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RICARDINHO DA ENFERMAGEM É ELEITO VEREADOR 
PELA 3ª  VEZ NA CIDADE DE MAUÁ NO GRANDE ABC
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O Candidato eleito pelo PSB, pela 
terceira vez assume a cadeira de 
vereador, mais uma vez podendo 
contribuir com as demandas do 
povo mauaense. Como ele mesmo 
afi rma, o amor ao próximo é algo 
extremamente importante, uma 
vez estando ao lado do povo, 
sempre garantindo o direito de cada 
munícipe, para que todos tenham 
uma recepção positiva e adequada.

ANO 1 - Nº 01                                                                                                      DE 21 DE DEZEMBRO A 4 DE JANEIRO DE 2021                                                                             TABLOIDENACIONAL.COM.BR    

POLÍTICA - PÁG 3

GILBERTO COSTA PROMETE
MUDANÇAS EM SÃO CAETANO

Com 1767 votos, o vetereno volta a ocupar 
uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade.

POLÍTICA - PÁG 3
CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: ENTENDA 
PREVENÇÃO, SINTOMAS E TRATAMENTO

    SAÚDE - PÁG 4

PRODUTOS DA CEIA DE NATAL FICAM 
38% MAIS CAROS EM TRÊS MESES

Foto: Reprodução ECONOMIA - PÁG 6
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CONSUMIDORES: QUAIS   
SÃO OS MEUS DIREITOS?

               CONSUMIDOR - PÁG 7
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BABYS PET ESTÉTICA ANIMAL - CON-
HEÇA O ESTABELECIMENTO CRIADO POR 
CACHORROS DA RAÇA CHOW CHOW

CURIOSIDADES - PÁG 2

Esta  publ i cação  é  impressa  em papel  cer t i f i cado 
FSC  garant ia  de  manejo  f loresta l  responsável  por 
Tab lo ide  Nac ional .  Dúvidas,  rec lamações  e  in for-
mações,  acesse :  www.tab lo idenac ional . com.br

www.tabloidenacional.com.br
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COMO NOVO CONCEITO EM SÃO PAULO, BABYS MOOCA 
INAUGURAM CENTRO ESTÉTICO ANIMAL NO BROOKLIN
Babys Mooca, o trio de pets mais querido da zona leste de São Paulo, são conhecidos nas re-
des sociais por acumular estilo, presença e muita simpatia. Baby Júnior, Baby Nancy e Baby 
Noah, são da raça Chow Chow, cães conhecidos pela língua roxa como característica principal.
Bibi Nogueira, como se intitula, mãe dos pets, nos contou que, o amor não apenas pela 
raça, mas pelos cães, surgiu quando foi presenteada com um pequeno fi lhote (Baby Júnior), 
quando tinha apenas 3 meses de idade, mesmo leiga, foi amor à primeira vista . Con-
forme seu desenvolvimento, foi chamando a atenção com a sua forma de agir perante 
pessoas e lugares, tudo isso foi refl exo para vencer seu primeiro concurso, convite feito 
através das redes sociais. Uma seleção feita no instagram fez com que Júnior conquistasse 
o primeiro lugar, com apenas um ano e meio de idade, um leque aberto para mais prê-
mios, participações em feiras pet de grande porte, além de aparições em programas de 
TV em rede nacional, com acessórios (óculos, bonés, bandanas, laços, etc) conquistando 
seu público nas redes sóciais, com muito amor, brincadeiras e obediência, posando para 
fotos, alegrando cada vez mais seus SeguiDogs, assim como mencionados pela tutora.
Baby Nancy, a daminha chegou na primeira cruza de Júnior, agregando mais amor pela 
raça Chow Chow, e parceria em diversos eventos dentro e fora de São Paulo. Mesmo com 
características físicas parecidas, cada cão segue seu próprio instinto. Júnior, ama estar 
com pessoas mais velhas, aquele cão amigão para todos os momentos, Nancy, uma princ-
esa com humor encantador, sendo capaz de amar o universo, atraindo todos os públicos 
com seu amor e carinho por tudo, já Noah, Menino travesso e alegre, sempre aprontando 
todas e voltado para público adolescente. Gosta da bagunça e adora apresentar seus pre-
sentes favoritos para visitas em seu apartamento, assim, o,time estava completo, Baby 
Júnior (4 anos), Baby Nancy (2 anos) e Baby Noah (1 ano). No Brasil, a raça é defi nida 
como a mais agressiva, por um histórico grande de ataques por parte dos cães, precon-
ceito sem fundamento, como o Groomer e especialista em tosa e estética animal, Dan-
iel Pessoa, afi rma: “Muitas pessoas pensam desta forma por falta de conhecimento. Elas 
deixam de explorar e buscar a verdadeira essência da raça, se deixando levar por con-
ceitos sem fundamento” . Na zona sul de São Paulo, para ser mais preciso, na região do 
Brooklin, Babys Pet Estética Animal, entrou em funcionamento no dia 1o de dezembro!
Com uma parceria de Sucesso de Bibi Nogueira, Ellen Christina e Daniel Pessoa, dando como 
referência o trio de pets da Mooca, com um novo conceito, trará não apenas serviços de banho 
e tosa e estética, mas entretenimento também para os tutores de animais de estimação. Tudo 
foi personalizado dando referência aos Chows, principalmente a cor roxa, predominante 
no estabelecimento. Mesmo com todas as características da raça, a estética é destinada ao 
mundo pet de forma geral, desde banho e tosa, até a harmonia de forma diferenciada para 
os tutores, podendo estar totalmente a vontade, fazendo unhas, massoterapia ou até mesmo 
uma cervejinha enquanto aguarda seu animalzinho, uma conexão direta com o cliente.
Não acaba por aí! A presença dos Babys Mooca é garantida como gestores do esta-
belecimento, Baby Júnior como Presidente, Baby Nancy como gestora de Marketing e 
Baby Noah como Diretor geral, grupo empresarial canino com responsabilidade nos 
negócios. O atrativo é parte do diferencial adotado por Bibi Nogueira e Ellen Cristina.

