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A tendência do momento no
design é ser bonito e acessível.
Pelo menos é isso o que diz o
designer italiano especializa-
do em móveis de escritório
Lorenzo Negrello.

“As pessoas acham que um
móvel é caro porque tem de-
sign, mas não é isso. É o que é
bonito e custa pouco.”

Por isso, na palestra que fez
no Istituto Europeo Di De-
sign, em Higienópolis, prefe-
riu mostrar com imagens o
que acreditava ser o design. “A
palavra é uma das mais infla-

cionadas, uma das usadas sem
muito propósito. Prefiro mos-
trar na prática a falar.”

Para ele, o design no Brasil
vem crescendo e aparece co-
mo novidade, diferentemente
da Itália. “Lá já faz parte da
rotina, está consolidado.”

Nápoles. Por ter clientes anti-
gos no País, essa foi a vigésima
vez que Negrello desembarca
por aqui e a terceira em São
Paulo. Embora venha com fre-
quência, diz não conhecer mui-
to a cidade, mas elogia a gastro-
nomia local e compara São
Paulo a Nápoles. “Apesar das
semelhanças, como o caos,
trânsito e muita gente, aqui é
melhor.”

Turismo. Apesar de a capital
paulista sair ganhando na com-
paração com a cidade italiana,
Lorenzo diz que não se interes-
sa em voltar só para lazer.
Quando fala sobre turismo no
Brasil, ele só tem um pensa-
mento: “Fernando de Noro-
nha.” / DIANA DANTAS
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IMPASSE
Recusa de pagamento

Em 3/8, por volta de 1 hora, a
Segurity Sistem ligou para co-
municar uma pane no rastrea-
dor de minha moto. Minha
mãe foi até a garagem e perce-
beu que o cadeado fora quebra-
do; o portão, arrombado; e a
moto, levada. Ela me ligou e,
imediatamente, telefonei para
a seguradora. O atendente in-
formou que a moto estava na
Via Anhanguera, próximo ao
trevo do Jaraguá e do SBT. Li-
guei para o 190. Fui até o local,
onde o rastreador indicava, e,
com a ajuda de policiais, fize-
mos uma busca, mas sem suces-
so. Reivindico o pagamento da
apólice, pois cumpri todas as
cláusulas do contrato. A empre-
sa, no entanto, nega o paga-
mento porque no primeiro Bo-
letim de Ocorrência (B.O.)
consta somente furto, mas de-
pois foi feita uma retificação
para furto qualificado.
MARCO ANTONIO SEQUETIM
/ SÃO PAULO

O Departamento Jurídico da Segu-
rity Sistem do Brasil responde

que o cliente já foi notificado ex-
trajudicialmente da negativa de
pagamento e dos motivos para
isso (há um protocolo de entrega).
Informa que o ocorrido se trata de
furto simples (não furto qualifica-
do, como quer alegar o cliente,
que, posteriormente, modificou o
Boletim de Ocorrência para tentar
alterar os fatos). Inclusive, acres-
centa, a empresa tem todo o mate-
rial probatório do ocorrido e fun-
damentação legal, deixando claro
que a negativa não foi injustifica-
da, como quer alegar o cliente,
nem mesmo pode o sr. Sequetim
alegar que não sabe o motivo da
negativa, tendo em vista que foi
notificado extrajudicialmente.

O leitor contesta: Retornei à
Delegacia e o delegado infor-
mou que o título de crime po-
deria constar como “furto”,
pois só com perícia do local se
saberia se houve arrombamen-
to ou não. Como isso foi cons-
tatado, o B.O. foi alterado para
furto qualificado.

A Segurity Sistem do Brasil ratifi-
ca a resposta anterior. Diz que
não negaria o cumprimento do
pacto descrito, se não tivesse am-
plo material probatório. Respon-

de que cumpre com todas as obri-
gações contratuais assumidas.

Análise: O erro na qualificação
do crime não pode ser usado co-
mo desculpa para não ser paga a
indenização, afinal, houve poste-
rior correção. Caso a empresa
não cumpra com sua obrigação, o
consumidor deve buscar no Poder
Judiciário a reparação por todos
os prejuízos sofridos. O consumi-
dor não é obrigado a ter conheci-
mento jurídico para saber se o fur-
to foi simples ou qualificado. Ele
cumpriu sua responsabilidade ao
procurar a delegacia e relatar o
problema. Se o B.O. foi lavrado
de forma errônea, houve a corre-
ção posterior. Caracterizou-se fa-
lha na prestação do serviço pela
empresa já quando ocorreu o pro-
blema com o rastreador da moto.
O furto deve ser considerado qua-
lificado, pois é evidente o ardil dos
ladrões em invadir a casa do sr.
Sequetim, romper obstáculos, ar-
rombar o portão e lhe roubar a
moto sem, contudo, chamar desne-
cessária atenção para a conduta
criminosa. O Código de Defesa do
Consumidor determina que é di-
reito básico do consumidor ser efe-
tivamente reparado de todos os
danos patrimoniais e morais que

sofrer, sendo assim, a Security Sis-
tem deve pagar a indenização ao
leitor, que contratou o serviço jus-
tamente para receber a indeniza-
ção, caso um problema como
esse ocorresse.
Tatiana Viola de Queiroz é
advogada da Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor (Pro Teste)

