Segundo caso de ataque por tubarão é confirmado em praia de Ubatuba
Estudo realizado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) confirmou como sendo de tubarão o
ataque sofrido por uma idosa de 79 anos, na segunda-feira (15), em Ubatuba, litoral norte de São
Paulo. Ela se banhava na Praia Central quando foi ferida. Foi o segundo ataque registrado em praias da cidade turística em menos de um mês. No dia 3 de novembro, um turista francês foi mordido
por um tubarão na Praia do Lamberto, mais distante do centro.
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Unipar anuncia
investimento de R$ 100 mi
na planta de Santo André
Com início estimado da operação no 2º semestre de 2023, o projeto de
expansão está em linha com a estratégia de crescimento sustentável

A Unipar, produtora de cloro,
soda e PVC, dá mais um passo
na sua estratégia de expansão e
fortalecimento de seu posiciona
mento no mercado. A companhia
investirá perto de R$ 100 mi
lhões para instalação de um novo
eletrolisador visando à produção
de cloro e soda cáustica e também
à implementação de um forno de
ácido clorídrico em sua planta in
dustrial em Santo André.
“Este é um projeto de expan
são de capacidade sustentável
com captura de carbono. Usará
energia renovável limpa para
produzir cloro, soda cáustica
e gerar hidrogênio verde que,
por sua vez, será usado como
insumo na produção de ácido
clorídrico”, destacou Rodrigo
Cannaval, diretorexecutivo de
Operações da Unipar.
“Além do uso de energia
renovável limpa em todo o pro
cesso de produção, o projeto tem
mais um benefício ambiental,
que é o calor gerado pela reação
na produção de ácido clorídrico e
será aproveitado para a produção

de vapor para uso na unidade.
Substituindo o consumo de gás
natural e reduzindo em mais de 2
mil toneladas por ano a emissão
de carbono”, afirmou Cannaval.
n EXPANSÃO
Com início estimado da ope
ração no 2º semestre de 2023,
o projeto de expansão está em
linha com a estratégia da Unipar,
que tem como objetivo o cresci
mento sustentável em todas as
dimensões: financeira, ambiental,
responsabilidade social, saúde,
segurança, relações institucionais,
comunicação e governança.
O projeto de expansão sus
tentável aumentará a capacidade
produtiva de cloro e soda cáustica
em aproximadamente 15% em
Santo André e a produção de ácido
clorídrico em 15% da Unipar no
Brasil. A capacidade instalada da
empresa para produção de cloro,
soda e ácido clorídrico no Brasil
chegará a 545 mil toneladas/ano,
615 mil toneladas/ano e 755 mil
toneladas/ano, respectivamente.
A nova produção de cloro

será direcionada para o processo
de transformação para ácido clo
rídrico, viabilizando a entrada de
mais 90 mil toneladas para o mer
cado. O ácido clorídrico é utilizado
para atender, principalmente, os
segmentos de saneamento (tratamento de água), com importante
dimensão social, além de outros
como siderurgia e mineração,
indústria de alimentos, biodie
sel, química e petroquímica, mas
também em novas aplicações,
como no setor sucroenergético,
para a produção de açúcar e álcool.
A Unipar também reforçará
a oferta de soda vendendo o
produto diretamente ao mer
cado, atendendo indústrias
como as de produtos de limpeza
e higienização, papel e celulose,
entre outras. Outro benefício do
investimento para expansão da
produção e novos equipamentos
em Santo André será em ganho
de eficiência operacional nas ma
nutenções da unidade, que pas
sará a operar mais dias no ano,
tendo impacto positivo na produ
tividade. (Reportagem Local)
Divulgação

Com o projeto, unidade do ABC passará mais dias ao ano, impactando na produção
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Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

Quanto custa
um filho?

