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DEFESA DO CONSUMIDOR

RECLAMAR • O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Desembargador Guimarães 21, Água Branca, São Paulo/SP, CEP: 05002-050 — Tel.: (11) 3874-2152

ca
cio
na

is.

Selos verdes exigem toda a atenção

Não basta comprar: é preciso buscar informações sobre a empresa que atesta a sustentabilidade do produto
Rafael Andrade
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Luiza Xavier

A preocupação com o impacto de
suas ações sobre o futuro do planeta tem levado consumidores a
pagarem de 20% a 30% mais por
produtos certificados como sendo
sustentáveis ou ecologicamente
corretos. Os chamados selos verdes estão nas embalagens de alimentos, bebidas, roupas e móveis,
entre outros. Essas indicações podem ajudar o consumidor em suas
decisões de compra. Ou provocar
muita confusão.
Levantamento realizado pelas
consultorias Unomarketing, Mob
Consult e Ideia Sustentável, em
2010, indicou a existência de 600 selos desse tipo no país — em grande
parte dos casos, colocados nos rótulos pelos próprios fabricantes,
sem auditoria ou verificação independente. Para o consumidor, buscar o máximo de informações a respeito da entidade certificadora é o
que faz a diferença, explicam especialistas em consumo e responsabilidade socioambiental.
— No Brasil, a rotulagem dos selos verdes não é regulamentada.
Por isso, o próprio consumidor deve verificar o quanto as empresas
deixam claros seus critérios e desconfiar de informações evasivas —
afirma Adriana Charoux, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).
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DANIELLE SIQUEIRA diz que costuma comprar produtos de papel certificado, uma tendência que está superando o reciclado
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duzam o consumidor a erro.
— Portanto, há respaldo legal para
coibir práticas que têm acontecido
cotidianamente e que só ajudam a
confundir o consumidor. É ilegal uma
empresa fazer falsa representação
sobre normas, qualidade, valores,
composição ou história de um produto. Apelos ambientais devem ser rela-

Justiça: Light
pode trocar os
medidores
Ministério Público
alegava erro de leitura
dos aparelhos digitais
A 2+ Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, por unanimidade de votos, negou recurso ao Ministério Público
(MP) estadual e manteve decisão que autoriza a Light a
substituir os medidores mecânicos por digitais nas residências às quais presta serviço de
entrega de energia elétrica. O
MP alegou que os novos equipamentos apresentaram erro
de leitura, provocando reajustes excessivos e prejudiciais à
população de baixa renda.
Para o relator do recurso, desembargador Jessé Torres, a
instalação dos novos medidores é lícita, praticada no desempenho regular de competência
legalmente deferida à concessionária. Em seu voto, ele considerou que a modernização do
sistema foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e que o aumento da tarifa somente poderá ser esclarecido por perícia técnica. O desembargador lembrou ainda
que a medição eletrônica foi
aprovada pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro).
“Se os usuários, a que se refere o Ministério Público, suportam reajustes excessivos em razão da instalação de medidores
eletrônicos, imperiosa se faz a
produção de prova, dado que o
reajuste pode haver decorrido
não só de eventual defeito no
equipamento ou na instalação,
como, também, da real medição do consumo efetivo”, afirmou o desembargador. (Nadja
Sampaio)n
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Inmetro
O selo identifica os
produtos submetidos
aos testes e à
certificação do Instituto
Brasileiro de
Metrologia,
referenciando-os,
direta ou indiretamente
aos padrões
internacionais.
Mais informações:
www.inmetro.gov.br
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Orgânico Brasil
A marca do Sistema
Brasileiro de
Avaliação da
Conformidade
Orgânica é o selo
público oficial usado
para identificar e
controlar a produção
nacional de orgânicos.
Mais informações:
www.prefiraorganicos.
com.br
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PRINCIPAIS CERTIFICADOS DO MERCADO BRASILEIRO
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Faltam selos para pegada de
água e carbono, diz Akatu
Segundo a pesquisadora, no entanto, embora não exista uma norma específica para impedir “falsos
apelos ambientais e sociais colados
em alguns produtos indevidamente”, o artigo sexto do Código de Defesa do Consumidor (CDC) trata do direito à informação e prevê punição
para mensagens enganosas que in-
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ABNT
A entidade mantém o
programa de rotulagem
ambiental visando a
ajudar os
consumidores a
escolherem produtos e
serviços menos
prejudiciais à natureza.
Empresas podem
aderir voluntariamente.
Mais informações:
http://www.abntonline.
com.br/rotulo