BABYS PET ESTÉTICA ANIMAL
AV PORTUGAL, 1617 - BROOKLIN - SÃO PAULO

(11) 9 9233-6834

Reportagem, Administração e Publicidade:
Av Goiás, 2547 - Barcelona - São Caetano do Sul - SP
CEP: 09550-051 - contato@tabloidenacional.com.br

Whatsapp: (11) 96429-8686
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VEREADOR RICARDINHO DA ENFERMAGEM É ELEITO PELA 
TERCEIRA VEZ EM MAUÁ, NA REGIÃO DO GRANDE ABC

De maneira transparente por parte do povo de Mauá, vereador Ri-
cardinho da Enfermagem é eleito e assumirá por mais 4 anos, a ca-
deira de vereador da Câmara Municipal da cidade pela terceira vez.
Esperança é a palavra que refl ete o mandato de um dos vereadores mais 
votados em Mauá, cidade do Grande ABC de São Paulo. Ricardo Ma-
noel de Almeida, popularmente conhecido como Ricardinho da Enfer-
magem, sempre defendeu e trouxe crebilibilidade nos projetos estabel-
ecidos, ainda no mandato do prefeito em exercício, Atila Jacomussi. 
O quinto candidato mais votado pela cidade, conta em dar con-
tinuidade nos projetos anteriormente iniciados, sempre fo-
cando em dar as mãos para municipes da cidade, ouvindo a 
população como uma única voz, desta maneira agindo, trazendo mel-
horias e recursos para o povo mauaense, principalmente no setor saúde.
Como ele mesmo afi rma, o amor ao próximo é algo extremamente impor-
tante, uma vez estando ao lado do povo, sempre garantindo o direito de 
cada munícipe, para que todos tenham uma recepção positiva e adequada. 
Segurança pública também é um dos pontos positivos e impor-
tantes abordados pelo vereador. A luta para que toda a população es-
teja segura, surge ainda no primeiro mandato, apresentando de for-
ma clara, projetos para reforçar a segurança de todos os guerreiros.
Para Ricardinho, fazer valer o direito de cada um é cumprir 
sua missão diária como pessoa e autoridade política na cidade.

