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6 COLECAO _ 
CONSUMO CONSCIENTE 

PROOUGOES 



PRODUT 0: 

Produto é@ toda mercadoria comercializada e pode ser 

classificado em: 

Produto duravel: é aquele que pode ser utilizado por um 

longo periodo, como, por exemplo, um eletrodoméstico um 

veiculo e etc. 

Produto nao duravel: é aquele que precisa ser usado ou 
consumido em pouco tempo, como por exemplo, os produtos de 

limpeza e os alimentos. 

SERVICO: 

Servico é o conjunto de atividades realizadas por uma pessoa 

ou uma empresa para atender as expectativas e necessidades do 

consumidor. E classificado em duravel e nao duravel: 

Servico duravel: nao desaparece com o uso como, por 

exemplo, uma construcao, a colocacao de uma protese dentaria, 
etc. 

Servico nao duravel: dura menos tempo, como servico de 
limpeza, a lavagem de carros, entre outros. 

Henhuma parte desta obra pode Ser reproduzida ou ulilizada de qualquer forma ou por qualquer metodo, 
Bletranico ou mecanico, sem autorzacao expressa das Estidios Mauricio de Sousa. 

Revista cada ¢ produzida nas Estidios Mauricio de Sousa 
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SUA PRINCIPAL DEFESA E. A INFORMACAO! 
Vocé também é consumidor. Conheca seus direitos. 

Essa 6 a proposta do PROCOWN de Campinas: fazer com que 

voce saiba quais sao seus direitos e como realizar uma compra 

segura, antes de adquirir um produto ou servico. 

© consumidor bem-informado tem mais condi¢oes de exigir 

que seus direitos sejam cumpridos na hora de comprar qualquer 

produto, se precisar fazer a troca de uma mercadoria defeituosa 

ou diante do descumprimento de uma oferta, por exemplo. Sem 

informagao, o consumidor estara sempre em desvantagem. 



DIREITO DO CONSUMIDOR NA EDUCACAO 

Cursos Livres 

© contrato tem que deixar claro o contetdo a ser 

desenvolvido, a quantidade de modulos/séries, o numero de aulas, 

em que dias da semana ele sera ministrado, o local do curso, a 

duragao das aulas e a data de inicio e fim. Outros itens que devem 

estar no contrato sao o valor a ser pago, a forma de pagamento, 

o material a ser utilizado, se for fornecido pela escola e se esta 

ou nao incluido no valor do curso, o certificado de conclusao, 

as condi¢Ges para rescisao e se existe multa por desisténcia do 

consumidor. 

Ei, psiu! Antes de 

prosseqguir, vocé sabe o 

que é contrato? 
Contrato é um acordo 

escrito que traz os 

direitos e deveres dos 

envolvidos. 



Antes de contratar os servicos oferecidos pelos profissionais 

da beleza, como cabeleireiros, maquiadores, manicures, entre 

outros, verifique os servicos oferecidos pelo estabelecimento 

ou profissional e a informagao de prego, que deve estar clara ao 

consumidor. 

Desconfie sempre de precos muito abaixo da concorréncia 

€ pergunte a amigos se algum deles ja usou os servigos do 

estabelecimento. Checar a boa procedéncia é sempre importante. 





BALADAS 

Consumacao Minima 

E proibido estabelecer um minimo para vocé gastar no local, 

Isso é ilegal! Denuncie ao PROCOWN se o lugar exigir consumagao 

minima, nao importa o valor. 
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Perda da Comanda 

Ha lugares que tentam cobrar de vocé multa por perda de 

comanda. Caso isso aconteca com voce, denuncie ao PROCON, 

pois isso € considerado como pratica abusiva pelo Codigo de 

Defesa do Consumidor, ou seja, nao pode. 



Cinemas, Teatros e Casas de Espetaculos 

Vocé tem o direito de receber informacdes sobre os horarios 

de exibigao do filme, espetaculo, faixa etaria recomendada, 

prego do ingresso e lotagao do espaco. Qualquer alteragao na 

programacgao deve ser comunicada com antecedéncia. Essas 
informagoes devem ser prestadas de forma clara. 



COMPRAS DE. INGRESSO POR TELEFONE. 
OU INTERNET 

Ha muitos sites especializados na venda de ingresso para 

shows e espetaculos pela internet. Por isso, esteja atento: 

a) cheque se o site apresenta mecanismo de seguranga; 

b) confira se ha informagoes sobre eventuais restricdes, 

como idade minima e documentos exigidos; 



c) certifique-se de que os enderecos dos locais de 

retirada dos ingressos existem, quais os documentos exigidos 

e quem pode retirar. 

