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Defesa do consumidor
INDENIZAÇÃO NEGADA

ONDE RECLAMAR

Defesa
na web

O DPDC, do
Ministério da Justiça, notificou
oglobo.com.br/defesa-do- a Gol a informar como atenderá
os clientes após encerramento
consumidor
dos voos da Webjet

A Senacon funciona das 8h às 18h, na Esplanada dos
Ministérios, Bloco T - Edifício Sede - Sala 520, CEP:
70064-900, Brasília (DF). Informações no
www.mj.gov.br/dpdc ou pelo e-mail: dpdc@mj.gov.br

A 7ª Câmara de Direito Privado do
TJ/SP negou indenização à paciente
que se submeteu à cirurgia estética e
ficou insatisfeita com o resultado

l NOVA RANGER: Donos de 35
veículos com finais de chassis
de DJ24679 até DJ33229,
devem ir à Ford devido a um
problema no banco traseiro

l FIM DA WEBJET:
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Em busca de uma infância mais sustentável
ANDRÉ MELLO
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Era uma vez... Reescrever a história da
sociedade do século XXI dentro de um
modelo economicamente equilibrado,
socialmente mais justo e ambientalmente correto, tudo isso a partir das
crianças. O objetivo ambicioso está no
capítulo final de um projeto que começou com a publicação da cartilha “Consumismo infantil: na contramão da
sustentabilidade”, lançada este mês, e
que ganhará corpo, em janeiro, com a
formação de um Grupo de Trabalho Interministerial que se debruçará sobre o
tema. Capitaneado pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA), o grupo contará, a princípio, com a participação dos
ministérios da Educação e da Saúde e
das secretarias de Direitos Humanos e
do Consumidor. A ideia é coordenar
ações e trabalhar questões que vão da
obesidade infantil ao descarte de lixo,
do compartilhamento de brinquedos à
publicidade infantil.
— A importância do tema é óbvia,
mas vem sendo tratada de maneira isolada pelos ministérios. O da Saúde trabalha no combate à obesidade infantil,
com acordos para redução de sódio nos
alimentos, por exemplo; o MEC trabalha no ensino fundamental educação
para alimentação saudável; a Secretaria de Direitos Humanos, políticas afirmativas pelo bem estar da criança e
contra o uso abusivo da propaganda e
por aí vai. O que queremos com o grupo é trabalhar de maneira estruturada,
com integração — explica Samyra Crespo, secretaria de Articulação Institucional do MMA.
GERAÇÃO RIO 92 JÁ É MAIS SENSÍVEL
Na avaliação de Samyra, o tema sustentabilidade ganhou uma aderência muito grande nas políticas públicas com a
Rio+20. E apesar do desafio ser enorme, diz ela, é visível o avanço que houve da geração da primeira conferência
do meio ambiente, a Rio 92, pra cá:
— A população adulta, que discutiu
esse tema nos bancos escolares, hoje
tem outra sensibilidade em relação às
questões ambientais. Mas o tema ainda
é um pouco quebra-cabeça para essas
pessoas, que se preocupam com a natureza, mas como agem dentro de casa?
Queremos é aproximar as realidades e
deixar esse cidadão mais íntegro.
Angélica Goulart, secretária nacional
de Promoção dos Direitos da Criança e
do Adolescente, destaca que o olhar especial sobre a infância se dá pela possibilidade que esse período representa
de real mudança de cultura:
— Família, sociedade, governo têm
potencial de contribuir para essa trans-

aNo fim de janeiro deste ano

contratei os serviços da
Abreutur Viagens e Turismo
para ir à Irlanda e ao Reino
Unido. Três dias antes de
viajar, levei um tombo e o
tendão do meu ombro
esquerdo se rompeu. Enviei
imediatamente os atestados
médicos e cópia de
ressonância magnética à
empresa, pedindo o
cancelamento da viagem. E,
apesar das dores, fui
pessoalmente à agência
tratar disso. No entanto, a
operadora quer me punir
com uma multa de R$ 376
(parte aérea), mais R$
3.522,09 (parte terrestre).
Preciso fazer uma cirurgia
urgentemente, mas tenho de
resolver esse problema.
Estou tendo despesas
enormes com fisioterapia e

“A questão é
que o modelo
atual não está
trazendo
felicidade,
mas doença”