Relação com o prefeito eleito, Marcelo Oliveira
Ricardinho sempre manteve uma relação positiva com o prefeito elei-
to pela cidade de Mauá, o ex-vereador Marcelo Oliveira (PT). De acor-
do com o vereador, eles sempre mantiveram uma boa relação e que ele 
estará disposto e se colocará à disposição das demandas de Marcelo.

“O prefeito pode contar comigo em tudo o que for bom pra cidade. Conheço o 
Marcelo (Oliveira), fomos vereadores juntos por oito anos. Conheço a seriedade 
dele, ele conhece a minha. O que o governo fi zer de bom pela cidade, vou apoiar.”
Ricardinho exerga com transparência a relação com o novo governo eleito pela cidade, tendo em vista que esteve próximo de Atila Jaco-
mussi na eleição em que foi derrotado por Marcelo Oliveira. Levando em consideração o término do período eleitoral, de acordo com 
o vereador, tudo deve ser pensado a favor da população de Mauá, e todas as decisões tomadas pelo chefe do executivo, serão absor-
vidas com exatidão para dar andamento aos projetos. Para uma legislatura tranquila, Ricardo procura um meio termo entre as legendas.

                                     Foto: Reprodução

G I L B E R T O  C O S T A  É  E L E I T O  V E R E A D O R 
C O M  1 7 6 7  V O T O S  E M  S Ã O  CA E T A N O  D O  S U L
Veterano na Câmara Municipal de Vereadores, Gilberto Costa novamente assume uma cadeira na casa. Ele 
que esteve presente na política nos últimos anos como articulador, foi eleito no último dia 15 de novem-
bro em São Caetano. Sempre incisivo, afi rma trazer renovações para a cidade, como revitalização em esco-
las, reforma em equipamentos esportivos, como centros de treinamento, e adiamento na cobrança do alvará 
para transportes escolares na cidade. De forma democrática como ele mesmo afi rma, lutar pelo próximo sem-
pre estará em seus projetos, uma vez a igualdade sendo um dos principios de uma excelente relação com todos. 
“Mesmo com muitas lutas e difi culdades que nunca esperamos viver, estamos ter-
minando 2020 com uma grande lição de amor, trabalho, união e solidariedade.” 
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CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: SINTOMAS, TRATAMENTOS E CAUSAS
O câncer de colo de útero é um tipo de tumor 
maligno que ocorre na parte inferior do útero, 
região em que ele se conecta com a vagina e que 
se abre para a saída do bebê ao fi nal da gravidez.
De acordo com o Instituto Nacional do Cânc-
er (Inca), o câncer de colo de útero é o ter-
ceiro mais incidente na população feminina, 
atrás apenas do câncer de mama e do câncer 
colorretal. No entanto, hoje o diagnóstico é 
feito muito mais precocemente: na década 
de 1990, 70% dos casos eram diagnosticados 
em sua forma mais avançada. Já nos dias at-
uais, 44% são identifi cados na lesão precursora.
Os cânceres de colo de útero normalmente são 
de dois tipos: Carcinomas de células escamosas 
ocorrem na maioria dos casos e normalmente 
são ocasionados pela presença do vírus HPV;
Adenocarcinomas são cânceres de colo de úte-
ro menos comuns, mas que também podem 
aparecer. Em algumas ocasiões, os dois tipos 
de células cancerígenas podem estar envolvi-
dos em um só caso de câncer de colo de útero. 
Causas: O câncer de colo de útero usual-
mente ocorre quando há uma mutação gené-
tica nas células da região, que começam 
a se multiplicar de forma descontrolada.

