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MALA DIRETA

■ Reclamações devem ser
encaminhadas pelo
http://oglobo.globo.com/servicos-
/defesa_consumidor/defesa-
_consumidor_1.asp ou no site do
jornal, www.oglobo.com.br, no ícone
“Defesa do Consumidor”. Por carta, as
queixas devem ser enviadas para Rua
Irineu Marinho 70, 3o- andar, Centro,
CEP 20230-023 ou pelo fax: (21) 2534-
5162. É preciso informar endereço e
telefone do consumidor e da empresa.

Akatu Mirim: é brincando que se aprende
Portal sobre consumo sustentável traz informação e atividades para crianças de 6 a 12 anos

Reprodução

NA PÁGINA
de abertura do

portal, a
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petróleo

● Eles serão os futuros tomadores
de decisão num mundo que vai ser
mais sustentável ou ainda mais crí-
tico do que o que vivemos hoje,
dependendo do que começarmos a
fazer agora. Com essa visão, o Ins-
tituto Akatu comemora sua primei-
ra década lançando um portal vol-
tado a crianças com idades entre 6 e
12 anos. A ideia do Akatu Mirim
(www.akatumirim.org.br) é usar a
curiosidade infantil e a afinidade
dessa geração com a internet para
ajudar a formar cidadãos mais crí-
ticos e preparados a um consumo
mais sustentável.

— Trabalhar com crianças sem-
pre foi um sonho do Akatu. Ano
passado começamos este projeto.
Fizemos uma pesquisa que mostrou
que as crianças são curiosas por
princípio e, hoje, com mais auto-
nomia, exercitam esta sede por no-
vidades na internet. Daí a ideia de
um portal que seja ao mesmo tempo
lúdico, educativo e informativo so-
bre o consumo consciente — ex-
plica Camila Melo, gerente dos Pro-
gramas de Educação de Crianças e
Jovens do Akatu.

Os jogos são a porta de entrada
para apresentar o consumo conscien-

te à garotada. Mostrar de onde vem e
para onde vão as coisas, ou seja, o
conceitodeciclodevidadoproduto, é
uma das linhas mestras do portal.

— Queremos que eles entendam
que tudo vem da natureza e volta
para ela. Temos blocos temáticos
com atividades. O primeiro deles, já
no ar, é sobre petróleo, mês que vem
será sobre sacolas plásticas, segui-
dos por garrafas plásticas, balas e

celular — antecipa a gerente.
Na proposta do Akatu, a criança é

o protagonista e o agente multi-
plicador dos conceitos da susten-
tabilidade em casa e na escola. Ca-
mila acrescenta que os pais e os
professores também estão contem-
plados no portal:

— Criamos um link com dicas
sobre o que conversar a respeito
do tema com a garotada e su-

gestões de alguns planos de aula.
O portal faz parte de um projeto

maior de educação do Akatu, que já
desenvolve um trabalho de cons-
cientização com professores e alu-
nos de escolas públicas em várias
partes do país. Os planos do ins-
tituto são ambiciosos e preveem o
lançamento de um site para pro-
fessores e, futuramente, de um por-
tal específico para educação. ■

Agenda verde em construção
Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente trabalham juntos por consumo sustentável

Luciana Casemiro

● Pela primeira vez, os Procons de
todo o Brasil começam a desenvolver
uma agenda que unirá o direito do
consumidor à sustentabilidade. O ine-
ditismo está no âmbito do debate que,
agora, reúne em torno da mesma
mesa o Ministério da Justiça e o do
Meio Ambiente. Essa parceria inau-
gura um novo paradigma para os
dois temas que, no mundo
atual, não podem mais
ser dissociados.