C

aro(a) Leitor(a), a decisão de ter um filho é o ato de
assumir uma responsabilidade, com alguém que ainda
não chegou, e que, seguindo a ordem natural da vida,
estará conosco até nossa partida.
Evidente que existem diversas maneiras de se analisar a maravil
hosa chegada de um bebê, porém, seguindo o propósito da coluna,
nos orientaremos pela questão financeira.
Sempre que um casal decide ter um filho ou quando ele chega
inesperadamente, a primeira coisa que os pais fazem são contas.
Contas que vão desde o preço das fraldas, vacinas, passando
pelas infindáveis latas de leite em pó, roupas, plano de saúde,
chegando à escola e faculdade. Sem contar com as despesas do
curso de inglês, natação, entre outras.
Realmente, planejar o futuro financeiro familiar contando com a
chegada de um filho, é de suma importância, além de fazer parte da
responsabilidade assumida quando da decisão de se ter uma criança.
Atualmente, próximo aos 30 anos de idade, é que os filhos estão deix
ando a casa dos pais e passando a “voar” sozinhos. Isso mesmo, somente
com 30 anos! Então, seu planejamento financeiro deve contabilizar,
minimamente, as despesas e investimentos para os próximos 23 anos.
Em números, de acordo com pesquisa realizada pelo Invent (Insti
tuto Nacional de Vendas e Trade Marketing), o custo estimado para
criar um filho até seus 23 anos de idade, pode chegar e ultrapassar aos
R$ 2 milhões. Sem dúvida alguma, uma cifra de extrema representa
tividade na vida de qualquer família brasileira, independente do nível
social e financeiro.
Porém, os custos passam a se tornar mais pesados a partir dos
quatro anos de idade. Nesta fase, se iniciam as despesas com escola,
material didático e cursos extra curriculares, não podendo deixar de
lado, claro, as vontades que as crianças já têm, como ter a fantasia de
seu super herói preferido, aquele brinquedo que foi visto na propa
ganda de tv ou ainda o jogo de vídeo game que acabou de ser lançado.
Além disto, as crianças de hoje em dia estão completamente liga
das e adaptadas aos smart fones e tablets, encarecendo e adicionando
despesas ao planejamento financeiro necessário.
Outra situação muito comum nos dias atuais, é que a men
salidade da faculdade passou a ser um custo dos pais, portanto,
registre e considere um valor específico para garantir a formação
superior de seu “bebezinho”.
O planejamento financeiro e especialistas em finanças podem
lhe ajudar a acumular e reservar o capital necessário para superar
este período com tranquilidade, tendo a certeza de honrar com
todas estas despesas.
Se você ficou com alguma dúvida, me manda um email que
te explico.
Meu email é: falandofacil123@gmail.com
Meu SITE é: www.sergiobiagioni.com.br
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.
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Especialistas analisam os quatro anos
da Reforma trabalhista: ‘sem efeito’
marcelo camargo /Agencia Brasil

Para advogada, o aniversário confirma
a incompatibilidade do discurso
sobre o aumento da empregabilidade
mediante a supressão de direitos
A reforma trabalhista, que
completou seu quarto ano no último dia 11, trouxe modificações
nas relações de trabalho, mas
não confirmou o propósito de geração de empregos e, na visão de
especialistas, potencializou a informalidade e a precarização dos
direitos trabalhistas.
Para a advogada especialista
em Direito do Trabalho e sócia do
escritório Mauro Menezes & Advogados, Cíntia Fernandes, o quarto ano após a reforma confirma
a incompatibilidade do discurso
sobre o aumento da empregabilidade mediante a supressão de
direitos. “Diversamente, e desassociado do período de pandemia,
verifica-se que após o advento da
reforma trabalhista foram elevados os números de desemprego
e potencializada a precarização
e a informalidade do trabalho.
Portanto, verifica-se que as alterações promovidas impactaram
negativamente as condições de
trabalho por consequência a economia do país”, avalia.
Na visão da advogada, Lariane
Del Vecchio, do escritório Aith,
Badari e Luchin Advogados,
a reforma incentivou a informalidade e não significou um
aumento real de renda, nem
para as empresas, nem para os
trabalhadores. “A ideia da reforma era modernização, flexibilização e geração de empregos.
Ocorre que, depois de quatro
anos, vemos que ela não trouxe
os avanços esperados, pelo contrário, diante de todo cenário
de desemprego e pandemia, temos o aumento do desemprego
e a precarização das relações de
emprego. Assim, aumentaram
a informalidade e a falsa pejotização”, destaca.