Normalmente essa mutação está relacionada a 
presença de alguns tipos de vírus HPV. O HPV é 
muito comum em mulheres (estima-se que 90% 
delas entrarão em contato com alguma cepa 
desse vírus ao longo de sua vida), mas apenas 
alguns tipos do vírus estão relacionados com 
casos de câncer de colo do útero principal-
mente os tipos 16 e 18 (presentes em 70% dos 
casos), mas também os tipos 31, 33, 35 ou 39.
Aproximadamente 291 milhões de mulheres no 
mundo são portadoras do HPV, mas apenas 32% de-
las estão infectadas pelos tipos 16, 18 ou ambos. 
Normalmente o tumor se desenvolve a partir de 
uma lesão percursora, que pode ser causada pelo 
HPV. Elas são totalmente tratáveis e curáveis, 
e apenas quando não são tratadas por muitos 
anos, elas podem se desenvolver em um câncer.
Essas lesões não apresentam sintomas, 
mas são facilmente detectadas nos exam-
es Papanicolau, colposcopia e vulvoscopia. 
Apenas a presença do HPV não ocasiona o câncer 
de colo de útero, é preciso ter outros fatores de 
risco para que a doença se desenvolva. O câncer 
de colo de útero inicial ou mesmo o pré-câncer 
não costumam apresentar sintomas e são somente 
detectados pelos exames de rotina femininos.

FATORES DE RISCO
Os fatores de risco para câncer de colo 
de útero envolvem: Início precoce da vida 
sexual, que aumenta o risco de ter HPV,
Grande quantidade de parceiros sexuais 
também aumenta o risco de contrair HPV,
Presença de outras DSTs, como gonorreia, sífi -
lis, clamídia ou HIV, aumentam o risco do HPV.
Sistema imunológico mais fraco, principalmente 
em pessoas que tem alguma condição de saúde 
que interfere em sua imunidade, faz com que 
o HPV tenha mais chances de se manifestar.
Tabagismo pode aumentar incidên-
cia de carcinoma de células escamosas.
Uso prolongado de pílula anticon-
cepcional (por mais de 5 anos).
Histórico de três ou mais gestações
Uso de DIU
Histórico familiar de câncer de colo de útero.
Além disso, existem fatores de risco 
que aumentam o risco de cânceres de 
modo geral, como: Excesso de peso
Baixo consumo de frutas e vegetais.

Os exames de prevenção costumam ser feitos de-
pois que a mulher começa a ter uma vida sexual ativa. 
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TRATAMENTO DO CÂNCER
As opções de tratamento para o câncer de colo de útero vari-
am conforme o estadiamento do tumor. Veja as opções abaixo:

Cirurgia
Na cirurgia os médicos podem retirar o tecido atacado 
pelo câncer. Também existe a opção de retirarem o colo 
do útero e o útero todo (histerectomia simples) e também 
a vagina e os linfonodos da região (histerectomia radical).

O tipo de cirurgia é escolhido conforme o estadia-
mento do câncer (quantas áreas foram atacadas) e 
o desejo da mulher de engravidar, visto que a reti-
rada do útero impede a possibilidade de ter Þ lhos.

Radioterapia
A radioterapia usa radiação para matar as células can-
cerígenas. Ela pode ser feita externamente e/ou inter-
namente. Na primeira técnica, um raio é aplicado de 
fora do corpo, já na interna o material da radiotera-
pia é colocado dentro da vagina por alguns minutos.

A radioterapia pode fazer com que a menstru-
ação pare ou com que a menopausa comece an-
tes em mulheres que estão em pré-menopausa.

Mulheres que desejam engravidar depois do trata-
mento devem conversar com seu médico sobre for-
mas de preservar a fertilidade após o tratamento.

Quimioterapia
A quimioterapia pode ser feita como um complemento 
à radioterapia ou para reduzir o tumor antes da cirurgia.

Tratamento para lesões pré-cancerígenas
Quando o médico encontra lesões pré-cancerígenas no colo do útero de 
uma mulher, as opções envolvem a destruição desse tecido de duas formas:

Crioterapia: nela o tecido com células malignas é destruído através 
de um congelamento. Ela pode ser feita com anestesia local
Tratamento com laser: o laser também pode ser usado para 
destruir o tecido com células malignas. A vantagem é que ele 
pode ser feito no consultório do médico com anestesia local.

Imunoterapia
Imunoterapia para o tratamento do câncer é, de uma forma bem 
simples, uma maneira de combater o problema utilizando o próp-
rio sistema de defesa do corpo para atacar as células do câncer.
O câncer de colo de útero quando diagnosticado em fase não invasi-
va ou em estágio I tem altas chances de cura (entre 80 e 90%). No en-
tanto, as chances diminuem conforme o quadro estiver mais avançado.

