Dezembro nem bem iniciou e o comércio já está
preparado para a venda dos enfeites, presentes
e lembranças de natal. Para ajudá-lo, o
PROCON organizou este pequeno guia com
dicas e orientações sobre seus direitos.
Em breve o órgão publicará pesquisa de preço
dos itens da ceia de natal, realizada em
conjunto com a FUNDAÇÃO PROCON, para
reforçar a importância da pesquisa de preço
para uma boa economia no orçamento
doméstico.

Verifique se há assistência técnica do
fabricante caso o produto apresente vício.
Peça a nota fiscal.
Guarde panfletos e jornais publicitários.
Garantia: os enfeites de Natal possuem a
garantia legal de 90 dias, conforme estabelece
o Código de Defesa do Consumidor no artigo
26, inciso II.

AMIGO SECRETO

Brincadeira comum entre amigos e familiares,
o “Amigo secreto” é uma tradição natalina que
vem passando de geração em geração, e
DICAS PARA AS COMPRAS DE DECORAÇÃO
permite a troca de presente entre pessoas
Reveja os enfeites de Natal comprados nos queridas. Atualmente ganhou até versão
anos anteriores e procure, dentro do online, pois já existem sites especializados na
brincadeira.
possível, reutilizar.

DECORAÇÕES NATALINAS

Também, não deixe de observar as
novidades no mercado de consumo e se
planejar para as compras.
Dica legal: espaços vazios na decoração da
árvore de Natal podem ser preenchidos com
laços de tecidos ou papel.
Caso decida por comprar enfeites ou montar
a sua árvore de Natal, ou mesmo trocar os
seus enfeites, não esqueça que a pesquisa
de preço é importante aliada para o
orçamento doméstico e seu bolso.
Opte por comprar os produtos em
estabelecimentos
devidamente
regularizados e que emitam nota fiscal. Não
esqueça de pedir a sua, porque ela é o
documento para exercer direitos em caso de
problemas.
IMPORTANTE: A troca de produtos sem
defeito é liberalidade do comerciante/lojista,
por isso verifique como funciona a política de
troca do estabelecimento.

Para você que é adepto à brincadeira, o
PROCON de Campinas relacionou algumas
dicas para ajudá-lo na hora de escolher os
presentes. São elas:
1- Estabeleça um limite de preço entre todos
os participantes.
2- Verifique o gosto da pessoa a ser
presenteada. Se for o caso, crie uma lista com
os envolvidos na brincadeira para que cada
um informe a sua expectativa em relação ao
presente.
3- Para os adeptos da versão online é
possível a troca de mensagens com sigilo e
anonimato.
4- Pesquise preços e compre os presentes
com antecedência, pois com mais tempo
você terá a oportunidade de comparar
preços e conseguir melhores descontos.
5- Opte por comprar os produtos em
estabelecimentos devidamente regularizados e
que emitam nota fiscal.

6- Verifique se a embalagem do produto
contém todas as informações necessárias
(preço, quantidade, características, validade,
identificação do fabricante ou importador,
recomendações de restrição quanto à saúde
e segurança do consumidor etc).
7- Exija a nota fiscal.
8- Verifique a política de troca da loja,
especialmente no caso de presentes.
9- Peça por escrito o prazo eventualmente
concedido pela loja para troca do produto por
liberalidade.
10- Guarde todo o material publicitário.

DICAS DE NATAL
O PROCON tem por hábito fazer a pesquisa
de preço de produtos que compõem a ceia
de natal.
Acesse www.procon.campinas.sp.gov.br e
confira!
Estabeleça um limite para gastar com as
compras de Natal, assim você não extrapola
o orçamento doméstico.
Pesquise preços e compre os presentes com
antecedência, pois com mais tempo você
terá a oportunidade de comparar preços e
conseguir melhores descontos.
Opte por comprar os produtos em
estabelecimentos
devidamente
regularizados e que emitam nota fiscal.
Verifique se a embalagem do produto contém
todas as informações necessárias (preço,
quantidade,
características,
validade,
identificação do fabricante ou importador,
recomendações de restrição quanto à saúde
e segurança do consumidor etc).