A reforma trabalhista alterou
mais de 100 itens da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e
flexibilizou uma série de direitos
dos empregados no país. Entre
as principais alterações estão a
criação do contrato intermitente,
a introdução da ideia de negociado
prevalecendo sobre o legislado, a
ampliação da jornada de trabalho
parcial, a ampliação da terceirização para as atividades-fim e não
somente nas atividades-meio, a
regulamentação do teletrabalho e,
a partir de 2020, toda a legislação
trabalhista emergencial, destacando-se os programas de preservação
do emprego e da renda a partir da
suspensão dos contratos de trabalho e redução de jornada mediante
negociação individual.
n MUDANÇAS
A advogada e especialista em
Direito do Trabalho Karolen Gualda pondera que apenas mudanças
na lei não criam vagas de emprego.
“Infelizmente, por inúmeros motivos, as mudanças não cumpriram
o prometido. Dentre eles, destacase o fato de que a flexibilização não
é capaz de estimular a economia,
essa sim, única responsável pela
criação de novas vagas de emprego”, ressalta.
Gualda aponta que a flexibilização da CLT era positiva em
inúmeros pontos, mas o que tem
se visto é a insegurança jurídica,
comprovada pelos julgamentos de
inconstitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal (STF). “A redução
do número de ações trabalhistas,
confirmada pelos dados estatísticos, está prestes a cair por terra
com a decisão do STF pelo não
pagamento dos honorários periciais e sucumbenciais pelos beneficiários da justiça gratuita. Muito

Juiz avalia que o principal fator para geração de empregos é o desenvolvimento econômico

pouco restou da grande reforma e
certamente a criação de empregos
não é um legado que a ela poderá
ser atribuído”, conclui a advogada.
O juiz do trabalho Otavio Calvet avalia, também, que o principal
fator para geração de empregos é o
desenvolvimento econômico. “Infelizmente, o nosso País vem sofrendo sucessivas crises financeira,

política e, recentemente, pandêmica. Isso dificultou o desenvolvimento da economia e não pudemos
perceber os efeitos positivos das
novas regras trabalhistas no que
concerne ao aumento dos postos
de trabalho”.
Nos tribunais, Calvet aponta
a sensação de que algumas regras podem ajudar num cenário

Do ponto de vista do advogado, professor
da Universidade Federal do Paraná e Diretor
Científico do IEPREV, Marco Aurelio Serau
Junior, as mudanças podem ser consideradas, na realidade, um verdadeiro ‘processo de
reforma trabalhista’, pois desde 2017 diversas leis e medidas provisórias ampliaram o
caminho da alteração das leis trabalhistas.
“O discurso de necessidade de diminuição
dos direitos trabalhistas como única forma
de ampliação dos postos de trabalho não se
confirmou na prática. As estatísticas demonstram que não ocorreu a criação de novos postos de trabalho de modo expressivo, ou que
estes se deram em formas precarizadas, como
o contrato intermitente, ou a partir de trabalho autônomo, especialmente por plataformas digitais”, analisa o especialista
Para Serau Junior é significativo notar
que, a partir de 2020, o processo de reforma

de economia mais aquecida. “Por
terem desburocratizado, criado
modalidades contratuais e dado
maior segurança jurídica às empresas, criou-se um ambiente
mais favorável para a geração de
empregos. Mas até agora, repito,
não conseguimos vislumbrar o
principal fator: o aquecimento da
economia”, diz o juiz. (AE)

trabalhista foi aprofundado com a perspectiva trazida pela pandemia, “que serviu de
motivo para ampliação da transformação da
legislação trabalhista para muito mais além
do que as simples necessidades de adaptação
advindas do cenário de isolamento social”.
Lariane Del Vecchio frisa, ainda, que a
fragilidade do mercado de trabalho e dos direitos do trabalhador ficaram mais evidentes
com tantas alterações legislativas. “Tivemos
reforma trabalhista, reforma previdenciária,
crise econômica, crise pandêmica, Contrato
Verde e Amarelo, minirreforma trabalhista,
programa emergencial de manutenção do
emprego e renda, Medidas Provisórias de
redução de salário e jornada e em cada uma
destas situações, vimos o desmonte dos direitos trabalhistas, constitucionais e previdenciários e da proteção social, o que naturalmente acarreta insegurança ao trabalhador”.
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Uberização é um modelo de trabalho mais informal, flexível e por demanda, vinculado principalmente aos aplicativos
Tomaz Silva/Agência Brasil