Por isso é muito importante realizar os exames de rotina para câncer de colo de úte-
ro, o que permite uma detecção precoce do câncer ou das lesões pré-cangerígenas.
O tratamento pode levar a alguns problemas de fertilidade ou na sexualidade da mul-
her. É importante conversar com seu médico se você deseja ter fi lhos depois do trata-
mento, pois algumas providências podem ser tomadas, como o congelamento de óvulos.
A histerectomia pode levar a problemas como secura vaginal, fraqueza nos mús-
culos da pelve e até dor no ato sexual, devido a encurtamento da vagi-
na. Todos estes problemas têm soluções e podem ser conversados com seu médico.

Foto: Reprodução

Sífi lis: Epidemia Silenciosa
A sífi lis é uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível) contagiosa e com taxa de incidência elevada, devido a sua progressão ser silenciosa.
A doença em sua fase inicial, passa pelo portador discretamente, podendo ou não apresentar sintomas, tais como: dores nos músculos, febre, fa-
diga, mal-estar e a clássica ferida na genitália, indolor de cor acinzentada brilhante, que desaparece sem tratamento, levando a crer que houve cura, as-
sim progredindo lentamente, comprometendo os órgãos internos e o Sistema Nervoso Central, se não for tratada corretamente. A partir de 2010, os 
casos de sífi lis transmitidos por via sexual entre adultos, entraram na Lista de Notifi cação Compulsória. Antes disso, apenas os casos de sífi lis em gest-
antes e os de sífi lis congênita (transmissão da gestante para o seu bebê), eram contabilizados, pois a sífi lis congênita é a que acarreta mais prejuí-
zos a pessoa infectada, podendo trazer sequelas e até abortos. A detecção e o tratamento da doença dependem inicialmente de exames que com-
provam a existência da bactéria circulando pelo sangue (Treponema pallidum), através de testes rápidos e exames específi cos, que são facilmente 
realizados nos Centros de Referências e Treinamentos em IST/AIDS, onde o cliente é abordado por uma equipe multiprofi ssional e acolhido de forma hu-
manizada e sem preconceito. A doença tem cura e precisa ser tratada corretamente com acompanhamento, a fi m de evitar danos irreversíveis ao portador.

por Thiago Fernandes - COREN: 000.987.757
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PRODUTOS DA CEIA DE NATAL FICAM 38% MAIS CAROS EM TRÊS MESES
Levantamento do Procon de Porto Alegre mostra variação alarmante nos itens mais comprados para o jantar da data

Se você ainda não começou as compras para a ceia de Natal, a 
hora é essa. Um levantamento feito pelo Procon de Porto Alegre 
ao longo de três meses mostra como os preços dos itens natalinos 
têm subido cada vez mais com a aproximação da data. A média 
de aumento dos itens pesquisados foi de 38,51%, em três meses. 
E a variação, comparando os produtos, pode chegar a até 151%. 

A primeira pesquisa saiu em outubro, a segunda em novembro. E, 
nesta semana, o órgão divulgou os preços para dezembro. A tab-
ela apresentada pelo Procon traz dados pesquisados em 16 es-
tabelecimentos da Capital. Das mais variadas regiões e faixas de 
preço, o levantamento traz o custo de 24 itens que comumente 
aparecem na mesa dos brasileiros durante as refeições do Natal.

Somando todos os preços mais baixos encontrados, o consumidor desembolsaria, em outubro, pouco mais de R$ 210 para ad-
quirir todos os itens. No levantamento desta semana, o valor foi para R$ 291 – um aumento de 38,51% em três meses.
Um exemplo da variação entre a primeira e a última pesquisa já aparece num item simples: a farofa pronta. Em outubro, o preço mais baixo 
encontrado pelo Procon foi de R$ 2,39 para o pacote de 250 gramas. Neste mês, o valor mínimo já subiu para R$ 2,50 nos locais pesquisados. 
As frutas cristalizadas poderiam ser compradas por R$ 1,05 em outubro, na embalagem de 100 gramas. Agora, no mes-
mo tamanho, o valor mínimo encontrado entre 16 estabelecimentos que o Procon pesquisou foi de R$ 1,55. E quem quis-
er comprar uma quantidade maior, irá encontrar valores bem mais salgados. O pacote de 200 gramas chega a custar R$ 12,99 
– por sinal, a enorme variação de preços entre os estabelecimentos mostra a importância da pesquisa na hora da compra.
Em outubro, o panetone tradicional de 400g poderia ser comprado por R$ 6,09. Agora, o mesmo produto está com valor mínimo de R$ 5,99. Mas, 
esse preço mais barato foi encontrado em apenas um local, na Zona Sul. Nos demais pontos, o valor é acima do mínimo pesquisado em outubro.

