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Caso o vereador Paulo 
Gilson Chopinho de Castro 
Ribeiro (PSC) não se apre-
sente até a última sessão 
ordinária do ano ou uma jus-
tificativa para as faltas, ele 
completará um terço de faltas 
nas sessões ordinárias da 
Câmara Municipal e perderá 
seu mandato.

Nesta segunda-feira, 4, na 
sessão ordinária de número 
36, o parlamentar já comple-
tou oito faltas em sessões or-
dinárias durante o ano. Até o 
dia 16 de dezembro, que será 
a última reunião e a de nú-
mero 42, o vereador da base 
governista terá completado 14 
faltas em sessões ordinárias, 
uma vez que faltam mais seis 
sessões.
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Black Friday: Procon dá 
dicas para evitar fraudes 

Chopinho poderá perder o 
mandato por  faltas até a última 

reunião semanal do ano
Ele não perderá se comparecer a pelo menos uma reunião ou 

apresentar justificativas para as faltas

Principais reclamações em relação à campanha de promo-
ções são maquiagem de preços, sites falsos e problemas no 

envio das mercadorias
Foto  Alexandre Guzanshe  EM D.A

Desde sua chegada ao 
Brasil, em 2010, a megacam-
panha de descontos no varejo 
Black Friday tem a imagem 
arranhada por descontos falsos 
e maquiagem de preços. As re-
clamações dos consumidores 
vão, inclusive, além desses 
problemas. Falta de produtos 
nos estoques do comércio, 
atrasos nos prazos de entrega 
acertados com os clientes e 
endereços de venda on-line 
falsos contribuem para um es-
tigma negativo que recai sobre 
a liquidação, marcada para 
dia 29. A recomendação dos 
órgãos de atendimento ao con-
sumidor é pesquisar os preços 
com antecedência e verificar os 
dados e as políticas de envio e 
troca das empresas. 

A maquiagem de preços 
consiste em aumentar o va-
lor dos produtos para depois 
anunciar descontos.
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projeto da Secretaria Nacional 
de Política para Mulheres 
(SNPM), vinculada ao Minis-
tério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos. “O 
recurso deverá vir de emen-
da parlamentar do deputado 
federal Franco Cartafina, por 
meio do programa da SNPM” 
esclareceu, pontuando que o 
programa inicia no ano que 
vem e que, por isso, é cedo 
para chancelar a ideia. (Jornal 
de Uberaba) 

 
Cirurgias são suspensas por 

falta de roupas 
 A falta de roupas e enxovais 

comprometeu a realização de 
cirurgias, nesta quarta-feira, 6, 
no Hospital Regional Doutor 
João Penido (HRJP) de Juiz 
de Fora. De acordo com a 
diretora do Sindicato Único 
dos Trabalhadores da Saúde 
de Minas Gerais (SindSaúde-
MG), Lenir Romani, os pro-
cedimentos cirúrgicos foram 
cancelados e não há previsão 
de quando a situação vai ser 
regularizada. O número de 
procedimentos afetados, en-
tretanto, não foi informado. Em 
nota, a Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais 
(Fhemig), gestora do hospi-
tal, reconheceu a situação, 
mas não explicou, contudo, 
o motivo da falta de enxovais 
utilizados no centro cirúrgico 
da unidade.  (Tribuna de Mi-
nas- Juiz de Fora) 

 
Extrema pobreza cresce 

275% em Divinópolis
 O número de famílias que 

vivem em situação de extrema 
pobreza em Divinópolis aumen-
tou assustadoramente no último 
ano. De acordo com dados da 
Secretaria de assistência So-
cial, mais de quatro mil famílias 
estão cadastradas no Município 
como “em situação de extrema 
pobreza”, ou seja, quando a 
renda per capita mensal não 
ultrapassa R$85 por pessoa. 
As estatísticas apresentam um 
aumento considerável quan-
do comparadas com o ano 
passado. Segundo os dados 
da secretaria, entre 2016 e 
2017, 1.072 famílias viviam em 
situação de extrema pobreza. 
O número saltou para 4.024 
neste ano. Para se ter ideia 
da gravidade e do avanço da 
situação, em 2013, pouco mais 
de 100 famílias enfrentavam 
esse cenário. (Jornal Agora 
Divinópolis) 