Na esteira de mudanças das
relações trabalhistas e da revolução
digital, intensificada no período da
pandemia, surgiu um novo fenômeno batizado como ‘uberização’.
Trata-se de um modelo de trabalho
que prevê um estilo mais informal,
flexível e por demanda, vinculado
principalmente aos aplicativos de
entregas e de transporte.
O advogado Ruslan Stuchi, sócio do Stuchi Advogados, ressalta
que essa nova relação de trabalho
surgiu de uma maneira natural em
um cenário econômico difícil, não
só do Brasil, mas do mundo. “Há
um grande aumento na automação
e na inteligência artificial, que cuida das tarefas repetitivas. Isso faz
com que aumente a demanda por
um novo tipo de trabalho, onde as
próprias pessoas querem ter uma
nova rotina, com autonomia nas
tarefas e a possibilidade de optar
quando querem trabalhar e para
quem querem trabalhar”, explica.
Por outro lado, segundo Stuchi, esse novo modelo traz alguns
desafios e problemas na questão
dos direitos trabalhistas, pois esses trabalhadores não possuem,
por exemplo, salário fixo, nenhum
tipo de estabilidade ou benefício
em caso de acidente de trabalho,
nenhuma garantia trabalhista estabelecida pela CLT e nenhuma
remuneração por extra - ou seja,
nenhuma segurança jurídica.
De acordo com a advogada
Cíntia Fernandes, o aumento da
informalidade desencadeado pela

reforma trabalhista resultou na
uberização. “Os trabalhadores estão envoltos de uma aparência de
autonomia em patente contradição
com uma realidade de subordinação e hipossuficiência. Além disso,
a condição de vulnerabilidade desses trabalhadores não permite que
a relação seja isonômica, principalmente ao considerar a situação de
dependência do trabalhador para o
fim de sobrevivência”, aponta
A especialista destaca que, pela
relação atual com aplicativos, os
trabalhadores sofrem um desamparo legal. “Trata-se de uma resposta ao desemprego mediante
trabalho em condições precárias
e com a supressão de direito, por
meio de uma falsa premissa de
trabalho autônomo, que viabiliza
a exploração por meio de jornadas
de trabalho extenuantes, baixos
salários e desamparo legal”, afirma.
Diante desse cenário, o Ministério Público do Trabalho (MPT)
ajuizou, no último dia 8 de novembro, ações contra empresas de trabalho por aplicativos a fim de que
o Poder Judiciário reconheça o
vínculo de emprego dos aplicativos com os motoristas e entregadores de mercadorias. O órgão
pede a garantia de direitos sociais
trabalhistas, securitários e previdenciários, além da melhoria das
condições de saúde e segurança
do trabalho nas atividades desenvolvidas por esses profissionais.
As ações foram protocoladas pela
Procuradoria Regional do Tra-

A partir de 2020, o processo de reforma trabalhista foi aprofundado com a pandemia

balho da 2ª Região, em São Paulo,
e têm âmbito nacional.
O MPT defende que a atitude
das empresas representa fraude
às relações trabalhistas e solicita a
condenação das mesmas para que
registrem imediatamente seus
motoristas, independentemente
de local de residência e da inscrição como microempreendedor
individual (MEI), em carteira de
trabalho, sob pena de multa de
R$ 10 mil por trabalhador encontrado em situação irregular, a cada
constatação. Segundo o MPT, as
fraudes nas relações trabalhistas
das empresas de aplicativos já são
alvo de 625 inquéritos civis por
todo o país. (AE)

O professor Serau Junior alerta que a Justiça do Trabalho em
todo o mundo ainda se debate sobre a situação dos trabalhadores
por aplicativos terem ou não vínculo de emprego. “O entendimento
oscila bastante, embora se possa dizer que prevalecem as decisões,
em termos mundiais, que reconhecem algum tipo de relação de trabalho aí, ou mesmo reconhecem o vínculo de emprego. No Brasil, o
terreno ainda é bastante movediço e a jurisprudência se inclina para
a inexistência da relação de emprego”, analisa.
“É muito importante que exista alguma forma de regulamentação dessa questão, pois, atualmente, esses trabalhadores não possuem proteção jurídica, tal como garantia de renda mínima, duração máxima da jornada ou cobertura para acidentes do trabalho. Do
ajuizamento desse tipo de ação coletiva, porém, pode ocorrer um reflexo negativo, no sentido de ser antecipada alguma forma de regulamentação por parte do governo federal ou do Congresso Nacional,
a qual porventura pode fixar que não exista relação de emprego e
que esse tipo de atividade se trata de trabalho autônomo”, completa.