FSC
O selo do Forest
Stewardship Council
que no país é chamado
de FSC Brasil
(Conselho de Manejo
Florestal) indica que a
madeira utilizada
resulta da produção
ecologicamente
adequada. É um dos
mais conhecidos.
Mais informações:
www.fsc.org.br

cionados com benefícios ambientais
reais — ressalta Adriana.
No caso de “propaganda verde”
enganosa, a empresa pode ser denunciada ao Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária
(Conar), que tem regras específicas
sobre o tema.
O Instituto Akatu, especializado em

ações direcionadas ao consumo
consciente, considera o selo uma ferramenta importante e defende a criação de novas certificações:
— Precisamos avançar muito no tipo de informação que vem nos rótulos. Seria importante mostrar a pegada (quantidade) de água e carbono
que determinado produto consumiu

Fiz um plano Oi Família na loja do
NorteShopping, só que a vendedora
não me passou algumas informações importantes. Estou com problemas financeiros e, depois de alguns dias, consegui entrar em contato com a Oi solicitando a volta para
o plano pré-pago. A atendente informou que não posso migrar, tendo
em vista o programa de fidelidade
por conta da internet que foi colocada no celular. Não fui informada de
fidelização nenhuma e ainda perguntei para a atendente se eu poderia voltar para o pré-pago caso quisesse. E ela respondeu que eu poderia fazê-lo a qualquer momento.
Agora, se o fizer, tenho que pagar
uma multa de R$ 163,17. Se estou
tentando migrar para o pré-pago
porque não consigo pagar o que me
foi imputado, como vou pagar essa
multa? Por favor me ajudem, pois
essa empresa só nos causa constrangimento. A conta está para chegar e não conseguirei pagar tudo.
NILCÉA SOPHIA COSTA
Rio

A Oi afirma que entrou em contato com a leitora para esclarecer
suas dúvidas sobre o plano.

Produtos de beleza
não chegam
Contratei o serviço da empresa
GlossyBox, que consiste no envio de
produtos de beleza ao fim do mês,
sendo o valor da assinatura mensal,
com frete, de R$ 39. No dia 16 de
março foi efetuado débito na minha
fatura de cartão de crédito, como de
costume. No entanto, até a presente
data não recebi os produtos que me
são de direito. Entrei em contato
l

com a empresa no dia 16 de abril em
busca de informações a respeito da
box premium referente ao mês de
março. Para minha total frustração,
fui informada de que as caixas haviam sido postadas com atraso. No entanto, agilidade não faltou em debitar rigorosamente a mensalidade.
Face ao total desrespeito, uma vez
que nem se preocuparam em avisar
os consumidores de um eventual
contratempo, optei por cancelar minha assinatura. No dia 24 de abril
enviei um e-mail em busca de informações, mas até hoje não obtive
qualquer resposta.
FABIANA LIMA
Niterói, RJ

A GlossyBox afirma que vai enviar outra box premium de março
na semana que vem, pois a caixa
da leitora foi extraviada.

Promoção
enganosa
Na noite de 27 de abril, um atendente da Sky entrou em contato comigo,
oferecendo-me um acordo para
acertar a mensalidade, que estava
em atraso. Ele oferecia desconto daquela mensalidade e três meses dos
canais HBO gratuitamente, se eu
pagasse até o dia seguinte. Foi o que
fiz: paguei a mensalidade no dia seguinte, numa casa lotérica. Mas a
Sky não ligou os canais combinados.
Entrei em contato diversas vezes,
em três dias diferentes, e me diziam
sempre o mesmo, que eles seriam ligado em 48 horas.
BERNARDO A. RIBEIRO NAMEN
Nova Friburgo, RJ

A Sky informa que liberou o pacote HBO quatro canais, conforme oferta efetuada. O leitor ficou
ciente de que o sinal ficará ativo
pelo período de três meses.

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 29.

Turma da Mônica conta
como funciona o MP

MALA DIRETA
Falta de
informação

Procel
O selo de economia de
energia existe desde
1993. Indica os
produtos que
apresentam os
melhores níveis de
eficiência energética
dentro de cada
categoria,
proporcionando,
economia na conta de
luz. Mais informações:
www.eletrobras.com

ao ser fabricado. Ou ter um selo para
a cadeia produtiva da carne. O abate
clandestino ainda preocupa. Seria importante também uma certificação
sobre a conformidade trabalhista —
diz Estanislau Maria, coordenador de
conteúdo do Akatu.
Segundo ele, o consumidor deve dar
preferência a produtos que tenham
selos de entidades independentes,
com reconhecimento público, e também àqueles certificados por órgãos
governamentais, como o Orgânico
Brasil, que atesta a qualidade de alimentos produzidos sem agrotóxicos,
a partir de 12 certificadoras aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Este é o caso da jornalista Danielle
Siqueira, que dá preferência a artigos
feitos com papel certificado. Na casa
que a família está construindo, ela
pretende ampliar as escolhas de consumido consciente:
— Meu quarto será bem claro, para evitar o uso excessivo da energia
elétrica. E também quero ter placas
para captar a energia solar na casa.
Vou decorar aos poucos, para poder
escolher produtos que tenham sido
fabricados de modo sustentável, nada dessas lojas comuns de decoração — explica Danielle.
O papel certificado, aliás, é a nova
tendência. O uso do reciclado já está
ultrapassado, de acordo com a professora Bernadete Almeida, coordenadora do núcleo de responsabilidade social da ESPM-RJ:
— Muita coisa mudou nos últimos
15 anos. Hoje sabe-se que nenhum
(papel) é totalmente reciclado. O
que está sendo adotado por empresas e bancos é o papel certificado.
Os brasileiros estão, sim, dando
mais importância a esses produtos
diferenciados, mas ainda em nichos.
É algo que observamos principalmente entre grupos urbanos e intelectualizados — afirma.
Mãe de um bebê de um ano e meio,
Viviane Maino se encaixa nesse grupo:
— Quando meu filho nasceu, na
Nova Zelândia, comprava muitas
roupas de algodão orgânico. Meu
marido, recentemente, descobriu
a malha PET. Eu prefiro sempre
frutas, legumes e verduras hidropônicos ou orgânicos.n