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 nov. 2012, Economia. p. 46.
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Questiona
cobrança de taxa

formação em direção a um mundo me- balho do grupo interministerial. O texlhor. Educação em direitos humanos é to tem como objetivo orientar pais e
um tripé para alcançar uma sociedade educadores a aplicar conceitos no dia a
mais sustentável. Como ter respeito à dia das crianças que freiem excessos e
natureza se não respeito às outras pes- hábitos poucos saudáveis:
— O consumismo não é um problesoas? É preciso consumir com a mesma
responsabilidade com a qual a gente se ma de um motivo só. Os pais têm um
relaciona com as coisas da natureza, os papel importante de estabelecer limibens e as pessoas. Não podemos per- tes e dar exemplos, para não levar os fimitir a naturalização da violência en- lhos a uma lógica consumista sem pertendida como uso inadequado do po- ceber. A publicidade também tem um
der do mais forte contra o mais fraco, papel muito importante nesse contexto. Pesquisas mostram que até 12 anos
seja físico ou simbólico.
Angélica destaca que as crianças já de idade as crianças não diferenciam a
publicidade da programação. Essa vultêm uma sabedoria natural:
— Elas estão muito mais abertas ao nerabilidade tem que ser respeitada.
O impacto da publicidade na vida da
mundo, prestam mais atenção e observam as regras, afinal elas são chamadas criança é o tema de um estudo que a
o tempo todo a fazê-lo. Se durante a Senacon está fazendo em parceria com
infância propiciamos uma experiência a Unesco, revela Juliana:
— A Senacon tem o compromisso de
viva nessa direção, teremos adultos
levar esse debate tecnicamente e há
mais sensíveis, mais respeitosos .
mais de um ano firmou parPara Ana Wilheim, direceria com a Unesco e pastora executiva do Instituto
sou a realizar uma análise
Akatu — pelo Consumo
científica e acadêmica desConsciente, a formação de
se impacto, com os maiores
um grupo de trabalho soespecialistas no tema. Além
bre “Consumismo infantil”
disso, estamos fazendo
é de extrema importância:
pesquisa de campo e estu— No geral, as políticas
do de várias regulações
públicas fragmentam as
mundo afora. Quando esticrianças. É preciso tratá-las
ver pronto, vamos abrir a
de forma integral com visdiscussão com a sociedade
tas às necessidades que
e a indústria será chamada.
têm e considerando que
Um estudo técnico é juselas estão em desenvolvitamente o que defende o vimento. E o consumo tem
ce-presidente da Associasido fonte de uma ansiedação Brasileira de Anunciande pelo “ter” que nunca se
tes (ABA) Rafael Sampaio,
satisfaz e se reflete na obeusando como exemplo o
sidade, em doenças psíquique foi feito na Inglaterra
cas. É na escola, na convi- Ana Wilhiem,
sobre obesidade. Ele convência do coletivo, que se Diretora executiva do
corda que a publicidade é
resgata valores como com- Instituto Akatu
um dos temas a serem dispartilhar, trocar e estimular
o criativo. E a criança acaba contami- cutidos quando se fala de consumismo
nando o adulto. A questão é que o mo- infantil. Mas discorda da forma como
delo atual não está trazendo felicidade, esse debate tem sido feito:
— O que temos hoje é um embate, camas doença.
Juliana Pereira, secretária Nacional da um defende a sua posição. Como a
do Consumidor (Senacon), pretende publicidade é uma coisa fácil de conoferecer a esse cidadão engajado em trolar, querem começar a tratar o propráticas conscientes a possibilidade de blema por ela. Se as soluções não são
exercê-las, exigindo do mercado as geradas de maneira coletiva, não funcionam — diz Sampaio, destacando que
condições para tanto:
— Todo cidadão está num contexto o consumismo está no gene humano —
social. Estamos num momento de am- Vivemos 15 mil anos de escassez, o que
pliação do acesso, em que é preciso quer dizer que o acúmulo era uma
construir consciência desse consumo e questão de sobrevivência. Somos desexigir do mercado que ofereça possibi- cendentes destes que conseguiram
lidade para que o consumidor exerça acumular e sobreviver. A questão do excesso é recente, não tem um século. Viesse engajamento.
Coordenadora de mobilização do raram a chave da sociedade da escassez
Instituto Alana, Gabriela Vuolo, diz que para o excesso e ela não estava preparaa recém-lançada cartilha “Consumis- da para enfrentar isso. A genética diz
mo infantil: na contramão da sustenta- que a felicidade é ter mais. Esse será
bilidade”, do qual o instituto é coautor, um processo demorado. É preciso uma
foi o primeiro passo na direção do tra- mudança na psique humana. l
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LUCIANA CASEMIRO
lucianac@oglobo.com.br
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Ministério do Meio Ambiente reúne várias instâncias do governo para discutir o consumismo infantil

médicos. Até o presente
momento, nenhuma resposta
ou proposta menos abusiva
recebi.
MARIA DA GLÓRIA DE ASSIS