 
Norte corre risco de perder 

16 municípios 
   Os municípios de Augusto 

de Lima, Berizal, Campo Azul, 
Catuti, Glaucilândia, Guaracia-
ma, Josenópolis, Juramento, 
Lagoa dos Patos, Miravânia, 
Ponto Chique, Santa Cruz de 
Salinas, Santa Fé de Minas, 
São João da Lagoa, São João 
do Pacui e Serranópolis de 
Minas correm risco de serem 
extintos, com base no projeto 
que o  governo federal apre-
sentou ao Congresso Nacional, 
para ajustar contas públicas da 
União, estados e municípios, 
com o apelo de assim promover 
a retomada do crescimento do 
país. Chamado Plano Mais Bra-
sil, o pacote inclui três propos-
tas de emenda à Constituição 
(PEC) e foi levado ao Senado 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) e pelo ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes. (Gazeta 
Norte Mineira- Montes Claros)

Gerais

Servidores paralisados em 
Uberlândia

 Servidores de Uberlândia 
aderiram, na quarta-feira, 6, 
à Paralisação Estadual da 
Educação em Minas Gerais. 
Alguns atos públicos, além da 
suspensão parcial e integral 
das atividades em algumas 
escolas estaduais, estão pre-
vistos para ocorrer durante 
a mobilização. A paralisação 
na cidade está sendo orga-
nizada pelo Sindicato Único 
dos Trabalhadores em Edu-
cação de Minas Gerais (Sind-
UTE).O sindicato estimou que 
20 escolas ficaram totalmente 
paralisadas e outras cinco 
tiveram uma adesão parcial, 
impactando aproximadamente 
5 mil alunos de Uberlândia. 
Já o Estado informou que 
até o meio da tarde 91% das 
escolas estaduais tiveram fun-
cionamento normal ou parcial. 
(Diário de Uberlândia)

 
Empresários fazem inter-

câmbio na Apac
Promover uma interação en-

tre empresários e recuperan-
dos, e ainda assim despertar 
no olhar de quem empreende a 
importância da reinserção so-
cial. Essa é a proposta do Café 
na APAC, que será realizado-
em Caratinga. O evento faz 
parte do programa Próximos 
Passos, promovido pelo Se-
brae Minas, em parceria com 
entidades do poder público e 
da sociedade civil. A atividade 
tem como objetivo divulgar os 
trabalhos desenvolvidos nas 
Associações de Proteção e 
Assistência ao Condenado - 
APACs e promover a inclusão 
dos recuperandos, por meio 
da sensibilização de empre-
sários da região. Para analista 
do Sebrae Minas, Fabiana 
Schimitz, o evento propõe um 
intercâmbio entre a classe 
empresarial e a APAC, com o 
intuito de promover a reinser-
ção social dos recuperandos. 
(Diário de Caratinga)

 
Araxá tem campanha contra 

violência 
Nos próximos meses, a 

campanha contra a Violência 
Infantojuvenil abordará diver-
sos espectros da negligência 
e violência contra crianças e 
adolescentes. A iniciativa parte 
do trabalho em conjunto com o  
Centro de Formação Profissio-
nal Júlio Dário e o  Conselho 
Comunitário de Segurança 
Pública de Araxá com  incen-
tivo do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente,  com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Araxá, 
Centro Universitário do Planal-
to de Araxá, Ministério Público,  
Imprensa, Polícia Militar e 
Civil, TJMG e Agenda Comum 
Intersetorial. O objetivo é de 
prevenir, orientar e informar 
sobre a prevenção e combate 
a todo tipo de violência infanto-
juvenil. (Correio de Araxá)

 
Uberaba quer “Casa da Mu-

lher Brasileira”
Uberaba pode ser contem-

plada com unidade da Casa 
da Mulher Brasileira - centro 
de atendimento do governo 
federal especializado no aten-
dimento à mulher em situação 
de violência doméstica. A 
informação é da presidente 
do Conselho Municipal de 
Políticas Públicas para Mulhe-
res, Angela Dib. A Casa é um 
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EDITAL DE
LOTEAMENTO
PAULO JOSÉ DOS SANTOS, 

Oficial do Registro de Imóveis da Co-
marca de Itamonte, Estado de Minas 
Gerais, situado na Rua Governador 
Valadares, nº 19, Centro, na forma da 
Lei, FAZ PÚBLICO, em cumprimento 
ao disposto no artigo 19 da Lei nº 
6.766/79, que a CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA OLIVEIRA 
LTDA., sociedade empresária li-
mitada, com sede na Rua Áureo 
Maranhão, nº 1.447, bairro Horto Flo-
restal, nesta cidade de Itamonte/MG, 
CEP: 37466000, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 21.401.546/0001-24, 
com seu contrato de constituição de 
sociedade empresária limitada devi-
damente registrado na JUCEMG sob 
o NIRE nº 31210278744, em data de 
13.11.2014, representada neste ato 
por seus sócios e administradores: 
ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEI-
RA, brasileiro, empresário, casado 
com Sílvia Raquel Costa Mendes, 
sob o regime da comunhão parcial de 
bens, desde 05/04/2014, conforme 
Certidão de Casamento expedida 
pelo Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Itamonte/MG, 
sob a matrícula nº 0508150155 2014 
3 00001 091 0000091 79, portador 
da Carteira de Identidade RG nº 
M-8.852.230 expedida por SSP/MG, 
inscrito no CPF nº 054.300.316-74; 
e ÉDER APARECIDO DE OLIVEI-
RA, brasileiro, empresário, casado 
com Emiliana Reis de Oliveira, sob 
o regime da comunhão parcial de 
bens, desde 18/05/2002, conforme 
Certidão de Casamento expedida 
pelo Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Itamonte/MG, 
sob a matrícula nº 0508150155 2002 
2 00025 240 0003030 38, portador 