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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São Paulo: 56% dos hospitais estaduais
não tem mais pacientes de covid-19
Com a melhoria dos indicadores, 37 hospitais já tiveram o perfil assistencial redefinido para atender outras doenças
O governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (17)
que 37 hospitais estaduais já não
têm mais pacientes de covid-19,
correspondendo a 56% das unidades que receberam os pacientes
infectados pelo coronavírus no
decorrer da pandemia. Com a
queda de 92% das internações em
São Paulo, esses hospitais já estão
sendo direcionadas para atendimentos de outras doenças.
“Temos boas notícias: dos 66
hospitais estaduais utilizados como
referência no auge da pandemia,
temos apenas 29 hospitais com
algum paciente com covid-19. A
melhora dos índices da pandemia é

fruto daquilo que sempre defendemos: vacina”, destacou Doria.
Em razão da queda das internações, mais da metade das unidades
hospitalares que estavam dedicadas para o covid-19 já tiveram o
perfil assistencial redefinido. É
o caso, por exemplo, do Hospital Heliópolis, Ipiranga, Geral de
Carapicuíba e Sapopemba, localizados na Grande São Paulo, e de
outras unidades do interior do estado, como o Regional de Registro,
Regional de São José dos Campos
e Hospital Estadual Serrana.
Atualmente, o Governo de São
Paulo mantém 29 hospitais como
referência para atendimento de

pacientes com coronavírus, como
os Hospitais das Clínicas (Capital
e Interior), Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Vila Penteado na
Capital, Estadual de Bauru e Conjunto Hospitalar de Sorocaba.
n TAXA DE OCUPAÇÃO
Na maioria destas unidades,
a taxa de ocupação dos leitos de
UTI e enfermaria está em queda,
acompanhando os índices do estado. O Hospital das Clínicas de
Botucatu, por exemplo, chegou a
ter 110 leitos de UTI e enfermaria
disponíveis e com lotação máxima
para covid-19. Hoje conta com 80
disponíveis para os atendimentos

da região e tem apenas três paciente suspeitos na UTI, podendo
chegar pela primeira vez a ter os leitos de terapia intensiva vazios.
Na Capital, exemplo similar é o
Hospital Vila Penteado que segue atuando como referência para
casos de coronvírus. No auge da
segunda onda, a unidade chegou
a ter 141 leitos de enfermaria e
55 leitos de UTI. Atualmente,
a unidade conta com 60 leitos,
sendo 20 de Terapia Intensiva
e 40 de enfermaria para atendimento a casos de coronavírus.
Nesta terça-feira (16), apenas
seis pacientes estavam internados, sendo apenas um em UTI.

“A melhoria dos índices da
pandemia é fruto da campanha
de vacinação no Estado de São
Paulo, que já imunizou 100% da
população adulta com pelo menos uma dose. Quase 92% dos
maiores de 18 anos já estão com
a imunização completa”, destaca
o secretário de Estado da Saúde,
Jean Gorinchteyn.
O redirecionamento de leitos
faz parte da rotina de trabalho dos
gestores dos serviços de saúde e
toda medida é baseada em monitoramento do cenário e planejamento da rede, visando salvar
vidas e assegurar atendimento
igualitário. (Reportagem Local)
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Carreiras promissoras para quem
deseja investir no mercado digital
Crescimento
da venda de
produtos
e serviços
digitais oferece
oportunidades
para quem
deseja migrar
ou começar
uma nova
carreira
Recorde de vendas, movimentação de R$ 53,4 bilhões e
crescimento de 31%. Estes são
alguns dos resultados do e-commerce brasileiro no primeiro semestre de 2021. Os dados são
do relatório Webshoppers, elaborado pela Ebit |Nielsen. Por trás
desses feitos, estão milhares de
trabalhadores que representam o
futuro das profissões.
Segundo José Paulo Pereira
Silva, CEO do grupo Ideal Trends,
o empreendedorismo digital
ganhará ainda mais força. Para
o especialista, usabilidade, copywriting, tráfego e SEO são termos essenciais no vocabulário de
quem deseja uma carreira promissora neste mercado.
A partir de estudos aplicados
e da experiência prática adquirida
nos últimos 30 anos, José Paulo,
autor do livro “Lições para você
construir negócios exponenciais”,
apresenta as dez profissões que
seguirão como tendências do marketing digital em 2022 e nos próxi-

