Infantil São Camilo sobre Planejamento e Orçamento Familiar.

Dezembro/2006
• 04 de dezembro - Segunda-feira
17 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, para os funcionários do
Hospital Infantil São Camilo sobre Planejamento e Orçamento Familiar.

Campanhas Educativas
A "Caravana da Cidadania" é um programa da TV Alterosa em parceria com o

Sesc/MG e tem por objetivo oferecer à comunidade local serviços diversos, cultura,
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educação e lazer. Durante o programa, os estagiários do Procon Assembléia atendem à
população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e distribuem folhetos
informativos. Essa ação conjunta consiste numa atividade onde também se evidencia a
vocação do Procon para esclarecer a todos os interessados sobre o consumo consciente.
Ao todo, onze campanhas foram realizadas neste ano, tendo início no mês de abril.

Abril/2006
• 30 de abril - Domingo
10 horas: Caravana para a Cidadania na cidade de Juatuba - Programa organizado pela TV
Alterosa em parceria com o 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/2006
• 28 de maio - Domingo
10 horas: Caravana para a Cidadania na cidade de Sarzedo - Programa organizado pela TV
Alterosa em parceria com o 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.

Junho/2006• 24 de junho - Sábado
10 horas: Ação Rotary de Cidadania. No América Futebol Clube, em Belo Horizonte.
- 25 de junho - Domingo
10 horas: Caravana para a Cidadania na cidade de Rio Acima - Programa organizado pela
TV Alterosa em parceria com o SESC/MG para oferecer à comunidade local serviços,
cultura, educação e fazer. Os estagiários do Procon Assembléia atendem à população,
prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e distribuem folhetos informativos.

Julho/2006• 02 de julho - Domingo
10 horas - Maratona da Solidariedade. Projeto do Sesc. Parque Municipal, em Belo
Horizonte.
• 31 de julho -Segunda-feira
14 horas - Palestra do Coordenador do Procon, Marcelo Barbosa, na inauguração do Projeto
Procon Mirim que será implantado em ltabira. Palestra: História do Direito do Consumidor e
dos Procons.

• 27 de agosto - Domingo	
Agosto/2006

10 horas: Caravana para a Cidadania na cidade de Sabará - Programa organizado pela TV
Alterosa em parceria com o 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 setembro - Domingo	
Setembro/2006

10 horas: Caravana para a Cidadania na cidade de Vespasiano - Programa organizado pela
TV Alterosa em parceria com o SESC/MG para oferecer à comunidade local serviços,
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cultura, educação e lazer. Os estagiários do Procon Assembléia atendem à população,
prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e distribuem folhetos informativos.

Outubro/2006
• 28 de outubro - Sábado
9 horas - Projeto Sábado para Jesus. Na Igreja Metodista do Padre Eustáquio, em Belo
Horizonte.

Novembro/2006
• 14 de novembro - Terça-feira
9 e 14 horas -Todo dia 15: Procon Praça 7.
• 19 de novembro - Domingo
10 horas: Caravana para a Cidadania na cidade de São Joaquim de Bicas - Programa
organizado pela TV Alterosa em parceria com o 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.

Eventos e Reuniões do Coordenador
Abril/2006

• 04 a 07 de abril - Terça a Sexta-feira
Participação do Procon Assembléia no 30 Fórum dos Procons Mineiros, em Belo Horizonte.
• 17 e 18 de abril - Segunda e Terça-feira
Participação do Procon Assembléia na 491 reunião do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (Procons de todo o país) com o Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, órgão do Ministério da Justiça. Em Brasília.

Julho/2006
• 11 a 14 de julho - Terça a Sexta-feira
Participação do Procon Assembléia no 4° Fórum dos Procons Mineiros em Ouro Preto.

Agosto/2006
- 10 e 11 de agosto - Quinta e Sexta-feira
Participação do Procon Assembléia na 50 a reunião do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (Procons de todo o país) com o Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, órgão do Ministério da Justiça. Em Cuiabá.