Produto
descartável?
Comprei na Casa&Video uma Cafeteira Elétrica NKS TSK115, linha
Mais Você, no dia 24 de fevereiro.
Utilizo-a apenas nos fins de semana.
Depois de usá-la duas vezes, ela parou de funcionar. Fui orientada a levá-la à assistência técnica. Levei a
primeira vez, trocaram um fusível.
Foi utilizada mais uma vez e parou
de funcionar de novo. Levei à autorizada de novo, no dia 10 de abril: trocaram um fusível e o termostato.
Hoje ela parou de funcionar novamente. Terei de levar pela terceira
vez para o conserto uma cafeteira
que tem apenas dois meses e é pouco utilizada? Tentei contato com a
empresa NKS, mas não consigo falar com a empresa.
DEISE DA SILVA MORAIS
Rio

A Casa&Video informa que a leitora será atendida pelo SAC da fabricante do aparelho.

Demora para
autorização
Escrevo para reclamar do absurdo de
ter que esperar 21 dias por uma autorização da Unimed Nova Iguaçu para
minha internação. Estou com inflamação da mastoide, com muitas dores e pernas inchadas. Pago a mensalidade em dia e tenho a guia médica
na mão, mas não posso me internar.
LENI C. DE MATOS DA SILVEIRA
Araruama, RJ

A Unimed Nova Iguaçu argumenta que o prazo estipulado pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar para autorização do procedimento é de 21 dias e que ele já foi
autorizado.

Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor

Gibi começa a ser distribuído esta semana a
alunos da rede pública e particular do Rio

Divulgação

Nadja Sampaio

nadja@oglobo.com.br

Com a ajuda de Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, os estudantes entre 9 e 15 anos das escolas públicas do estado vão
conhecer o papel desempenhado pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) em prol da sociedade,
dando ênfase à questão do
meio ambiente, à defesa do consumidor e aos direitos da criança e do adolescente. Em uma
parceria inédita, o MPRJ e a
Mauricio de Sousa Produções
lançaram, na segunda-feira, a
revista “Turma da Mônica e o
Ministério Público”.
— Esta é uma iniciativa espetacular. Termos personagens
como a Mônica e o Cebolinha
explicando para crianças e
adolescentes o que é a instituição do Ministério Público e o
que faz o Promotor de Justiça
em suas diversas áreas de atuação. Teremos o jovem conhecendo o MP, as suas ferramentas, atribuições e suas áreas de
atuação e, por isso, a sociedade vai ficar bem mais informada. A nova geração já cresce
conhecendo a importância do
Ministério Público — afirmou
o Procurador-Geral de Justiça,
Cláudio Lopes.
Mauricio de Sousa disse que
este é o primeiro de muitos trabalhos em conjunto que podem ser feitos:
— Até eu ignorava algumas
particularidades da atuação do
Ministério Público. São serviços
tão importantes e, ao mesmo
tempo, meio desconhecidos da
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O trabalho do MP em quadrinhos

maioria da população. Contar
uma história, explicar um fato,
uma atividade pelos quadrinhos
facilita muito o entendimento
não só para as crianças como para os adultos também.
O gibi mostra a atuação de um
Promotor de Justiça em defesa
do meio ambiente, socorrendo
os incansáveis personagens de
Mauricio: Mônica, Cebolinha,
Cascão e Magali. Os quadrinhos
também explicam o papel do MP
— Procuradores e Promotores
de Justiça — em diferentes áreas
de atuação, como na defesa de
interesses sociais e coletivos, do
direito à saúde e ao ensino público; em favor das crianças, adolescentes e idosos; no combate
ao crime e à corrupção; na defesa do consumidor, da mulher
(Lei Maria da Penha) e de minorias. A revista sai com uma tiragem de cerca de um milhão de
exemplares e começa a ser distribuída esta semana pela secretaria de Educação a alunos da rede
pública e particular do Rio. n