mos anos. Confira:
Designer
Qualquer trabalho de marketing digital exige designers de extrema capacidade. As plataformas
on-line são extremamente visuais
e precisam ser funcionais. A verdade é que um bom produto e um
bom sistema de vendas pode ser
comprometido se você não tiver
um site esteticamente bonito e de
fácil usabilidade.
Especialista em usabilidade
É responsável por estudar as
métricas, analisar o heatmap (mapa
de calor) das páginas e o comportamento dos usuários. Usando estes
dados, ele pode propor melhorias
através de estratégias que otimizem o tráfego e a experiência do
usuário ao navegar por páginas de
serviços e produtos.
Gestor de tráfego
Profissional extremamente
valioso para a manutenção e
o crescimento de um negócio
digital, ele traça as diretrizes
para o sucesso de vendas na
internet. Entre suas funções estão desenvolver estratégias de
atração para páginas de captura
de Facebook, Instagram, blogs,
sites etc, analisar o tráfego online e pensar em ações para
otimizar os investimentos.
Copywriter
O copywriter é o profissional que pensa estrategicamente
nos textos que serão utilizados
para promover um produto
ou negócio. Este profissional
cria textos que despertam as
“dores” do cliente e convencem
ele de que seu produto ou serviço é a melhor solução.
Coprodutor de lançamentos
É responsável pelas estratégias
de lançamento de um produto
digital. O coprodutor deve “amarrar” todas as pontas e acionar as
demais áreas envolvidas no lançamento para que as estratégias sejam executadas da melhor maneira
possível, de acordo com a proposta
do produto ou serviço.

Especialista em SEO
Usando as ferramentas de
Search Engine Optimization
(SEO), este profissional ajuda empresas e marcas a conquistarem
um posicionamento favorável
nas plataformas de busca como o
Google. Este trabalho é realizado
por meio de otimização de conteúdo, como publicações em blogs,
e também por informações estruturais dos sites.
Gestor de mídias sociais
Como as pessoas estão passando cada vez mais tempo on-line, as
interações de conteúdo e a necessidade de novas ações aumentarão.
O gestor de mídias sociais tem a responsabilidade de promover a marca (branding) e, ao mesmo tempo,
gerar vendas pelos canais digitais.
Videomaker
A profissão de videomaker se
tornará progressivamente indispensável em qualquer negócio. Isso
porque o vídeo tem a capacidade
de encantar e contar histórias de
uma maneira mais pessoal. Além
disso, tem uma didática que facilita
a aprendizagem, característica essencial para transmitir a mensagem que sua empresa deseja.
Desenvolvedor
Este profissional tem um potencial extraordinário de criar as
mais variadas aplicações (software, aplicativos, ferramentas digitais) que as empresas necessitam
para interagir e conversar com o
público online. Existe uma infinidade de aplicações que precisam
do trabalho de um desenvolvedor
para que o negócio se destaque
no mundo digital.
Especialista em analytics
Tudo o que existe pode e deve
ser metrificado. É possível ter
parâmetros e métricas de todas as
ações de marketing digital. Então,
é fundamental para as empresas
ter um profissional que reúna todas as informações de métricas e
possa mensurar o negócio e passar para as equipes o que deve ser
melhorado. (AE)
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Procon de Santo André orienta
consumidores sobre a Black Friday

Qualidade do produto, prazo de entrega, formas de pagamento e golpes virtuais estão entre os principais cuidados
Com a aproximação da Black
Friday, neste mês, o Procon de
Santo André antecipa aos con
sumidores algumas dicas impor
tantes no momento das compras.
Entre as medidas estão a pesquisa
de preço, sempre desconfiando de
descontos exagerados, fazer uso
de dispositivos seguros, sempre
exigir nota fiscal e guardar compro
vantes, além de estar atento sobre
as condições de troca.
De acordo com a diretora do Pro
con de Santo André, Doroti Gomes
Cavalini, as compras realizadas no
período da Black Friday seguem as
normas do Código de Defesa do
Consumidor. “Isso significa que
todas as ofertas anunciadas por
sites e lojas físicas precisam ser
cumpridas. Caso contrário, o con
sumidor deve reclamar no Procon
da sua cidade”, destaca.
Confira as dicas do Procon ao
fazer compras na Black Friday:
Superendividamento  O Pro
con recomenda que o consumidor
se organize, liste do produto ou
serviço que pretende comprar e es
tipule um limite de gasto, evitando
assim comprar e gastar mais do que
o previsto, por impulso.
Produto com preço maquiado  Acompanhe os preços dos
produtos ou serviços. Identifique
as melhores ofertas e confira se os
descontos são verdadeiros. Na se
mana da Black Friday algumas em
presas aumentam o valor do produ
to e criam um desconto que, na
verdade, não passa de uma fraude,
fazendo com que o consumidor
pague pelo preço real.
Desconfie de oferta muita
vantajosa  Dispense ofertas in
compatíveis com a realidade brasilei
ra. Caso uma oferta seja muito van

