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 Foi realizado entre os dias 
20 e 22 de março, em Goiânia, o I 
Fórum Mundial de Economia Do-
méstica e Direitos do Consumidor, 
organizado pelo MDC-GO, presi-
dido por Nilza Bonfim. A presiden-
te do MDC-MG, Lúcia Pacífico, e a 
diretora de eventos, Darcy Mattos, 
estiveram no evento apresentando 
a palestra “Economia doméstica e 
desenvolvimento sustentável”.  
 O Fórum contou também 
com a participação de represen-
tantes de outras entidades do 

Brasil e do exterior que atuam no 
direito do consumidor e das do-
nas de casa. Diversos temas foram 
tratados no encontro, como a im-
portância dos movimentos sociais 
na defesa do consumidor, finanças 
pessoais, o papel da mulher na 
economia doméstica, mecanismos 
de defesa do consumidor entre 
outros. 
 Para Lúcia Pacífico, a troca 
de experiência entre as entidades 
de donas de casa e de defesa do 
consumidor enriqueceram os de-

bates durante todo o evento. 

 Entre os temas debatidos, 

a presidente do MDC-MG desta-

ca a palestra apresentada pelo 

economista Aurélio Ricardo Tran-

coso Chaves, do Conselho Regio-

nal de Economia de Goiás, que 

enfatizou a importância da dona 

de casa na administração do or-

çamento doméstico. “Na maioria 

das vezes, é ela (dona de casa) 

que decide o que comprar, quan-

to e onde comprar ”, disse Lúcia.   

Lúcia Pacíico e Darcy Mattos com representantes das entidades de defesa do consumidor de todo país
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Expediente

Prezados leitores,

 Realizamos no MDC-MG, dia-
riamente, entre outras atividades, um 
trabalho gratiicante, de conscientizar 
e educar as pessoas através da demo-
cratização da informação. Nesta edi-
ção do jornal Em Movimento, infor-
mamos um pouco do que realizamos 
no primeiro trimestre de 2014. 
 Destacamos as campanhas 
que alertaram para a necessidade 
da atuação individual de cada cida-
dão para alcançarmos o bem estar 
coletivo. A importância do consumo 
consciente da água, em especial nes-
te período de estiagem; os cuidados 
para evitar a proliferação da dengue 
e, por im, o Dia Mundial do Consumi-
dor, comemorado no dia 15 de março 
com campanha no Mercado Central 
de Belo Horizonte, são destaques nes-
ta edição.
 Dra. Gabriella Vieira, advoga-
da do MDC-MG, adverte com impor-
tantes dicas que vão auxiliá-lo ao ad-
quirir algum produto ou serviço pela 
internet, pois a comodidade de fazer 
compras sem sair de casa muitas ve-
zes pode gerar problemas para o con-
sumidor.  
 A participação do MDC-MG 
no I Fórum Mundial de Economia Do-
méstica e Direito do Consumidor e o 
Prêmio Mineiro Excelência da Gestão 
das Entidades do Terceiro Setor – IQM, 
do qual o MDC-MG participa pela pri-
meira vez, são motivos de muito or-
gulho para todos nós e sinalizam que 
nossos propósitos vêm sendo atingidos. 

Boa leitura! 

Lucia Pacífico    

Presidente do MDC/MG

 O MDC-MG está entre as Os-
cips parceiras do Governo de Minas 
que participam do Prêmio Mineiro Ex-
celência da Gestão das Entidades do 
Terceiro Setor – Instituto Qualidade 
Minas (IQM). O Prêmio faz parte do 
Programa para o desenvolvimento 
gerencial do Terceiro Setor, Minas + 
Parceria, e tem o objetivo de premiar 
as entidades que “possuem sistema 
de gestão aderente ao Manual de Ex-
celência da Gestão das Entidades do 
Terceiro Setor”. As sete instituições 
participantes podem ser agraciadas 
em uma das três categorias: bronze, 
prata e ouro. 
 Durante o processo de ava-
liação, o MDC-MG recebeu uma 
equipe de examinadores que avaliou 
previamente o relatório contendo os 
processos da entidade. Após esta vi-
sita, todo o material e as observações 
foram encaminhados para uma ban-

ca de juízes, que analisará os dados 
apresentados e indicará o reconheci-
mento adequado a cada instituição. 
 O MDC-MG acredita que, 
mais importante que o prêmio, o re-
latório de gestão, com a análise dos 
processos da entidade, apontando 
oportunidades de melhorias que po-
derão ser implementadas no sistema 
de gestão, é de fundamental impor-
tância para o crescimento continuo 
da entidade que atua há 30 anos na 
defesa dos direitos do consumidor. 
 A premiação encerra um ci-
clo de atividades da qual destacam-
se a disponibilização  do Manual de 
Excelência da Gestão das Entidades 
do Terceiro Setor, a capacitação que a 
entidade recebeu a partir da apresen-
tação dos oito critérios contidos no 
manual e o coaching para implantar 
as práticas de gestão com o eiciente 
trabalho do consultor Josias Ladeira. 