RIO
_
aA Abreutur Viagens e Turismo
informa que entrou em contato
com a leitora para esclarecer o
problema.

Taxista não ligou
o taxímetro
aPeguei um táxi credenciado
pelo Galeão e o motorista, em
vez de seguir normalmente
com o táxi ligando o
taxímetro, saiu do carro e foi
ao aeroporto pegar um recibo
no valor de R$ 117,60
referente à corrida. Fiquei
surpreso, pois a viagem
deveria ser cobrada pelo
taxímetro (que permaneceu
desligado no início da corrida
e somente foi ligado quando

Mala direta

alertei que ele não poderia
fazer a corrida daquela
forma). A minha surpresa foi
além, quando me dei conta
que esta corrida pelo
taxímetro ficaria no máximo
em R$ 75. Quero a diferença
do valor pago a mais de volta.
Isso é um absurdo.

MARTIUS VICENTE

RIO
_
aA Cooperativa de Condutores
Autônomos de Táxis Convencionais
(Aerocoop) que opera no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
informa que o governo autorizou a
modalidade de cobrança
antecipada de tarifas pelos
deslocamentos originados deste
aeroporto a todos os bairros do Rio
de Janeiro sem o uso do taxímetro.
No entanto, diz a Aerocoop, a
legislação que autoriza essa
cobrança não esclarece acerca dos
outros destinos, isto é, de outras
cidades e/ou estados. E o fato de o
leitor não ter dado informações
mais precisas, argumenta a

|

cooperativa, impede que a queixa
seja considerada procedente.

Teve de pagar por
frasco quebrado
aMinha filha entrou na loja da
Água de Cheiro para ver um
creme e, ao pegá-lo, esbarrou
num frasco de perfume do
mostruário, que caiu e
quebrou. Esse episódio me
deixou chocada porque
minha filha só tem 17 anos e a
gerente a prendeu na loja, não
deixando-a sair sem pagar o
prejuízo. Ela tinha na bolsa R$
60 para pagar uma conta de
energia, mas, sob pressão da
gerente, ficou com medo e
entregou-lhe a quantia. Fui à
loja questionar esse
procedimento, mas de nada
adiantou.
NADIR ALICE GUSMÃO DA COSTA

RIO
_
aA Água de Cheiro informa que irá

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

entrar em contato com a leitora
para verificar o ocorrido e tomar as
medidas cabíveis.

Impressora nova
não funciona
aComprei uma impressora da
Xerox do Brasil no Walmart
com a promessa de que teria
dois anos extras de garantia,
além da normal, de um ano. O
aparelho não configurava o
Wi-Fi em hipótese alguma.
Liguei para o suporte técnico,
tentaram configurar pelo
telefone e, quando
constataram não haver jeito,
tive de levar a impressora à
assistência técnica, que fica
bem distante do local onde
trabalho, acarretando a perda
de preciosas horas de
trabalho. Nada constataram
de anormal. Disseram que o
problema era com a minha
rede. Tentei resolver isso, mas
de nada adiantou. E o scanner

não funciona de forma
alguma. Fiquei por mais de
duas horas ao telefone com
o suporte técnico da
empresa, e nada adiantou.
Disseram que iriam entrar
em contato com a
engenharia da empresa para
resolver o meu problema,
mas até agora não houve
solução e não consigo
utilizar o produto que
comprei.
MARCELO STERN

RIO
_
aA Xerox do Brasil informa que
realizou diversos testes no
equipamento do leitor e não
localizou nenhum defeito. A
empresa diz que continua
buscando uma solução para a
configuração Wi-Fi do
equipamento e deve dar um
parecer definitivo ao leitor nas
próximas semanas. A Xerox do
Brasil explica ainda que a
garantia de um ano é dada pelo
fabricante.