Caso o ingresso seja entregue na sua 

casa, o site pode cobrar uma taxa por esse 

servico, mas deve informar antes que faz 
essa cobranca e qual o valor para que voce 

escolha a melhor forma de pagamento. 



Tém direito a meia-entrada: 

* todos os estudantes matriculados no ensino fundamental, 

medio, tecnico e superior no pais; 
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*" pessoas com deficiéncia, inclusive seu acompanhante, 

quando necessario; 

* jovens de baixa renda, entre 15 a 29 anos, inscritos no 

Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadUnico), com renda familiar mensal de até dois salarios 

minimos; 
* idosos com mais de 60 (sessenta) anos; 

* professores da rede estadual e municipal de ensino. 

Atencao: 

Cursos livres ede 

idiomas nao tém direito 

a meia-entrada. 



EVENTOS ESPORTIVOS 

Jogos 

Caso voce seja acomodado em um local diferente do marcado 

no ingresso ou a superlotagcao o impedir de entrar no local, vocé 

pode pedir o abatimento proporcional do prego ou a devolucao 

de valores pagos. 



Aulas de Esporte: 

E importante que os pais se informem sobre todas as 
condigoes da contratagao: prego, forma de pagamento, multa 

rescisoria, prazo de duragao do contrato, tempo de duragao das 

aulas, material necessario e reajustes na mensalidade. 

Antes da contratacao é importante que a familia reflita sobre 

os valores e€ se tera condigoes de cumprir os pagamentos. 

Caso o fornecedor descumpra o acordado em contrato, os 

pais podem pedir o cumprimento do prometido ou o cancelamento 

do contrato com a devolucao total do dinheiro ou, ainda, o 

abatimento proporcional do pre¢co. 

Atencao: 

Essas orientacoes 
valem para escolas de 
natacao, de futebol 

/ qu academias 
de artes marciais. 

Em todos os casos, para 

__ sua seguranca, nao 

deixe de realizar exames 

médicos que liberem 
vocé para a pratica 

desportiva. 



VIAGENS 

Viagem com a Galera - Excursdes 

Excursoes oferecem roteiros e horarios pre-definidos e 

a empresa nao tem obrigagao de altera-los. Leia atentamente 

as condi¢oes antes de fechar o pacote. Vocé deve, porem, ser 

informado previamente e adequadamente sobre os horarios, 

roteiros, lugares de parada, existéncia de guia de turismo, seguro 

eventualmente contratado e numero de pessoas. Guarde todas 

essas informacoes, inclusive folhetos, pois sao importantes se 

voce precisar abrir uma reclamagao no PROCOW. E nao se 

esqueca de pedir um recibo pelo que pagou. 



Contratando um Pacote de Viagens 

Caso a familia contrate um pacote de viagens, ela deve 

ser informada adequadamente sobre as datas de partida e 

chegada, acomodac¢oes e transporte, se contratados. Caso algum 

servi¢co nao seja realizado sua familia tem direito a exigir o seu 

cumprimento ou a devolucao da importancia paga pelo servico. 

Cancelamento da Viagem 

Caso a empresa cancele a viagem, vocé e sua familia tém 

direito a restituig¢ao integral dos valores pagos, atualizados 

monetariamente. Porém, se a sua familia ou vocé desistir da 

viagem, devera comunicar (por escrito) a agéncia de turismo 

ou operadora, estando sujeito a multa prevista em contrato. 
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1) Seus pais ou responsaveis devem, sempre que possivel, 

fazer um contrato por escrito com o locador/imobiliaria e 

lembrar de guardar recibos e comprovantes de pagamento. 

2) E im portante, antes de contratar, buscar informagoes 

sobre o imovel: localizagao, condi¢des de acesso, transporte ao 

local, pontos de referéncia, infraestrutura da regiao, seguranca, 

farmacias, hospitais, etc. 



3) Oriente seus pais para terem cuidado com contratagoes 

pela internet e telefone e para buscar informagoes com pessoas 

de confianca que ja alugaram o imovel ou, ainda, realizar a 

contratacgao por intermédio de uma imobiliaria de confianga. 

4) Preste aten¢ao aos valores cobrados pelos imoveis na 

internet. Desconfie se perceber que o valor esta muito abaixo 

dos outros. Cuidado para nao ser enganado! 

io = 
OMOGAS + ge: 

PAPERDIVEL 



COMPRAS 

Ofertas e promocoes 

A partir do momento em que o fornecedor divulga a 

oferta ou promoc¢gao, mesmo verbal, ele & obrigado a cumprir 

as condigoes oferecidas. Por exemplo, se vocé for a uma loja 

para comprar um videogame e o vendedor lhe disser que dois 

controles e um jogo sao brindes, na hora de pagar vocé nao 

podera ser cobrado por eles. 