Prêmio Mineiro Excelência da Gestão das 
Entidades do Terceiro Setor-IQM

Josias Ladeira e equipe do MDC durante processo de coaching
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ARTIGO

COMODIDADE E FACILIDADE PODEM CAUSAR PREJUÍZOS:
CUIDADO NAS COMPRAS FEITAS PELA INTERNET

inclusão digital e social

 A comodidade e a facilidade 
de realizar compras pela internet, sem 
enfrentar o trânsito caótico, disputar 
estacionamentos dos shoppings, den-
tre outros aborrecimentos, tem gerado 
um crescimento intenso no mercado 
de compras “on-line”. Entretanto, é es-
sencial que o consumidor seja pruden-
te e cauteloso para evitar desgastes 
e até mesmo prejuízos. Isto porque a 
compra pela internet imputa ao con-
sumidor uma condição ainda mais vul-
nerável! 

 Esta airmativa é comprovada 
pelo aumento gritante das reclama-
ções registradas pelo Ministério da 
Justiça, através do Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Consumidor 
(SINDEC). As queixas mais freqüen-
tes referentes ao comércio eletrônico 
dizem respeito a: descumprimento 
do prazo de entrega; não entrega do 
produto; descumprimento da garan-
tia contratual e da garantia prevista 
no Código de Defesa do Consumidor 
(CDC); produtos entregues com ava-
rias ou defeitos; cobranças indevidas 
ou abusivas; diiculdades na concreti-
zação do pedido de cancelamento ou 
desistência da compra; ausência do 
endereço físico do estabelecimento 
comercial; falta de informações claras 
e precisas sobre os produtos, forma de 
pagamento e prazo de entrega; dados 
precisos da identiicação da empresa. 

 Face aos diversos problemas, 
seguem algumas dicas fundamentais 

para os consumidores:
• A compra não deve ser feita em com-
putadores públicos ou de terceiros;
• Compare preços antes de comprar. 
Existem alguns endereços eletrônicos 
que disponibilizam pesquisas de pre-
ços, opinião de outros consumidores 
sobre os produtos e ainda avaliação da 
loja em vários quesitos, como cumpri-
mento do prazo de entrega, devolução 
do produto, dentre outros; 
• Veriique se a loja virtual indica seu 
endereço físico, telefone do serviço de 
atendimento ao consumidor e e-mail; 
• Buscar informações sobre a loja vir-
tual. Preste atenção aos itens de se-
gurança. Veja se aparece a imagem 
de um cadeado, geralmente no canto 
inferior direito; 
• Veriique a política de privacidade 
antes de fornecer seus dados pessoais;
• Analise minuciosamente as fotos do 
produto que pretende adquirir; elas 
precisam ser nítidas; 
• Antes de concretizar a compra, leia 
atentamente as condições de contra-
tação, que podem variar conforme o 
produto ou o serviço adquirido, a re-
gião do país (em relação ao prazo de 
entrega e preço do frete, por exemplo) 
e a forma de pagamento; 
• No caso do produto ser destinado 
para presente compre com muita ante-
cedência, pois várias situações podem 
ocorrer e o presente pode não chegar 
a tempo; 
• Guardar todos os dados da compra, 
como o nome do site, itens adquiridos, 
valor pago, forma de pagamento, nú-

mero do pedido e prazo de entrega; 
• Dentre as formas de pagamento, o 
boleto bancário é a mais segura, po-
dendo ser também mais econômica, 
pois muitas lojas virtuais oferecem 
descontos que podem chegar a 10% 
quando a compra é paga nesta moda-
lidade; 
• Salvar ou imprimir todos os e-mails 
enviados pelo fornecedor até que o 
produto seja entregue e esteja em per-
feitas condições. Mesmo após receber 
o produto guarde a nota iscal até pelo 
menos o im da garantia contratual;
• Ao receber o produto faça a averigua-
ção de possíveis avarias e/ou defeito; 
• Não compre por impulso e analise 
criteriosamente a forma de pagamento 
parcelada, pois parcelamentos muito 
longos podem comprometer o orça-
mento doméstico. 