da Carteira de Identidade RG nº MG-
7.990.597 expedida por SSP/MG, 
inscrito no CPF nº 044.088.656-21, 
ambos com endereço comercial na 
Rua Áureo Maranhão, nº 1447, bairro 
Horto Florestal, neste município de 
Itamonte/MG, CEP: 37466-000, RE-
QUEREU O REGISTRO DO LOTE-
AMENTO a denominar-se “PORTAL 
DA BELA VISTA - 2ª FASE”, da área 
de sua propriedade situada em zona 
urbana deste município e comarca de 
Itamonte-MG, na Estrada Itamonte X 
Alagoa, no lugar denominado “Várzea 
da Pinguela”, procedente da matrícula 
nº 8800, e, para tanto, depositou neste 
Ofício Imobiliário memoriais descri-
tivos, plantas e demais documentos 
exigidos pelo Artigo 18 da Lei Federal 
nº 6.766, de 19/12/1979, os quais se 
encontram em ordem, possuindo uma 

área total de 21.303,16m² (vinte e um 
mil, trezentos e três vírgula dezes-
seis metros quadrados), dividida da 
seguinte forma: Quadras “D”, “E”, “H” 
e “I”, com as seguintes áreas: Área 
dos lotes (42 unidades – 64,6884%) – 
13.780,67m² (treze mil, setecentos e 
oitenta vírgula sessenta e sete metros 
quadrados); Área Preservação Perma-
nente (2,5320%) – 1.178,50m² (um mil, 
cento e setenta e oito vírgula cinquenta 
metros quadrados); Área Institucional 
(3,7083%) – 790,00m² (setecentos 
e noventa metros quadrados); Vias 
Públicas (24,71%) – 5.263,99m² (cinco 
mil, duzentos e sessenta e três vírgula 
noventa e nove metros quadrados); 
e Área Remanescente (1,3613%) – 
290,00m² (duzentos e noventa metros 
quadrados). Para tanto, informa que 
o denominado Loteamento “PORTAL 

DA BELA VISTA - 2ª FASE” foi autori-
zado pelo Município de Itamonte/MG, 
mediante Ato de Aprovação datado de 
11 de junho de 2019, devidamente 
assinado pelo Sr. Alexandre Augusto 
Moreira Santos, Prefeito Municipal. A 
documentação encontra-se à disposi-
ção para exame dos interessados, e 
as impugnações de todos aqueles que 
se julgarem prejudicados deverão ser 
apresentadas a este Ofício Imobiliário, 
até 15 (quinze) dias após a terceira 
publicação do presente Edital na 
Imprensa Oficial, após o que não ha-
vendo impugnações, será procedido o 
registro do loteamento pretendido, o 
qual será informado à Prefeitura Mu-
nicipal. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Itamonte/MG, aos 28 
de outubro de 2019. O Oficial, Paulo 
José dos Santos.

Extinção de municípios é criticada 
por associaçõesde prefeitos

A proposta do governo 
Jair Bolsonaro de extinguir 
municípios com menos de 
5.000 habitantes que tenham 
arrecadação própria menor 
que 10% da receita total foi 
criticada por entidades que 
representam os prefeitos.

O presidente da CNM 
(Confederação Nacional de 
Municípios), Glademir Aroldi, 
afirmou que o governo se 
equivoca ao afirmar que os 
recursos repassados aos 
municípios como parte da 
arrecadação de Imposto de 
Renda e IPI (Imposto sobre 
Produtos Industriais), por 
exemplo, não são receitas 
próprias.

“Transferência obrigatória 
constitucional não é arre-
cadação própria? A compe-
tência de arrecadação é da 
União, mas a Constituição 
diz que parte do recurso é 
do município. Os municípios 
produzem, e quem arrecada 
nas costas deles são os es-
tados e a União”, afirma.

Segundo Aroldi, se for 
computada como arreca-
dação própria apenas as 

receitas com IPTU, ITBI e 
ISS, praticamente nenhum 
município com até 5.000 
habitantes poderá continuar 
existindo.