Entre as aves natalinas, o frango comum ganha com folga em seu preço por 
quilo, podendo ser encontrado R$ 6,88, agora, em dezembro. Quem vai de-
sembolsar mais são os fãs do peru, que está com valor mínimo por quilo de R$ 
18,50. A comparação com outubro é mais complicada, pois no primeiro levanta-
mento do Procon, somente um estabelecimento já vendia todas as quatro op-
ções presentes na pesquisa. Mas, para se ter ideia, naquela data o peru poderia 
ser encontrado por R$ 12,98 o quilo, uma variação de 42,52% em três meses.
Em relação ao tender – pernil de porco defumado e processado –, a diferença entre 
outubro e dezembro assusta ainda mais.  A variação é de 150% – em outubro, o valor 
do quilo era R$ 5,99. Agora, o preço mais barato encontrado pelo Procon foi de R$ 14,98.
Para aliviar o peso na consciência depois de extrapolar na dieta nes-
ta época do ano, os espumantes aparecem na mesa. E, neste ano, se você 
não aproveitou para se adiantar, o peso não será na consciência e sim, no 
bolso. Em outubro, um espumante frisante de 660ml poderia ser encontrado 
por R$ 3,98. Agora, o preço mínimo é R$ 9,99 – uma variação de impressio-
nantes 151%. Ao menos o espumante sidra variou bem menos que isso. Em 
outubro, o preço mínimo era R$ 5,95. E na pesquisa divulgada essa semana, 
o menor preço encontrado era apenas R$ 0,05 maior: R$ 5,99. Assim, optan-
do pela sidra, a dor de cabeça pode ser pela ressaca, e menos pelos gastos.
Dicas  de compra: Planejamento prévio e corte de despesas desnecessári-
as. Estas são duas das principais dicas do Procon para quem vai faz-
er suas compras de Natal. E isso não é só para a ceia: a pesqui-
sa e escolha pelos presentes também pode seguir estas orientações.
Na hora de pagar, o consumidor pode negociar dependendo da for-
ma de quitação: dinheiro ou cartão. Se o local praticar preços difer-
entes entre as duas formas de pagamento, isso deve estar expos-
to em um ponto visível. Na hora de ir comprar, a pesquisa é uma dica 
importante. Conforme a variação de preços, vale a pena o deslocamento. 
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O QUE É DIREITO DO CONSUMIDOR?
O direito do consumidor é muito presente na vida cotidi-
ana de todos, seja quando se adquire algum bem trivial, como 
um lanche na padaria, seja quando fazemos a compra de 
um bem ou serviço importante – um imóvel, por exemplo.
Mesmo se falando muito sobre o tema, é comum o surgimen-
to de dúvidas sobre quando a legislação consumerista é aplica-
da e quais são os direitos e deveres das empresas fornecedores 
de produtos e serviços e dos consumidores em cada situação.
O direito do consumidor é o conjunto de regras e princípios ju-
rídicos que trata das relações de consumo, isto é, as relações ex-
istentes entre o consumidor e o fornecedor de bens ou de serviços.
É um ramo recente e específi co, que tem como objetivo disciplinar 
relações que normalmente não são equilibradas, já que o consumidor, 
destinatário fi nal de um produto ou serviço, não tem usualmente o mesmo 
conhecimento sobre o produto ou poder econômico que o fornecedor.
Por conta das peculiaridades das relações de consumo, o dire-
ito do consumidor conta com um regramento particular: o Có-
digo de Defesa do Consumidor, também chamado de CDC.
A relação de consumo, como dito acima, pode ser defi nida como a relação jurídica de consumo formada por, pelo menos, duas fi guras: o consumi-
dor (aquele que compra um produto ou serviço para seu uso) e o fornecedor (aquele que vende o produto ou serviço e assim ganha vantagem fi nanceira).
Embora a Constituição Federal de 1988 já previsse em seu texto a defesa dos direitos do consumidor, foi somente com o CDC que pas-
sou-se a ter regras específi cas para tratar do tema, que devem ser observadas sempre que o consumidor for uma das partes da relação jurídica.
Justamente por isso os estabelecimentos comerciais são obrigados a ter um exemplar do CDC: para facilitar o acesso dos consumidores aos direitos ali previstos.