Produtos com precos muito baixos e ofertas “espetaculares” 

merecem aten¢ao redobrada. Ao comprar, a dica @ procurar por 

sites e lojas conhecidos ou indicadas por amigos ou parentes e 

sempre checar no PROCOWN se ha _ reclamacoes contra essas 

empresas ou sites. 
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INFORMACOES 

Todos os consumidores tém o direito de receber informacoes 

sobre riscos que produtos ou servicos eventualmente apresentem 

a saude e seguranga. E mais: no caso de um brinquedo, por 

exemplo, o fabricante deve indicar a idade recomendada e ele 

deve ter a certificagao do INMETRO. 

INFORMACAO DE PRECO 
Todos os produtos devem conter a informacgao de prego de 

forma clara e objetiva, sem que o consumidor precise recorrer a 

ajuda para compreendé-la. 
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PROMOCAO PAGAMENTO A VISTA 

Quando um produto estiver em promogao e houver 

descontos para pagamento a vista, o fornmecedor nao podera 

cobrar precos diferentes em compras efetuadas com o uso do 

cartao de crédito, débito, cheque ou dinheiro. Se isso ocorrer, 
denuncie ao PROCON. 
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LIMITACAO DE VALORES PARA 
COMPRAS NO CARTAO 

© fornecedor nao pode estabelecer um valor minimo para 

aceitar compras no cartao de crédito ou débito. 

EXEMPLAR DO CDC: 
E seu direito pedir a qualquer estabelecimento comercial 

o Codigo de Defesa do Consumidor atualizado para consultar. 

A loja deve disponibilizar o CDC em local de facil acesso e nao 

precisa ser o livrinho. O fornecedor pode imprimir a lei no site do 

PROCON da Prefeitura de Campinas. 

Zo 



CELULAR PRE-PAGO 

Nos planos pré-pagos a prestadora deve oferecer planos 

com validade minima de 30 dias, podendo até oferecer com prazo 

maior (igual ou superior a 90 dias e 180 dias). Enquanto o contrato 

nao for cancelado, os créditos vencidos serado renovados a cada 
nova recarga. 

DIREITO DE ARREPENDIMENTO DE COMPRA VIA 
INTERNET/TV/CATALOGO 

© consumidor tem direito de se arrepender de uma compra 
feita em qualquer modalidade que nao seja a loja fisica, por 

exemplo internet, TV ou catalogos. Neste caso, o consumidor 

precisa manifestar o arrependimento em até sete dias e tem 

direito a receber a quantia paga na integra. 

TROCA DE PRODUTO EM LOJA FISICA 
Nenhuma empresa é€ obrigada a trocar produtos ou 

presentes. Antes de efetuar a compra (seja em loja fisica, internet, 

TV ou catalogo) verifique a politica de troca da empresa. Se ela 

oferecer a troca devera cumpri-la e informar, no ato da venda, as 

condi¢Ges e o prazo para vocé exercer esse direito. 



MINHA TELEVISAO QUEBROU E AGORA? 

Caso a sua TV ou qualquer produto duravel pare de funcionar, 

siga as situagoes descritas abaixo e veja como agir: 

2) © produto esta na 

garantia, mas © prazo para 

trocar diretamente com a loja 

expirou ou nao ofereceram 

a politica de troca. 

Importante: seu produto devera 
ser consertado em até 30 dias. 

Esse prazo pode ser negociado 
para mais (até 120 dias) ou para 

menos (minimo de 7 dias). 
Se o produto nao for consertado 
neste periodo, vocé pode pedir 

o dinheiro de volta ou a troca do 

produto por outro ou, ainda, o 

abatimento proporcional do preco. 
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1) © produto esta na 

garantia e a loja ofertou a 

politica de troca e ainda nao 

venceu o prazo. 

Como agir: procure o 

estabelecimento onde realizou 

a compra com a nota fiscal e 

pega a troca do produto. 

Como agir: procure 

uma assisténcia técnica do 

fabricante (no documento/ 

manual que veio com o seu 

produto ha essa informac¢ac) 

e leve o produto para 

conserto. Importante: guarde 

a nota fiscal, pois ela facilita 

a sua vida na assisténcia 
técnica e em caso de eventual 

reclamacgao no PROCON. 

E mais: na assisténcia 

tecnica, pega sempre a Ordem 

de Servico — ou documento 

semelhante — para comprovar 

que deixou o produto para 

ser reparado. 