“A Constituição deu a 
competência da arrecadação 
de imposto urbanos aos mu-
nicípios, mas a maioria tem 
pequena área urbana. Os 
municípios não têm espaço 
para aumentar a arrecada-
ção desses três tributos. 
Então vamos fechar todas 
as propriedades rurais e 
vai todo mundo viver nas 
capitais”, diz o presidente 
da CNM.

O presidente da ABM 
(Associação Brasileira dos 
Municípios) e prefeito de São 
Leopoldo (RS), Ary Vanazzi, 
afirma que a fusão de muni-
cípios não deve passar no 
Congresso.

“Essa questão de incor-
poração de municípios é 
um bode na sala, isso não 
se sustenta politicamente 
nem tecnicamente. Princi-
palmente num ano eleitoral”, 
afirma.

Vanazzi também criticou 
outra proposta do pacote en-
tregue por Bolsonaro nesta 
terça-feira (5) ao Congresso, 
que impede o Tesouro Nacio-
nal de atuar como avalista de 
operações de crédito a es-
tados e municípios. A União 
só dará, a partir de 2026, 
garantias a empréstimos 
contratados junto a organis-
mos internacionais.

De acordo com o pre-
sidente da ABM, a maioria 
das prefeituras tem hoje 
capacidade para aumentar 
seu endividamento. “Isso 
vai limitar os municípios de 
fazer investimento”, disse o 
prefeito.

Fonte: FOLHAPRESS

Foto:  FOLHAPRESS 

O governo propôs acabar com as cidades com menos de 5.000
 habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total
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Caso o vereador Paulo Gilson Cho-
pinho de Castro Ribeiro (PSC) não se 
apresente até a última sessão ordinária 
do ano ou uma justificativa para as fal-
tas, ele completará um terço de faltas 
nas sessões ordinárias da Câmara 
Municipal e perderá seu mandato.

Nesta segunda-feira, 4, na sessão 
ordinária de número 36, o parlamentar 
já completou oito faltas em sessões or-
dinárias durante o ano. Até o dia 16 de 
dezembro, que será a última reunião 
e a de número 42, o vereador da base 
governista terá completado 14 faltas 
em sessões ordinárias, uma vez que 
faltam mais seis sessões.

Questionado pelo São Lourenço 
Atual, o presidente da Câmara Munici-
pal, Waldinei Alves Ferreira (PV), disse 
que até o dia 16 de dezembro em todas 
as semanas haverá reunião “Serão 
realizadas sessões ordinárias todas 
as semanas até o dia 16 de dezembro, 
que será a última”, afirmou.

De acordo com o artigo 39º do 
Regimento Interno da Câmara Mu-
nicipal, um dos motivos que faz o 
vereador perder o mandato eletivo 
é “deixar de comparecer em cada 
Sessão Legislativa anual à terça 
parte das Reuniões Ordinárias ou 
ainda deixar de comparecer a 05 
(cinco) Reuniões Extraordinárias, 
salvo por motivo de doença compro-
vada através de atestado médico, 
licença ou missão autorizada pela 
Presidência da Casa”.

Segundo informações da Asses-
soria de Comunicação da Câmara 
Municipal, o vereador está afastado 
das atividades parlamentares desde o 
dia 26 de agosto, quando apresentou 
um atestado médico que se expirou no 
dia 09 de setembro. A primeira falta do 
parlamentar foi na terça-feira, 10 de 
setembro, na sessão extraordinária 
para julgamento da prefeita Célia Ca-
valcanti que respondia uma Comissão 
Processante à época.

A Assessoria de Comunicação da 
Câmara Municipal ainda informou que, 

#VisiteMantiqueira reúne equipe 
para definir desenvolvimento e 

lançamento do projeto

Chopinho poderá perder o 
mandato por  faltas até a última 

reunião semanal do ano

O projeto será lançado no início de dezembro pelo Ministério do Turismo

em caso de perda do mandato eletivo 
do vereador, “o procedimento previsto 
no artigo 8º do Decreto-Lei 201/1967 
é a declaração da perda do mandato 
pelo presidente da Câmara Municipal 
durante sessão ordinária ou por meio 
de convocação de reunião extraordi-
nária”, informou.

No último dia 30 de setembro, a 
Câmara Municipal negou, em sessão 
ordinária, um pedido de afastamento 
feito pelo vereador por 30 dias. A ne-
gativa se deu pelo voto de nove vere-
adores contra um, o vereador Evaldo 
José Ambrósio (Pros), pertencente a 
mesma bancada de Chopinho. Na oca-
sião, a sessão ordinária foi realizada 
com 11 vereadores, estando ausente 
o vereador Abel Goulart Ferreira (PR), 
também da base governista.