Quais são os principais direitos do consumidor?
Garantia legal: A garantia é um dos direitos mais con-
hecidos e cobrados pelo consumidor. Mesmo que o for-
necedor não ofereça contratualmente uma garantia por um 
produto, a lei prevê uma. Isso signifi ca que todos os produ-
tos vão contar com um período de garantia que vai de-
pender da natureza do produto: se durável ou não durável.
Os bens duráveis têm garantia legal de 90 dias e os não 
duráveis, por sua vez, contam com 30 dias de garantia.
A essas garantias, pode ser adicionada uma ga-
rantia contratual, caso as partes desejem.
Troca de mercadorias: O consumidor pode exigir a troca 
do produto se verifi cado que este já veio com um defeito de 
fábrica.  Nesses casos, o fornecedor tem 30 dias para corri-
gir o defeito observado.Se passados os 30 dias o consumidor 
verifi car que o defeito não foi resolvido ou surgirem outros 
após o conserto, poderá ser exigida: a troca do produto; ou 
o abatimento no preço; ou o dinheiro de volta (com a devida 
correção); ou  nos casos de problemas com a quantidade do 
produto, a complementação do número de itens até que se at-
inja o previsto na embalagem ou o requerido pelo consumidor.
Precifi cação de produtos: Como muitos já sabem, caso um 
produto de um estabelecimento comercial esteja indicado 
com um preço menor do que está sendo cobrado pelo esta-
belecimento, deve prevalecer aquele indicado na etiqueta.

O mais indicado quando houver falha na prestação ou produto é que o consumidor procure o fornecedor.  Esse passo 
não é obrigatório, mas é sempre bom tentar resolver primeiro com o empresário, evitando, assim, desgastes fi nan-
ceiros e de tempo para os dois! Muitas empresas contam com Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – que 
consiste em um número de telefone em que os clientes podem relatar os problemas e tentar buscar soluções de ma-
neira mais rápida e efetiva! Mas, se o problema persistir, o consumidor pode recorrer a um dos órgãos de proteção 
ao consumidor, como o PROCON, que está presente em capitais e diversas cidades do interior. É importante ter em 
mente que muitas vezes os órgãos de proteção ao consumidor não são sufi cientes para resolver a questão. Desse 
modo, o empresário deve estar atento e precavido para um eventual processo judicial. Nesse caso, é fundamental 
contar com uma assessoria jurídica especializada no assunto, já que, como vimos, o direito do consumidor é um ramo 
repleto de peculiaridades! Por isso, ter uma boa defesa quando se lida com problemas originados a partir da relação 
de consumo é muito importante. Nessas horas, contar com uma assessoria jurídica de excelência faz toda a diferença.

Foto: Reprodução
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Lauana Prado por Fernanda Brandão

Nascida em Goiânia, dona de um timbre inconfundível e de uma alegria ím-
par, a cantora tem se revelado e chamado atenção onde passa. Terceiro DVD 
da carreira, dividido em três partes, o projeto ‘Livre’ conclui seu lançamento!