3) © produto foi para 

conserto e voltou como 

mesmo problema. 

Como agir: procure 

a assisténcia técnica do 

fabricante, deixe o produto 

para reparo e peca a ordem 

“Importante: vc vocé pode 
pedir, neste caso, a troca 

do produto por outro em 
de servico. Depois, procure perfeitas condicées de uso ou 
o orgao de defesa do o abatimento proporcional do 
consumidor mais perto de preco ou, ainda, a devolucao 
sua casa com a nota fiscal e as do que pagou, atualizado 

ordens de servico e formalize monetariamente. 

uma reclamacao. 

4) © prazo da garantia 

acabou e o produto quebrou. 

Como agir: procure 

uma assisténcia técnica de 

sua confian¢a e veja o quanto 

custara para consertar. 

Importante: 
o orcamento pode ser cobrado. 

Neste exemplar estao reunidos seus principais direitos de 

consumidor, porém nao deixe de acessar o site do PROCON 

de Campinas no enderego www.campinas.sp.gov.br/procon 

para conhecer as novidades (pesquisas de prego, informativos, 

acesso aos servicos, etc). 
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Procure a unidade mais proxima de voce 

POUPATEMPO CENTRO POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING | 

Ree: Ava Jacy Teixeira de Carnargo, 940 
Av, Francisco Glicério, 935, Centro Jardim do Lago. 

* Atendimento de segunda a sexta-feira, * Atendimento de segunda a sexta-feira, 
das has 1Bh e sabado das 7h as 13h. das 9h as 19h - sabado das Bh as 14h. 

AGILIZA CAMPINAS -SOUSAS AGILIZA CAMPINAS - B, GERALDO 

Bardo Geraldo - Rua Luiz Vicentim, 195 - ao lado da Subprefeitu- 
Sousas — Rua Humaita, 144 Fada Garo Geaide: 

* Atendimento de sequnda a sexta-feira, * Atendimento de segunda a sexta-feira, 
das has 1hh. das 8h as 16h. 

Rua Armando Frederico Renganeschi, 197 R. Manoel Machado Pereira, 5/N - Parque Valenca 
Ouro Verde [esquina com Rua Natale Bertucci) 

* Atendimento de sequnda a sexta-feira, * Atendimento de segunda a sexta-feira, 
das Shas 16h. das Bh as 16h, 

(Vista de processes, protacolo de respostas e retirada de boleto) - Rua Maria Monteiro, 1.028 

*Atendimento de segunda a sexta-feira, das Shas 17h. 

PROCON MOVEL | PROCON MOVEL II 

SEGUNDA-FEIRA Paulistao Padre Anchieta Rua Dom Aluisio Lorcheider, Carrefour Valinhos - Av. Eng. Anténio Francisco de 
9h as 1oh 275 - Cj. Habitacional Padre Anchieta Paula Souza, 3900 - Jardim Von Zuben, Valinhos 

TERCA-FEIRA Extra Abolicda CRAS - Campo Beto ll 

9h as 14h Rua da Abolicdo, 7.013 - Ponte Preta Rua Doutor Adermir Cuber! Ruano, S/N 

QUARTA-FEIRA Paulistdo Amoreiras Taquaral 
9h as Toh Av. Amoreiras, 3,033 - Jd, Do Lago Av, Heitor Penteado, 1.671 

QUINTA-FEIRA Carrefour Dom Pedro Enxuta 
9h as oh Rod. Dom Pedro |, 127/128 - Pg. Imperador Av, Jahn Boyd Dunlop, 440 - Jd, Aurelia 

SEXTA-FEIRA Paco Municipal Shopping Pq. Das Banderas 

9h as Toh Av. Anchieta, 200 - Centro Av. John Boyd Dunlop, 3.900 

Fale com o PROCON: Fone 151 
de segunda a sexta, das 8h as 70h 

e sdbado das 8h as 14h =, PROCO 
CAMPINAS 
Sito 

WWW, procon, campinas, sp.goy, br 
procon@campinas.sp.gov.br 



Agora que vocé tem uma versao resumida do 
Codigo de Direito do Consumidor, use bem! No proximo gibi, 

vocé vai saber ainda mais sobre seus direitos! Até la! 

PROCON — = =m ofcretaria Municipal de Assuntos Juridicos 

CAMPINAS Secretaria Municipal de Educagao 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

Cy 
a, 

—a 

Campanha paqa com recursos de penalidades aplicadas pelo PROCOM Campinas 

é investidos em educagao para o consumo, conforme lei 14.615. 


