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Procon dá dicas para evitar 
fraudes na Black Friday

Quase 40% dos eleitores 
de Santa Cruz não estão 
aptos a votar em 2020

Mais de 63 mil eleitores ainda precisam fazer biometria

Cuidado com golpes é o alerta do Procon gaúcho

ARquIVO ARAuTO

CAROlINA AlMEIDA

É difícil alguém não gos-
tar de adquirir produtos 
com um preço mais “em 
conta”, não é mesmo? Pen-
sando no consumidor e 
como forma de atrair mais 
clientes, diversas lojas e sites 
de vendas apostam na Black 
Friday que, neste ano, ocor-
re no dia 29 de novembro. 

Embora o nome em in-
glês esteja relacionado à 
sexta-feira, os empreendi-
mentos oferecem produtos 
promocionais ao longo de 
toda a semana ou até o mês. 
No entanto, o consumidor 
precisa ficar atento quanto 
às compras na Black Friday 
para evitar que fraudes 
ocorram. De acordo com o 
coordenador do Programa 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) de 
Santa Cruz do Sul, Marcelo 
Estula, antes de efetuar as 
compras é necessário avaliar 
se realmente é necessário 
adquirir o produto neste 
momento para que sejam 
evitadas as compras por 
impulso. Estula listou as 
principais dicas para quem 
for aproveitar as promoções 
na Black Friday, confira:

- Verifique os preços co-
brados antes do dia marca-
do para o evento. Isso pode 
ser feito por meio dos sites 
das empresas que participa-
rão da Black Friday e de ou-
tros fornecedores, inclusive 
na data da liquidação. As-
sim, evita-se o risco de cair 
na armadilha de promoções 
que não são tão vantajosas 
como o anunciado;

- Veja a descrição do pro-
duto, compare-o com outras 

Faltando pouco mais de 
três meses para o fim do 
processo de recadastramento 
biométrico, 38,6% dos elei-
tores de Santa Cruz do Sul 
não regularizaram a situação 
junto ao Cartório Eleitoral. 
Dos 102.715 eleitores, 63.048 
ainda não realizaram o pro-
cesso que é necessário para 
votar nas eleições municipais 
de 2020. O chefe da 40ª Zona 
Eleitoral, Jaime Melchiona, 
ressalta que sem a regu-
larização, os títulos serão 
cancelados.

No Estado, mais de 68% 
da população já procurou o 
órgão para realizar o reca-
dastramento, que se estende 
até o dia 11 de março de 
2020. O cancelamento do 
título, além de impedir que 
os eleitores exerçam o direito 
ao voto, também tira outros 
direitos, como  a participação 
em concursos públicos.

Ainda segundo o chefe da 
40ª Zona Eleitoral, a procura 
está abaixo do esperado. “Em 
média, por dia, são atendidas 
180 pessoas, mas poderíamos 

atender entre 250 e 300 pes-
soas”, disse. Segundo ele, ini-
cialmente foi implementado 
um calendário para recadas-
tramento levando em conta 
os locais de votação, mas 
neste momento estão sendo 
atendidas todas as pessoas 
que procuram pelo serviço.

Desde outubro de 2015 o 
eleitor gaúcho que procura 
a Justiça Eleitoral para fazer 
o alistamento, revisar dados 
ou mudar de domicílio, tem 
os dados biométricos co-
letados. Até as eleições de 
2018 o processo havia sido 
concluído em 426 dos 497 
municípios do Estado. Para 
o processo de 2020 outros 50 
municípios foram elencados, 
entre eles Santa Cruz do Sul. 
Em outros 21 municípios, 
incluindo Porto Alegre, o 
eleitor já pode fazer a bio-
metria, mas o prazo final é 
março 2022.

Quer fazer?  O Cartório 
Eleitoral, em Santa Cruz do 
Sul, fica localizado na rua 
Ernesto Alves, 760. O aten-
dimento começa às 12 horas.

marcas e certifique-se de que 
ele supre suas necessidades;

- Imprima e/ou salve todos 
os documentos (telas) que 
demonstrem a compra e con-
firmação do pedido (compro-
vante de pagamento, contrato, 
anúncios, etc.).

Sobre compras pela internet:
- Procure no site a identifica-

ção da loja (razão social, CNPJ, 
endereço e canais de contato). 
Caso ocorra algum problema, 
localizar a empresa será fun-
damental para a solução. Se o 
fornecedor não possuir essas 
informações, escolha outro;

- Evite sites que exibem 
como forma de contato apenas 
um telefone celular;

- Prefira fornecedores reco-
mendados por conhecidos.

DIREITOS DO 
CONSUMIDOR
O fato da compra ser feita 

em uma liquidação não elimi-
na os direitos do consumidor. 
Veja alguns:

- Se o empresa prometeu 
desconto em determinados 
produtos, a oferta deve ser 
cumprida;

- O Código de Defesa do 

Consumidor estabelece 
prazo de 30 dias para re-
clamações sobre problemas 
aparentes ou de fácil cons-
tatação no caso de produ-
tos não duráveis e de 90 
dias para itens duráveis, 
contados a partir de sua 
constatação. A reclamação 
pode ser feita para o pró-
prio comerciante ou para o 
fabricante;

- Nas compras feitas fora 
da loja (por telefone, em 
domicílio, telemarketing, 
catálogos, internet), há o 
prazo de sete dias para 
desistir da compra, sem 
apontar qualquer motivo, 
contado a partir da aquisi-
ção do produto ou de seu 
recebimento.

- O consumidor pode 
desistir do contrato no pra-
zo de 7 dias a contar de sua 
assinatura ou do ato de 
recebimento do produto ou 
serviço, sempre que a con-
tratação de fornecimento de 
produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento 
comercial, especialmente 
por telefone ou a domicílio.
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