— São perspectivas
diferentes. E a aprovação
da Lei de Resíduos Sólidos
de alguma forma abriu esse
debate, já que será neces-
sário regulamentá-la e atri-
buir responsabilidades. Para
o meio ambiente, todos têm
responsabilidades iguais. Mas,
para as entidades de defesa do
consumidor, não é bem as-
sim. Há outras questões,
como a necessidade de
informação ao consumi-
dor e rotulagem de pro-
dutos, nas quais o Depar-
tamento de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (DPDC) já está mais próximo
da linguagem dos cidadãos e o pessoal
do Meio Ambiente, dos dados técnicos
— exemplifica Marcelo Sodré, pro-
fessor de direito do consumidor e
ambiental da PUC-SP e membro dos
conselhos do Greenpeace e do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec).

Primeira ação é incluir tema em
projeto de educação para o consumo

A aproximação do Sistema Nacional
de Informação de Defesa do Consu-
midor (Sindec), do Ministério da Jus-
tiça, do tema meio ambiente começou
no ano passado com um seminário e a
formação de um grupo de tra-
balho permanente sobre mu-
danças climáticas. Recen-
temente, foi realizada uma
oficina sobre consumo sus-
tentável, preparando os repre-
sentantes de Procons, Ministério Pú-
blico e Defensoria para começar a
formular políticas públicas nesse sen-
tido. O primeiro passo, adianta Juliana
Pereira, diretora do DPDC, será a in-
clusão da sustentabilidade no projeto
de educação para o consumo:

— Trata-se de uma agenda de ma-
turidade, desses 21 anos do Código de
Defesa do Consumidor (CDC). Temos
que aproveitar os bons indicadores
econômicos para construir a parti-
cipação social a um mundo mais sus-
tentável, seja no consumo de bens
naturais, industriais ou do crédito.

Fernanda Daltro, gerente de Pro-
dução e Consumo Sustentáveis do
Ministério do Meio Ambiente, observa
que a sustentabilidade já está, mesmo
que timidamente, entre as preocu-
pações dos consumidores. A procura

por produtos ecoeficientes energeti-
camente e o interesse pelos orgânicos,
diz Fernanda, são alguns sinais de
mudanças de comportamento:

— O consumidor é mais consciente,
sua preocupação vai além do preço.
Pesquisas mostram, por exemplo, que
ele já cobra do varejo, principalmente,
de supermercadistas, ajuda para iden-
tificarosprodutosmaissustentáveis.A
demanda por informações ambientais
também é crescente. E as empresas já
entenderam que sustentabilidade não
é um nicho. Se esse movimento ainda
não é muito visível no mercado, nos
bastidores, a discussão sobre a sus-
tentabilidade é grande.

Lisa Gunn, coordenadora do Idec,
ressalta que essa discussão vai exi-

gir uma nova postura das entidades
de defesa do consumidor:

— Sempre falamos em direitos e
falar de responsabilidade é um desafio.
AAgenda21, em1992, jádeterminavaa
necessidade de padrões sustentáveis
de produção e consumo. Precisamos
sair do discurso para a prática. As
empresas precisam entender que se
tornar sustentável será um novo pa-
tamar. O poder público também pre-
cisa ser mais proativo, aproveitar que
o crescimento econômico é propício
para mudanças de práticas.

Fernanda ressalta que esse movi-
mento levará à adoção de um postura
de protagonista do consumidor:

— Trazer o DPDC, por exemplo,
para a discussão da logística re-

versa, dentro da Política Nacional
de Resíduo Sólido, será fundamen-
tal. Temos que garantir os direitos
dos consumidores, mas também
lembrar seus deveres.

Juliana, por sua vez, destaca que
o consumidor não pode ficar com
toda a responsabilidade:

— Não podemos dizer aos recém-
incluídos na classe média que, agora,
que eles podem comprar. É preciso
que o estado ofereça instrumentos
paraumconsumomaissustentável eo
mercado também contribua. Hoje, por
exemplo, qual é o incentivo e os
mecanismos que o consumidor tem
para fazer o descarte correto de ele-
troeletrônicos? É difícil até consertar
um produto ainda na garantia. ■

DEFESA DO CONSUMIDOR
ONDE RECLAMAR • O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) funciona das 8h às 18h, na Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Edifício Sede - Sala 520, CEP: 70064-900, Brasília ( DF). Informações: www.mj.gov.br/dpdc ou dpdc@mj.gov.br