Rachadinha
No dia 5 de setembro de 2019, o 

vereador, que possui um pedido de 
prisão preventiva em aberto, teve um 
pedido liminar de Habeas Corpus ne-
gado pelo Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG). O vereador é acusado 
de prática de Rachadinha no Serviço 
Autônomo de Água de Esgosto (SAAE), 
que é indicação de cargos na autarquia 
em troca de parte dos salários dos no-
meados.

Para negar o Habeas Corpus, o 
desembargador relator, Wanderley 
Paiva, seguiu a argumentação do 
Juiz de Direito da Vara Criminal e da 
Infância e Juventude da Comarca 
de São Lourenço, Dr. Fábio Garcia 
Macedo Filho.

“(...) os elementos colhidos pelo 
Ministério Público, até o momento, 
demonstram minimamente que ele 
comanda um esquema de corrupção, 
conhecido como “rachadinha”, que 
consiste em receber parte do salário 
de servidores nomeados em funções 
de confiança na autarquia municipal 
SAAE (...) A perpetuação do esque-
ma “rachadinha” deve ser enfrentada 
por prisão preventiva, uma vez que 
ineficientes quaisquer das cautelares 
previstas no art. 319 do CPP”

Ele não perderá se comparecer a pelo menos uma reunião 
ou apresentar justificativas para as faltas

Foto:   São Lourenço Atual 

a questão.
Saúde

O secretário de saúde de São 
Lourenço, Wilton José Negreiros, foi 
convocado pelos vereadores para 
explicar a situação da pasta no mu-
nicípio. Durante quase duas horas, 
ele respondeu às perguntas dos par-
lamentares. Entre outros assuntos, 
falou sobre o interesse de transferir 
o pronto socorro do hospital para o 
prédio da UPA, da espera para as 
consultas e das dívidas.

Segundo ele, a Administração 
Municipal irá fazer uma proposta de 
parcelamento da dívida de cerca de 
R$ 350 mil para com o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde na próxima 
reunião com o grupo. Ainda de acor-
do com ele, o intuito é restabelecer 
todos os serviços que se encontram 
temporariamente paralisados, como 
a realização de exames e consultas 
de especialidades médicas.

                
                Fonte:Ascom/CMSL

O projeto que determina a dis-
ponibilização de brinquedos ade-
quados ao uso de crianças com 
deficiência em estabelecimentos 
de ensino, parques, clubes e áreas 
de lazer de São Lourenço foi apro-
vado por unanimidade na sessão 
ordinária desta segunda-feira, 04. 
O texto, que é de autoria do vere-
ador Agilsander Rodrigues da Silva 
(PSD), agora segue para a sanção 
do Poder Executivo.

De acordo com o projeto de lei 
2964/19, os parques infantis devem 
oferecer um brinquedo adaptado 
para cada cinco instalados no local 
(ou 20%). As áreas privadas terão 
o prazo de dois anos para se ade-
quarem.

Ainda na Ordem do Dia, a vota-
ção do projeto que regulamenta a 
atividade de transporte remunerado 
privado de passageiros em São Lou-
renço foi adiada, conforme prevê o 
regimento. Os vereadores solicita-
ram um tempo maior para analisar 

Na semana passada a equipe 
da Secretaria de Turismo de São 
Lourenço esteve em Belo Horizonte 
para mais uma reunião de desen-
volvimento do projeto #VisiteMan-
tiqueira. O objetivo foi apresentar a 
região e os dados levantados das 
cidades que compõem a Mantiquei-
ra para as agências de publicidade 
do Ministério do Turismo, que irão 
criar a marca e a campanha de 
divulgação do projeto.

O encontro aconteceu na sede 
da Federação dos Circuitos Turís-
ticos - FECITUR, e contou com a 
presença do Secretário Nacional 
de Desenvolvimento e Competiti-
vidade do Turismo, Aluízer Malab; 
representantes do Vice-governador 
de Minas Gerais, da Secretaria de 
Turismo de Minas, da Secretaria de 
Turismo de São Paulo e o Grupo 
Gestor do projeto, que é composto 
pelos Circuitos Turísticos que estão 
inseridos na Serra da Mantiqueira.

#VisiteMantiqueira
Desde o início do ano 2019, São 

Lourenço recebeu diversas visitas 
técnicas do Ministério do Turismo e 

da Secretaria de Turismo de Minas 
Gerais, através das quais foi possível 
estreitar o relacionamento com o Go-
verno Estadual e Federal, e a criação 
do projeto #VisiteMantiqueira.