tajosa, desconfie e faça checagens
extras de segurança. Por exemplo,
se o produto que você procura
tem preço médio de R$ 2 mil, não
há como, o mesmo artigo, com a
mesma qualidade, ser vendido
por R$ 1 mil.
Atenção à qualidade dos
produtos  Acompanhe os preços
dos produtos ou serviços. Identi
fique as melhores ofertas e confira
se os descontos são verdadeiros. O
consumidor também deve ficar
atento à qualidade do produto e à
segurança, verificando se o produto
tem selo de segurança dos órgãos
certificadores.
É importante observar a política
de troca. A constatação deve ser feita
antecipadamente e varia conforme
o fornecedor.
Produtos em exposição  Pro
dutos de mostruário não perdem a
garantia legal. Eventuais defeitos
aparentes, tais como arranhões e
amassados, devem ser informados
ao consumidor e indicados na nota
fiscal, esses defeitos não serão
cobertos pela garantia porque o
consumidor teve prévia ciência.
Porém, caso se trate de um vício que
comprometa o funcionamento ade
quado do aparelho, o dever de repa
ração permanece intacto, desde que
dentro do prazo da garantia legal ou
da contratual.
Somente assinar o documento
de recebimento do produto após
examinar o estado da mercadoria.
Se for constatada irregularidade,
deve ser informada, justificando o
não recebimento.
Compras virtuais  Com o au
mento do ecommerce, o número de
fraudes nas compras pela internet
também aumentou. Evitar entrar
em links e ofertas recebidas por e
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De acordo com o Procon, as compras na Black Friday seguem o Código de Defesa do Consumidor

mail ou redes sociais e realizar
compras nestes sites. É impor
tante verificar a segurança do
site, se o endereço eletrônico
apresenta o protocolo HTTPS,
verificado na barra do navegador
e pelo uso de certificados.
Orientamos que a pessoa faça
compras em sites conhecidos e
devidamente registrados, com
CNPJ. É importante que o con
sumidor grave as telas e todas as
comunicações eventualmente re
alizadas com o fornecedor.
Verifique se o site é brasileiro
(.com.br). Compras em sites inter
nacionais estão sujeitas a outros cus
tos que nem sempre são informados
de forma clara e precisa. Além disso,
o Código de Defesa do Consumidor
(CD) não se aplica se o site não con

tar com representantes no Brasil;
evitar sites que exibem como forma
de contato apenas um telefone celu
lar, sem email corporativo.
Cheque a reputação dos for
necedores. Para tanto, a Fundação
ProconSP mantém, em seu site,
o ranking das empresas mais re
clamadas, e uma lista com nome de
mais de 100 sites falsos.
Prazo de arrependimento
 Em casos de compras feitas fora
do estabelecimento comercial
(internet, telefone ou em domicílio), o consumidor tem sete dias
a partir da compra/entrega para
“se arrepender”, cancelar a com
pra, devolver o produto e pedir a
devolução do valor pago.
Prazo de entrega  Observe o
prazo de entrega, suas condições e
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o valor do frete, já que muitas vezes
o preço exibido não inclui o custo
do envio. Se contratar entrega em
domicílio, solicitar que o prazo seja
registrado na nota fiscal ou recibo.
Somente assinar o documento de
recebimento do produto após exa
minar o estado da mercadoria.
Serviços  A população pode
tirar dúvidas e fazer denúncias ao
Procon de Santo André por meio de
atendimentos online, que devem
ser encaminhados pelo email pro
con@santoandre.sp.gov.br. Já os
atendimentos presenciais são rea
lizados de segunda a sextafeira, das
8h às 16h, mediante agendamento
pelo link www.santoandre.sp.gov.
br/agendamento. Os munícipes po
dem entrar em contato ainda pelo
número 33569200. (R.Local)