Venda enganosa
de banda larga
Morei em Volta Redonda e utilizei
uma linha de telefone fixo com acesso
à internet por anos. Mudei-me para
Barra Mansa e entrei em contato com
a Oi Velox para transferir minha linha
e meu plano de internet. Para minha
surpresa, descobri que ficaria mais
barato cancelar minha linha e re-
quisitar uma nova, o que prova o
desrespeito com os antigos assinan-
tes. Então, cancelei minha linha e
requisitei uma nova junto à Velox, de
dois megas, antes de minha mudan-
ça, no dia 19 de março. A Oi Velox me
deu como prazo máximo para ins-
talação o dia 25 de março. Passou a
data e nada foi feito. Após muitas
reclamações, a linha foi instalada no
dia 26, porém, sem o Velox. Fiz inú-
meras ligações, o atendente sempre
diz que o serviço está liberado, mas
nunca o vejo disponível. O atendi-
mento já marcou cinco visitas téc-
nicas, mas nunca apareceram.

GLAUCIA NEGRI
Volta Redonda, RJ

● A Oi entrou em contato com a
cliente para informar que, após ve-
rificação, constatou que, no momen-
to, o serviço citado não está dis-
ponível para o endereço solicitado.

Móvel não é
entregue na data
Comprei um rack na Etna em 22 de
janeiro. Na composição desse móvel,
optei por comprar dois módulos que
poderiam ser fechados com portas.
No momento da compra, não havia as
portas em estoque e o vendedor me
disse que poderiam ser encomen-
dadas. Os móveis foram entregues e
montados dia 31 de janeiro. As portas
tinham entrega prevista para 10 de
março. Até o dia 31 de março, ainda
não havia recebido as portas que
encomendei e pelas quais paguei.
Quando ligo para a Etna, sou in-
formada que o fabricante já entregou
as portas, que elas estão passando
pelo controle de qualidade e que a loja
entrará em contato. Já ouvi essa frase
por pelo menos três dias seguidos, e
ninguém nunca me contatou. Enten-
do que atrasos podem ocorrer, mas o
que me aborrece é a falta de con-
sideração com o cliente. Se informam
que você vai ser contatada, tem que
cumprir!

REGINA CELIA DA SILVA PINTO
Rio

● A Etna esclarece que enfrentou
atraso do fornecedor e que isso afe-
tou o envio do móvel. Porém, foi
marcada uma nova data de entrega.

Muitas promessas
sem atendimento
Gostaria de denunciar o descaso do
atendimento da Sky. Desde o dia 15
de março, estou tentando a instalação
de um terceiro ponto em minha re-
sidência. Foram feitos vários agen-
damentos para a instalação, mas não
apareceram nem deram satisfação.
Resolvi cancelar o serviço. No dia 28
de março, recebi uma ligação de uma
funcionária questionando o motivo do
cancelamento. Ela pediu desculpas
pelo ocorrido e prometeu o atendi-
mento para o dia 30. Novamente, o
prazo não foi cumprido. Ao ligar para
a funcionária que prometera a ins-
talação, não consegui contato e mais
uma vez cancelei o serviço. Ainda
recebi uma outra ligação para re-
marcar a visita, mas não aceitei.

SANDRA MARA DURAN
Boituva, SP

● A SKY informa que um funcionário
da empresa entrou em contato com a
leitora e agendou a visita de um
técnico para solucionar o problema.

● ESCLARECENDO: Na reportagem
"As pegadinhas no aluguel de carros",
publicada no domingo passado nesta
seção, diferentemente do que foi in-
formado no quadro, a Localiza não
divulga preços diferentes em cada um
dos canais de atendimento. A matéria
também dizia que a repórter tentou
contato pelo “fale conosco” e não
houve retorno, no entanto, a empresa
explica que este foi feito via assessoria
de imprensa.

André Mello

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 abr. 2011, Economia, p. 34.