Este é um projeto macro de 
promoção da Serra da Mantiquei-
ra, que está sendo desenvolvido 
em parceria com o Ministério do 
Turismo, Secretaria de Turismo de 
Minas Gerais, Secretaria de Turis-
mo de São Paulo e os sete circuitos 
que compõem a Mantiqueira, sen-
do Circuitos Turísticos das Águas, 
Águas Paulista, Caminhos da Man-
tiqueira, Serras de Ibitipoca, Serras 
Verdes, Terras Altas da Mantiqueira 
e Mantiqueira Paulista.

O projeto tem como objetivo 
divulgar o destino Mantiqueira 
nas campanhas nacionais e in-
ternacionais do MTur. Teve sua 
pedra fundamental lançada du-
rante o 2º Encontro Regional de 
Turismo, que aconteceu em São 
Lourenço em 23 de agosto. Na 
ocasião, o evento contou com a 
participação do Secretário Alu-
ízer Malab e do Presidente do 
Sebrae, Carlos Melles.

Foi criado um Grupo Gestor 
para o desenvolvimento deste pro-
jeto, que é composto por gestores e 
representantes dos Circuitos Turís-
ticos na Serra da Mantiqueira.

Lançamento
O projeto #VisiteMantiqueira 

terá seu lançamento oficial pelo 
MTur durante o Prêmio Nacional do 
Turismo, que acontecerá em Belo 

Horizonte, no dia 4 de dezembro 
deste ano. O Prêmio é um dos mais 
importantes do setor e reúne impor-
tantes autoridades de todo o país.

               Fonte :Ascom/Sectur 

Obrigatoriedade de 
brinquedos adaptados para 
crianças com deficiência é 
aprovado por vereadores

Os parques infantis da cidade terão que 
ter 20% de brinquedos adaptados

Foto:   São Lourenço Atual 
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Black Friday: Procon dá dicas 
para evitar fraudes 

Desde sua chegada ao Brasil, em 
2010, a megacampanha de descontos 
no varejo Black Friday tem a imagem 
arranhada por descontos falsos e ma-
quiagem de preços. As reclamações 
dos consumidores vão, inclusive, além 
desses problemas. Falta de produtos 
nos estoques do comércio, atrasos 
nos prazos de entrega acertados com 
os clientes e endereços de venda 
on-line falsos contribuem para um 
estigma negativo que recai sobre a 
liquidação, marcada para dia 29. A 
recomendação dos órgãos de atendi-
mento ao consumidor é pesquisar os 
preços com antecedência e verificar 
os dados e as políticas de envio e 
troca das empresas. 

A maquiagem de preços con-
siste em aumentar o valor dos 
produtos para depois anunciar 
descontos. Assim, o consumidor 
que é atraído pela falsa promoção 
acaba pagando mais. A pesquisa 
de preços evita isso, pois o clien-
te pode comparar a evolução do 
custo dos produtos e concluir se 
o desconto que a loja oferece é 
real ou não.  

Porém, o coordenador do Procon 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, Marcelo Barbosa, acredita que 
o tempo já corre contra aqueles que 
não iniciaram a pesquisa de preços. 
“No mínimo seis meses de monitora-
mento é o ideal”, afirma. Para Barbo-
sa, agora os comerciantes já podem 
ter aumentado os preços. 

Estudo realizado pelo site Social 
Miner , especializado em informações 
sobre comportamento, aponta que, 
dos 1.028 entrevistados, 52,7% já 
começaram a pesquisar os preços 
com mais de um mês antecedência 
da Black Friday. Enquanto isso, 47,3% 
ainda não se preocuparam com isso.  

Desse segundo grupo, 31,9% vão 
deixar para pesquisar entre 15 e sete 
dias antes da data. Já 12,6% preten-
dem pesquisar só na última hora, um 
dia antes ou na própria sexta-feira das 
promoções. A pesquisa tem confiabili-
dade de 95% e uma margem de erro 
de três pontos percentuais. 

Para evitar prejuízo, o coordenador 
do Procon recomenda que o consu-
midor só compre na Black Friday se 
não poder esperar para comprar, tiver 
dinheiro suficiente e monitorado com 
atenção os preços. Na avaliação de 
Barbosa, qualquer grande promoção 
hoje se intitula como Black Friday.  

“Não tem nada imperdível, vai 
continuar tendo o tempo todo”, afir-
ma. Por isso, ele acredita que não 
vale a pena aproveitar as promo-
ções da campanha para adiantar as 
compras tradicionais do fim de ano. 
“É mais seguro comprar no Natal do 
que agora”, sustenta. 

O Procon da ALMG lista algumas 
dicas para o consumidor evitar cair em 
fraudes. É preciso ter cuidado com os 
sites falsos, que copiam os originais. 
Dessa forma, é melhor checar se 
os dados dispostos nos sites, como 
CNPJ e endereço, são válidos. Recu-
sar anúncios que chegam por e-mail 
ou SMS, ou que ofereçam descontos 
muito absurdos também é atitude es-
sencial. Por fim, o consumidor deve 
procurar saber sobre a reputação do 
vendedor, e dar preferência a lojas as 
quais já conhece. 