 É importante que o consumi-
dor saiba que o CDC estabelece para 
as compras realizadas pelo telefone ou 
pela internet, denominadas compras 
“fora de balcão”, “fora do estabeleci-
mento comercial”, um direito de arre-
pendimento de até sete (7) dias da con-
tratação ou do recebimento do produto 
e, o mais importante que este direito 
poderá ser exercido sem necessidade 
de justiicativa e sem qualquer custo. 

Gabriella Vieira

Advogada Relações de Consumo 
MDC-MG

 O curso Básico de Informática 
direcionado para o público da melhor 
idade, parceria MDC-MG e Senac-MG, 
formou no dia 26 de março a terceira 
turma. Com o entusiasmo das novas 
descobertas, os alunos comemoram a 
conquista de mais uma vitória pessoal.
 Para Rosali N. Ventura, o curso 
vai ajudá-la a se comunicar com ami-
gos e familiares. “Não sabia nem ligar 
um computador, hoje já tenho noção 
de muita coisa”, disse. Entusiasmada 
com as novas descobertas, ela tirou da 
bolsa um bloco com anotações e, jun-
to com a colega de turma, Edwiges M. 

S. Teixeira Leão, elogiou a estrutura do 
laboratório do Senac-MG e o profes-
sor, Alexandre do Carmo. 
 Edwiges aproveitou bem as 
aulas e pretende colocar em prática 
o que aprendeu para manter contato 
com a família que vive na Alemanha. 
“Vou aproveitar o que aprendi para me 
comunicar com minha ilha e os netos 
que estão longe, também vou declarar 
meu IR pela Internet”. 
 A expectativa para a pró-
xima turma é grande e, mesmo 
sem data ainda definida, já existe 
uma lista de espera. 

Professor Alexandre orienta 
alunas no último dia de 

atividades
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    CAMPANHAS

 O consumo racional da água, 
superendividamento e suas conse-
qüências e a prevenção da dengue 
foram temas das campanhas reali-
zadas pelo MDC-MG neste primeiro 
trimestre, todas visando a conscienti-
zação e a educação das pessoas com 
o objetivo de promover a melhor 
qualidade de vida e a preservação do 
meio ambiente. 
 O MDC-MG esteve em di-
versos pontos da cidade fazendo seu 
trabalho de educar. A primeira ação 
foi no dia 19 de fevereiro, alertando 
para o período da estiagem no país 
e as conseqüências que a falta da 
chuva pode causar a todos. O perío-
do pode atingir em cheio o bolso do 
consumidor, seja com o aumento na 

vendas dos alimentos até o aumento 
da tarifa de energia elétrica. Por isso, 
é importante que cada um faça sua 
parte consumindo adequadamente 
este bem natural, em vias de raciona-
mento.
 A outra ação foi a campanha 
da dengue, uma doença que assom-
bra o Brasil há anos e que continua 
causando vítimas. Segundo números 
divulgados pela Secretaria de Esta-
do da Saúde, mais de 1200 casos da 
doença foram registrados no esta-
do até o inal do mês de fevereiro. A 
campanha para alertar e dar dicas de 
prevenção aconteceu na Feira Cober-
ta do bairro Padre Eustáquio no dia 
25 de fevereiro, com distribuição de 
panletos com  orientações de como 

Água, dengue e superendividamento foram temas das campanhas

impedir que o mosquito se propa-
gue, além da demonstração dos es-
tágios de evolução do mosquito ae-
des aegypti, transmissor da doença.
 Para fechar as atividades do 
primeiro trimestre, no dia 15 de mar-
ço, Dia Mundial do Consumidor, a 
equipe da entidade esteve no Mer-
cado Central de Belo Horizonte. Com 
a presença da advogada da entida-
de especialista em Relações de Con-
sumo, Dra. Gabriella Vieira, houve 
distribuição de material educativo e 
o consumidor foi alertado, principal-
mente, sobre o perigo do crédito fácil 
e o superendividamento. 
 Lúcia Pacíico e a Dra. Ga-
briella tiraram as dúvidas das pessoas 
que estiveram no local.

Rodoviária Belo Horizonte: 
Campanha da Água

Rodoviária Belo Horizonte:
 Campanha da Água

Feira Coberta Pe. Eustáquio: 
Campanha Dengue

Feira Coberta Pe. Eustáquio: 
Campanha Dengue

Mercado Central de Belo Horizonte: Dia 
Mundial do Consumidor

Mercado Central de Belo Horizonte: Dia 
Mundial do Consumidor