IRREGULARIDADE
Créditos com prazo

Em janeiro, tinha créditos no
valor de R$ 69,67 em meu celu-
lar pré-pago Claro. Em outu-
bro, descobri que os créditos
foram zerados. Reclamei e a
resposta foi que a operadora só
armazena dados de 90 dias
atrás, que não tem como verifi-
car e, por esse motivo, não po-
deria devolver os créditos.
MARCOS ROBERTO PEVIANI
/ SÃO PAULO

A Claro informa que, em caráter
de exceção, em 4/11, foi creditado
para o terminal móvel do usuário
o valor referente aos créditos ex-
pirados. Explica que, a última re-
carga realizada para o terminal
móvel foi feita em 25/11/2009,
válida até 25/12/09. Informa que,

por esse motivo, a inserção dos
créditos, realizada em 4/11, em
caráter de exceção para o termi-
nal móvel mencionado, não esta-
va disponível para utilização, vis-
to que, a ausência de recarga a
partir de 90 dias a contar da data
de validade do saldo, pode ocasio-
nar o cancelamento do terminal
móvel e a expiração dos créditos.

Análise: A operadora deve infor-
mar de forma clara as regras pa-
ra o uso dos créditos e, a qualquer
momento, tornar o serviço dispo-
nível. A falta de informação ou
não retenção dos créditos enseja
prática infrativa, segundo a Lei
8078/90. Essa prática contraria
as normas da Anatel, gerando pre-
juízo ao consumidor, pois não
houve informação de suspensão
do serviço ou a demonstração de
previsão contratual para a inati-
vidade do sinal pela falta de uso.
Nesses casos o cliente deve procu-
rar a Ouvidoria da Claro e, se
não houver solução, ele pode recla-
mar na Anatel. Pode ainda bus-
car seus direitos no Juizado Espe-
cial Cível.
Fábio Lopes Soares, advogado, é
membro da Comissão Permanente
de Direito e Relações de Consumo
da OAB-SP

Cena da
Cidade

Quem foi à Baixada Santista ontem enfrentou 12 km de filas na região da Serra e 4 km no Planalto pela
Rodovia dos Imigrantes. A Ecovias registrou 5,6 mil carros por hora em direção ao litoral. ● ANDRE LESSA/AE

1910
(Londres) Os telegrammas hoje
recebidos de Calcuttá informam
que se reproduziram alli os con-
flictos entre os hindus e os maho-
metanos, por motivo de ordem
religiosa. Os mahometanos, em
menor grupo, foram atacados
violentamente pelos seus adver-
sários, havendo grande mortan-
dade. As habitações foram sa-
queadas pelos fanáticos religio-
sos.

Lorenzo
Negrello,
designer
italiano de
móveis para
escritório

As cartas devem ser enviadas para consumidor. estado@grupoestado.com.br, pelo fax 3856-2940 ou para
Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6˚ andar, CEP 02598-900, com nome, endereço, RG e telefone, e podem ser resumidas
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Sol, calor e pancadas de chuva à tarde

O tempo muda a partir de amanhã em São Paulo e a 
previsão é de dias de céu nublado e muita chuva.

CHUVA FORTE E 
VOLUMOSA �r �uente

e �mido�ma �rente �ria che�a 
amanhã a São Paulo 
tra�endo nuvens e chuva. 
�os pr��imos dias a �rente 
�ria é re�or�ada pelo ar 
	uente e 
mido 	ue che�a 
do �orte� por isso a 
previsão é de muita chuva 
em todo o �stado. �rente �ria
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Quina (1)  R$ 434.863,23

Quadra (284) R$ 1.093,72

Terno (14.346) R$ 30,93

02 04 20 25 57

20 acertos (acumulou) R$ 2.622.943,75
04 05 06 08 09

10 12 27 40 46

48 50 58 65 66

76 86 90 99 00

Dois apostadores acertaram as 15
dezenas e vão receber R$ 900.878,09

01 03 04 06 09

10 11 13 14 15

16 18 19 20 21

09 15 16 31 32 35

Sena (0) R$ 0,00

Quina (32)
Quadra (1.771)

R$ 3.647,04
R$ 62,75

10 30 33 45 46 47

Sena (acumulou) R$ 1.482.622,69

Quina (31)
Quadra (1.896)

R$ 3.764,68
R$ 58,62

Sena (acumulou) R$ 16.292.399,49

Quina (57) R$ 27.226,64

Quadra (3.794) R$ 584,35

1˚ Prêmio
2˚ Prêmio
3˚ Prêmio
4˚ Prêmio
5˚ Prêmio

66.436
56.415
36.461
35.611
03.085

R$ 600.000,00
R$ 12.000,00
R$ 9.000,00
R$ 7.410,00

R$ 6.000,00

2º sorteio1º sorteio

LOTOMANIA Nº 1.096 11/12/10DUPLA SENA Nº923 10/12/10LOTOFÁCIL Nº590 9/12/10 MEGA-SENA Nº1239 11/12/10QUINA Nº 2.470 11/12/10FEDERAL Nº 04509 11/12/10

Loterias ATENÇÃO: O quadro abaixo não deve ser usado para a conferência oficial das loterias. Dependendo do horário dos sorteios
e do fechamento da edição, alguns resultados podem estar defasados. Confira os resultados oficiais no site www.caixa.gov.br

SERVIÇO: O Estado publica diariamente as loterias.
Fique atento aos números e à data de realização dos sorteios

01 15 37 39 48 52

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2010, Metrópole, p. C2.