A Proteste é uma entidade civil que 
atua na defesa dos direitos do con-
sumidor. A especialista em relações 
institucionais da associação, Juliana 
Moya, acredita que o estigma negativo 
que a Black Friday tem no Brasil se 
justifica. “Até o ano passado, recebe-
mos denúncias de empresas (fraudu-
lentas). O que resta ao consumidor é 

pesquisar e verificar as promoções”, 
explica. Juliana alerta para casos que 
vão além dos descontos falsos.

Termos de troca
Trocar os produtos comprados 

pode ser um problema, já que as 
trocas podem não ser garantidas 
pelo vendedor. “A nossa legislação 
não obriga as lojas a trocar um 
produto sem defeito. Por isso, o 
consumidor tem que ficar atento 
aos termos de troca”, diz. Os prazos 
de entrega também podem levar a 
transtorno. “Se a empresa prome-
teu dois dias para a entrega, tem 
que entregar com dois dias”, diz. 

Juliana acrescenta que, como a 
procura é muito alta na época da Bla-
ck Friday, é possível que os produtos 
se esgotem ou sejam entregues com 
atraso. Por isso, é preciso verificar 
nas lojas se os produtos comprados 
realmente estão disponíveis em esto-
que. Quem for comprar nas grandes 
redes tem de entender que as pro-
moções anunciadas podem não ser 
válidas em todas as unidades. 

Para o idealizador da Black Fri-
day no Brasil, Ricardo Bove, parte 
do receio do brasileiro em comprar 
durante a campanha nasceu nos 
primeiros anos da iniciativa no país. 
De acordo com Bove, o primeiro 
momento da sexta-feira de promo-
ções no Brasil foi marcado pela falta 
de preparo dos lojistas para atender 
um grande volume de clientes. 

Outro fator que ele aponta é que 
não havia distinção clara entre as 
promoções normais e as relacionadas 
à Black Friday. “Hoje os problemas 
acontecem muito menos, pela atu-
ação dos Procons e pelo hábito de 
pesquisa dos usuários”, afirma.

Bove acredita que o consumidor 
brasileiro tem receio de fazer com-
pras on-line, algo que é carregado 
para a Black Friday. “As compras 
on-line ainda estão amadurecendo 
no Brasil”, analisa. Segundo o idea-
lizador da campanha, 60 milhões de 
pessoas já compraram pelo menos 
uma vez pela internet, enquanto 
120 milhões têm acesso à rede. Ou 
seja, ainda há muita margem para 
ampliar esse segmento. 

Confira dicas do Procon ALMG 
para evi tar  f raudes durante a 
Black Friday– Acompanhe a evo-
lução dos preços dos produtos 
que pretende adquirir, bem como 
as condições de pagamento de 
diversos fornecedores. No dia 29, 
confira se o produto faz parte da 
Black Friday e compare seu preço 
com aqueles que você coletou. 

– Confira se o produto que você 
deseja adquirir existe, de fato, 
no estoque da loja. Há registros 
de casos em que o consumidor 
comprou um artigo pelo preço pro-
mocional, mas a loja não entregou 
alegando falta de estoque 

– Se a empresa alegar que falta 
nos seus estoques o produto pelo 
qual o consumidor já pagou, há 
três opções para o cliente: exigir 
o cumprimento forçado da oferta, 
aceitar um outro produto pelo mes-
mo preço pago ou ainda receber de 
volta o dinheiro que pagou. 

– Os si tes falsos são, pela 
aparência, praticamente idênticos 
aos originais. Suspeite de ofertas 
muito tentadoras. Em caso de dú-
vida, ligue para o Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor (SAC) 
da empresa e confira se o preço 
praticado é mesmo o anunciado 

– Suspeite dos anúncios rece-
bidos por meio de redes sociais 
e aplicativos de mensagens. Em 

2016, o Procon Assembleia detec-
tou em uma rede social a oferta 
de uma TV por menos da metade 
do preço normal, supostamente 
publicada por uma grande loja de 
varejo. Uma ligação para o SAC da 
empresa foi o suficiente para com-
provar que se tratava de fraude. 