Atente-se à informação de validade dos
produtos e às condições das embalagens.
Jamais adquira um produto vencido ou cuja
data de validade esteja próxima de vencer se
não for consumir o produto em tempo.
Em Campinas há uma lei municipal que exige
a obrigatoriedade de afixação de cartaz para
produtos em promoção e a menos de 10 dias
do vencimento.
Atenção às promoções: verifique o preço, a
quantidade dos produtos, formas de
pagamento e descontos e compare com
outras marcas.
A informação de preço precisa ser clara e
ostensiva, de modo a não enganar ou deixar
em dúvida o consumidor, e sem que seja
exigido deste qualquer esforço para sua
exata compreensão.
Assim, na fixação do preço ao consumidor
é necessário constar sempre:
o preço à vista;
o preço a prazo ou parcelado, se houver,
sempre acompanhado do número e valor das
prestações, a taxa de juros e demais
encargos ou acréscimos, o valor total a ser
pago com e sem o financiamento, e do preço
à vista, que não pode faltar nunca.
Observe os preços registrados pelo caixa na
hora de pagar a compra, especialmente se
adquiriu algum produto em promoção. O
preço informado na prateleira, leitor ótico ou
no produto deve ser o mesmo cobrado pelo
caixa.
Atenção: A Lei Federal nº 10.962/2004 diz
que:
“Art. 5º No caso de divergência de preços
para o mesmo produto entre os sistemas de
informação de preços utilizados pelo
estabelecimento, o consumidor pagará o
menor dentre eles”.

A
concessão
de
DESCONTOS
DIFERENCIADOS de acordo com as formas de
pagamento, inclusive em promoções é
permitida pela Lei Federal nº 13.455/2017. Os
descontos oferecidos para cada modalidade de
pagamento
devem
ser
informados
ostensivamente aos consumidores.
Não compre brinquedos fora da faixa de
indicação da idade de seu filho. Brinquedos
com peças muito pequenas devem ser
evitados,
principalmente
para
crianças
menores de três anos, pois podem ser
engolidos, colocados dentro das narinas e
ouvidos.
Nessa
idade
a
criança
é
absolutamente dependente dos cuidados dos
pais.
Os brinquedos devem trazer informações
claras, precisas e adequadas sobre preço,
características, qualidade, quantidade, origem,
composição,
garantia,
identificação
do
fabricante, selo de segurança do INMETRO, os
riscos que eventualmente podem provocar à
criança, instruções de uso e manuseio e as
peças que compõem o produto.
Exija a nota fiscal.
Verifique a política de troca da loja,
especialmente no caso de presentes. Peça por
escrito o prazo eventualmente concedido pela
loja para troca do produto por liberalidade.
Guarde todo o material publicitário (jornais de
oferta e panfletos, por exemplo).

FALE COM O PROCON
UNIDADE POUPATEMPO CENTRO
Av. Francisco Glicério, 935, 1º andar Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h e sábados das 7h às 13h.

UNIDADE POUPATEMPO CAMPINAS
SHOPPING
Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940,
Jardim do Lago - Atendimento de segunda
a sexta-feira, das 9h às 19h e sábado das
8h às 14h.
Os atendimentos do posto do PROCON
DO
CAMPINAS
SHOPPING
são
realizados
mediante
agendamento
diretamente no local.
UNIDADE AGILIZA CAMPINAS- BARÃO
GERALDO
Rua Luiz Vicentin, 195, ao lado da
Subprefeitura de Barão Geraldo Atendimento de segunda a sexta-feira, das
8h às 16h.
UNIDADE
AGILIZA
CAMPINASSOUSAS
Rua Humaitá, 144, Sousas, Campinas-SP
Atendimento de segunda a sexta-feira, das
8h às 16h.
UNIDADE AGILIZA OURO VERDE
Avenida Ruy Rodrigues, 3900, CEP
13060-192,
Parque
Universitário,
Shopping Spazio Ouro Verde - 1º andar Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h às 16h.
UNIDADE AGILIZA CAMPO GRANDE
Rua Manoel Machado Pereira, ao lado da
Praça da Concórdia - Atendimento de
segunda a sexta-feira das 8h às 16h.
AGILIZA NOVA APARECIDA
Rua João Carlos do Amaral, nº 105 –
Distrito de Nova Aparecida - Atendimento
de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.
ATENDIMENTO TELEFÔNICO - 151
Serviço de atendimento e orientação por
telefone ao consumidor de Campinas.
De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
Exclusivo para a cidade de Campinas.
www.procon.campinas.sp.gov.br