Novembro/2006
• 21 a 23 de novembro - Terça a Quinta-feira
Participação do Procon Assembléia no 3° Congresso do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor. Em Belo Horizonte.
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Dezembro/2006

• 06 de dezembro - Quarta-feira
Participação do Procon Assembléia na 51a reunião do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (Procons de todo o país) com o Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, órgão do Ministério da Justiça. Em Brasília.

Audiências Públicas
Fevereiro/2006

• 21 de fevereiro - Terça-feira
14h 30min - Comparecimento do Coordenador Geral do Procon Assembléia, Marcelo
Barbosa, na reunião da Comissão Especial do Cooperativismo da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais para discutir a situação das cooperativas que atuam no ramo de
consumo.

Março/2006

• 16 de março - Quinta-feira
14h 30min - Comparecimento do Coordenador Geral do Procon Assembléia, Marcelo
Barbosa, na reunião da Comissão Especial do Cooperativismo da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais para discutir a situação das cooperativas que atuam no ramo de
habitação.
• 22 de março - Quarta-feira
14h 30min - Comparecimento do Coordenador Geral do Procon Assembléia, Marcelo
Barbosa, na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais para discutir a cobrança indevida de
ponto extra por parte da NET.

Abril/2006

• 25 de abril - Terça-feira
9 horas - Participação do Procon Assembléia na Audiência Pública da Câmara Municipal de
Belo Horizonte sobre a ADIN 2591 (O Código de Defesa do Consumidor e os bancos). No
auditório da UNA, em Belo Horizonte.

Maio/2006
• 30 de maio - Terça-feira
9 horas - Participação do Procon Assembléia na Audiência Pública da Câmara Municipal de
Belo Horizonte sobre as agências de turismo e o Código de Defesa do Consumidor. No
auditório da FUMEC, em Belo Horizonte.

CONCLUSÃO

Como nos relatórios elaborados nos anos anteriores, o número elevado de
notificações (8.963!) chama a atenção e sugere, de plano, três conclusões importantes:
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i) ainda é bastante elevado o número de fornecedores que insistem em
desobedecer o Código de Defesa do Consumidor;

2) por outro lado (e felizmente), também é crescente o número de
consumidores que buscam fazer valer a lei, recorrendo aos órgãos públicos que trabalham
em sua defesa e,

30 ) a atuação do Procon é imprescindível na intermediação de interesses de
consumidores e fornecedores, alcançando, efetivamente, bons resultados.

Em relação a essa última afirmação, se assim não fosse, o órgão já teria caído
em descrédito e não apresentaria resultados anuais com números sempre crescentes no
que tange às frentes em que atua.

Por outro lado, a ação proativa do Procon Assembléia por meio de seus
projetos de conscientização também atesta número crescente de público interessado em
obter conhecimento sobre seus direitos. Somente neste ano, o projeto 'Educação para a
Cidadania' beneficiou diretamente quase dez mil pessoas entre estudantes e fornecedores.
Isso, sem mencionar as 'Campanhas Educativas' e a presença constante do órgão nos
meios de comunicação. Todas essas atividades abrangem público diverso, em locais
distantes, levando esclarecimentos que de outro modo não seriam divulgados.

Pelo exposto, a conclusão final do presente relatório é muito simples: o Procon
Assembléia atende rigorosamente à finalidade para a qual foi criado e se prepara para
completar dez anos de existência como bom exemplo da atuação do Poder Público no
mercado de consumo em prol de consumidores e fornecedores.

Cumpre-nos destacar a atuação dos órgãos que muito nos auxiliaram durante o
ano de 2006, de modo especial o Procon Estadual, ligado ao Ministério Público de Minas
Gerais; o Procon Municipal de BH; os Juizados Especiais Cíveis de Belo Horizonte, o DPDC
- Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, mantido pela Secretaria de Direito
Econômico, do Ministério da Justiça e a Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor, que
tem atuado em parceria com o Procon no combate aos crimes envolvendo as relações de
consumo.

Devemos reconhecer, também, 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, 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 e, de modo especial, da Procuradoria GeraI 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, 7 de dezembro de 2.006.

Marcelo Rodrigo Barbosa
Coordenador-Geral do Procon Assembléia
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