– Evite acessar sites que são en-
viados por e-mail ou SMS. Se quiser 
entrar no site de alguma empresa, 
digite o endereço eletrônico dela no 
navegador de seu computador. Não 
entre pelo link fornecido 

– Grave todas as telas e co-
municações eventualmente reali-
zadas com o fornecedor 

– O site da ALMG contém link para 
uma lista preparada pela Fundação 
Procon SP chamada “Evite esses 
sites”. A relação traz o endereço ele-
trônico em ordem alfabética, razão 
social da empresa e número do CNPJ 
ou CPF, além da condição de “fora do 
ar” ou “no ar”. Essa lista é composta 
por sites que cometeram fraudes ou 
que não puderam ser encontrados, 
quando notificados pelo Procon 

– O s i te  deve conter  nome 
da empresa, endereço físico e 
demais informações necessárias 
para que o fornecedor possa ser 
localizado e contatado. O Procon 
Assembleia recomenda ligar para 
confirmar todos os dados

 – Algumas ferramentas do 
Google, como o “Google Maps” e 
o “Street View”, podem ajudar a 
descobrir se o endereço fornecido 
no site realmente existe 

– Verifique se o site é seguro: 
no momento da transação, confira 
se no canto inferior da tela se há 
um cadeado ou chave. Atualize seu 
programa antivírus, bem como os 
programas de monitoramento con-
tra spywarese firewall 

– Forneça apenas os dados 
solicitados pelo site durante a tran-
sação, nada mais 

– Fique atento à reputação do 
vendedor. Verifique depoimentos, 
reclamações e as avaliações da 
empresa. Os sites “Reclame Aqui” e 
“Consumidor.gov.br” são boas fontes 
para essas informações 

– Guarde todos os dados da 
compra, como o nome do site, pro-
dutos pedidos, valor pago, forma 
de pagamento, data de entrega do 
produto e número de protocolo da 
compra ou do pedido, se houver 

– Não faça compras ou qualquer 
operação bancária utilizando com-
putadores de lanhouses ou cyber-
cafés. Eles podem conter programas 
maliciosos que furtam números de 
cartões de crédito e senhas 

– Não se impressione com aqueles 
cronômetros enormes em contagem 
regressiva informando que a promo-
ção está acabando. Isso é apenas 
uma pressão para que você compre 
logo, sem pensar muito 

– Em caso de reclamação ou dificul-
dade, procure o Procon de sua cidade 

 
Receita

De acordo com o site blackfriday.
com.br, o endereço eletrônico oficial 
da campanha no Brasil, em 2019 o 
faturamento do comércio em Minas 
Gerais deve representar 10% do total 
nacional. Belo Horizonte será respon-
sável pela maior parte dessa fatia: 
4%, que significa R$ 136 milhões em 
vendas. A expectativa dos organiza-
dores é de que a Black Friday supere 
R$ 3,15 bilhões em faturamento neste 
ano, crescimento de 21% em relação 
a 2018.

(*) estagiário sob supervisão da 
sub-editora Marta Vieira 

Principais reclamações em relação à campanha de promoções são maquiagem 
de preços, sites falsos e problemas no envio das mercadorias; recomendação 
dos Procons é checar os dados das lojas e comprar em lugares já conhecidos

LBV mobiliza a sociedade 
em prol do brincar e 
da prática esportiva 

para crianças e jovens

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) está realizando mais uma 
edição de sua campanha Eu aju-
do a mudar!, iniciativa que tem 
o objetivo de mobilizar as pes-
soas para que contribuam para 
a manutenção das ações e dos 
programas socioeducacionais 
promovidos pela Instituição em 
todo o Brasil.

Na edição deste ano, a cam-
panha destaca a importância do 
esporte e do brincar saudável 
na vida diária de crianças, ado-
lescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade social. A LBV 
acredita que essas práticas de-
vem ser constantemente incen-
tivadas a fim de que colaborem 
para fortalecer o protagonismo 
infantojuvenil, para garantir a pro-
teção dos direitos desse público 
e para fomentar bons valores, 
entre os quais a solidariedade, 
o respeito, a união, a disciplina, 
a responsabilidade e o compa-

nheirismo.
As atividades esportivas e lúdi-

cas na infância, por exemplo, cola-
boram para o desenvolvimento de 
aspectos físicos e motores, sociais, 
afetivos e cognitivos. Também des-
pertam, entre outros benefícios, a 
criatividade, a imaginação, a ca-
pacidade de resolver problemas, a 
expressar sentimentos, a respeitar 
os colegas e auxilia no controle da 
ansiedade e na socialização. 

Para que milhares de crianças, 
adolescentes e jovens tenham 
esses direitos assegurados, a So-
lidariedade faz toda a diferença. 
Por isso, a Legião da Boa Vontade 
convida a todos a fazer parte des-
sa iniciativa integrando o time da 
campanha Eu ajudo a mudar.  

Visite, apaixone-se e ajude a 
LBV! Acesse: www.lbv.org. Siga, 
curta e compartilhe as ações da 
Instituição nas redes sociais no 
endereço: LBVBrasil no Facebook, 
no Instagram e no YouTube.