Assinado por Fernando Zor na produção e Gabriel Pascoal nos arranjos, 
gravado ao ar livre no Hopi Hari,  parque de diversões localizado em 
Vinhedo, interior de São Paulo; chega em sua terceira (e última) parte. 
Foi um dia ensolarado e intenso de gravações, com participação 
de Bruno e Marrone, Maneva, Fernando Zor e Matheus e Kauan, 
que foi dividido em três partes. Chegou a vez do Glamour da noite!
Fã declarada da banda Maneva, Lauana brinca: “o Tales é uma versão 
menino de mim! Nossas vozes se parecem e se encaixam. Quando 
apresentei a ‘ponto de paz’ pros meninos foi ‘match’ na hora!”. A músi-
ca está na terceira e última etapa do projeto, que contou com sol e 
muita cor nas duas primeiras partes. Essa mistura de reggae com ser-
tanejo deu muito certo, assim como muitas cartadas de Launa Prado.
A cantora também foi indicada ao Latin GRAMMY® , quase que 
ao mesmo tempo desse lançamento: “por mais que a gen-
te trabalhe e sonhe todo dia com isso, ser indicada foi extrema-
mente gratifi cante; um reconhecimento único!”, conta Lauana.
Com referências que vão de Cassia Eller, Ivete Sangalo e mui-
tas outras fi guras femininas fortes, a cantora conquistou seu es-
paço e não tem medo de arriscar: “acho que o maior desafi o é 
sempre trazer algo diferente pra manter o frescor!”, completa.

Vamos fazer tudo novo. Feliz Natal!
O importante é ser feliz, mesmo que isso signifi que deix-
ar tudo para trás e recomeçar do zero, pois na vida o 
amor cura tudo e as conquistas são feitas todos os dias.
Estamos encerrando mais um ano... Aliás, um ano 
de 2020 que só quem viveu nunca poderá esquecer. 
Um ano de muitas perdas afetivas, de muito desprendimento em 
deixar ir o que não era mais pra ser seu e enfrentar as difi culdades 
sem enxergar direito pra onde estava indo, mas que de qualquer 
forma era preciso seguir e continuar o caminho olhando pra frente.
Para muitos, a fé sem dúvida foi o único bálsamo para a 
alma nos momentos mais dolorosos e para acalmar as 
afl ições, sentir o conforto da paz e ter o amor necessário, 
afi nal respirar leve nunca teve um valor tão grande.
Estamos atravessando nos últimos tempos situações adver-
sas e extremas em todas as áreas, sejam sociais; políticas e 
culturais que jamais alguém poderia imaginar como por exem-
plo, a existência e a transmissão do vírus covid-19 nos qua-
tro cantos do mundo para todas as sociedades e o que isso 
tem gerado, entre tantas coisas, vemos a importância de ter 
a consciência de que precisamos admitir com humildade o 
quanto ainda somos ignorantes na tese de achar que sabe-
mos algo só porque o conhecimento está além, e com isso é 
preciso também somar as potencialidades através da gener-
osidade abrindo espaço para o outro e respeitar a individuali-
dade e as diferenças de cada um com as suas qualidades e 
seus defeitos. E, tem chegado o tempo em que precisamos da 
união de todos os povos para assumirmos uma nova identi-
dade para que no futuro seja possível continuar a humanidade.
Então, bora fazer tudo novo? Aproveite esse momento em 
família para refl etir sobre o nascimento de Jesus e o que 
isso signifi ca pra você. Se reconecte ao sagrado e divino. 

@pricardoso.midia 
WhtasApp (11) 97509-6045

Ratinho aposta no humor para recuperar vice-liderança
Com a queda de audiência em seu programa de maneira vertiginosa, Ratinho tem avaliado algumas saídas para 
conseguir reconquistar a vice-liderança, antes absoluta. Os atuais índices apresentaram perda direta para a Re-
cord, e em 2020, a atração do SBT marcou o seu pior desempenho em oito anos. De acordo com o jornalista Flávio 
Ricco, do R7, a produção entrou em uma discussão para produzir quadros de humor dentro da atração. Estuda-se 
a possibilidade de voltar com a Escolinha do Ratinho e até mesmo criar a Praça do Ratinho. Apesar das propostas 
ambiciosas, nenhuma das duas possibilidades ainda avançaram e não saíram do campo das ideias. Pelo menos 
até o momento…Considerado um trunfo na emissora de Silvio Santos, por ser garantia de segundo lugar na 
audiência, Carlos Massa tem apresentado quedas signifi cativas em todo o Mercado Nacional. Assim como tam-
bém nas praças consideradas mais importantes para a publicidade: São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.

Fonte: RD1


