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Mercadoria
chegou quebrada
aFiz uma compra de peças de
cerâmica no site Shoptime. No
entanto, quando fui abrir a
mercadoria, verifiquei que ela
foi entregue quebrada. Tentei
entrar em contato diversas
vezes com a loja virtual, mas o
Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC) não responde.
MARIA APARECIDA SANTOS SAYÃO
PETRÓPOLIS, RJ_

aO Shoptime.com informa que
cancelou a compra conforme
solicitação da cliente. Segundo a
empresa, o estorno ocorrerá em
uma ou duas faturas de acordo
com a política do cartão de crédito.

utilizados, é cobrada taxa
administrativa, da qual a
passageira será isentada.

Perdeu a nota,
ficou sem troca
aComprei um telefone sem
fio Philips na Casa & Vídeo.
Nomesmo dia fiz a
instalação,mas o aparelho
não funcionou. Não consegui
achar a nota fiscal e por isso
não consigo trocá-lo.
JUREMA ROSA BOSCARDIN
RIO_

aA Casa & Vídeo informa que
enviou a declaração de compra
para a filial Shopping Rio Sul, para
que a cliente realize a troca.

para fazerem o check-in com
preferência, devido ao
horário. Chegamos no
aeroporto dentro do horário
determinado pela companhia.
Solicitamos que a empresa
devolva em dobro o valor
pago pela passagem,
conforme prevê o Código de
Defesa do Consumidor.
GENI SCHULZ DA SILVA
RIO_

aA TAM informa que o check-in de
voos domésticos é encerrado 30
minutos antes da decolagem e que
a companhia orienta que o cliente
compareça ao aeroporto com uma
hora de antecedência. Por isso, não
atenderá ao pedido de
ressarcimento. Para a remarcação
ou reembolso dos bilhetes não

No aeroporto,
não embarcou
aNo último dia 9 de março, eu
e minha minha filha fomos
impedidas de embarcar em
Londrina num voo da TAM.
Chegamos ao aeroporto às
9h30m para embarcarmos no
voo das 10h22m. Após dez
minutos de fila, ao chegarmos
no balcão, a funcionária nos
perguntou se havíamos feito o
check-in via internet, como
não havíamos, ela disse que
não poderíamos embarcar,
pois havia encerrado o
procedimento. E,
diferentemente do que uma
das atendentes disse, ela não
chamou os passageiros do voo

Demora no
conserto de veículo
aBati meu carro e solicitei que o
seguro rebocasse o veículo até a
concessionária Volkswagen de
Petrópolis. Acreditando no bom
atendimento da empresa que já
conhecia, insisti com o
motorista que arcou comos
custos que os reparos fossem
feitos lá.Mas o prazo encerrou e
meu carro não foi entregue.
LEONARDO MACIEL
PETRÓPOLIS, RJ_

aA Volkswagen informa que
agendará nova análise técnica do
veículo e afirma que o cliente está
sendo informado sobre a
conclusão do caso.

Colchões novos e
já deformados
aCompramos dois colchões
Max Sonobello. Um de solteiro
e outro de casal, densidade 45.
Após alguns dias, eles
deformaram. Para nossa
decepção, efetuamos a troca,
mas os produtos deformaram
de novo. Ainda nem
terminamos de pagar os
colchões e eles estão nos
causando problemas na coluna.
ALBERTO JOSE KOLKER
RIO_

aA Sonobello orienta o cliente a ir
à loja, munido de documentos de
compra para a empresa agilizar a
solução do problema.
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Pelo menos uma vez por mês, a fisioterapeuta
Clara Daguer precisa fazer uso de uma vacina
para tratar sua alergia, mas na hora de realizar o
descarte, ela se sente perdida, apesar de já ter
buscado orientação.
—Tomoessa vacinaháuns sete anos,masnun-

ca consegui saber exatamente qual é a melhor
forma de jogar esse material fora. O técnico de
enfermagem que aplica a injeção falou que é im-
portante sempre separar a agulha da seringa e
depois enrolá-la num jornal para não correr o ris-
codemachucar alguém.Mas jogono lixo comum
e não sei se essa é amaneira ideal. Acho que falta
informaçãodeumamaneira geral paraodescarte
demedicamentos— diz Clara.
A melhor forma para descartar remédios e resí-

duosgeradosporeles,quepodemcausar riscoàso-
ciedade e aomeio ambiente, de fato ainda éumas-
sunto em debate. Nomês passado, oMinistério do
Meio Ambiente (MMA) fechou um edital para um
acordosetorial entre fabricantes, importadores, dis-
tribuidores, comerciantes de medicamentos que
têm a responsabilidade compartilhada por toda a
cadeiadessesprodutos,da fabricaçãoaodescarte, e
recebeu três propostas que estão sendo analisadas.
O acordo reúne representantes dos ministérios do
MeioAmbiente,daSaúde,doDesenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, da Agricultura e Abas-
tecimento e Fazenda. O foco da regulamentação
são justamentemedicamentos domiciliares de uso
humano, vencidos ou emdesuso, já que os descar-
tados por prestadores de ser-
viços já têm seu ciclo progra-
mado. Mas o descarte de ob-
jetos perigosos, como agu-
lhas e seringas, não foi con-
templado no edital.
— A seringa, algumas ve-

zes, é vista como uma em-
balagem primária, mas de
uma forma geral esses ob-
jetos não foram pensados
nesse primeiro momento
— admite Zilda Veloso, di-
retora de Ambiente Urba-
no, do MMA.
Descartar itens perigosos,

em geral, não é tarefa fácil,
nem para o cidadão mais
consciente dos riscos envol-
vidosparaomeio ambiente e
para a sua saúde, diz João
Paulo Amaral, pesquisador
do Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (Idec).
— O consumidor está

mais consciente e, por isso,
muitas vezes, acaba acumu-

lando emcasa eletroeletrônicos, celulares, bateri-
as e pilhas pela dificuldade em encontrar locais
adequados para o descarte. O ideal seria umapo-
lítica demaior diversidade de pontos que incluís-
se prefeituras, indústria e comércio para facilitar
a entrega — sugere Amaral, ressaltando que, a
partir de 2015, o descarte das lâmpadas fluores-
centes será um problema crescente.
— É que só este tipo de lâmpada poderá ser

vendido no país, o que é umganho emeconomia
de energia,mas é umproblema em relação a des-
carte já que ela tem mercúrio, e só a quebra da
lâmpada pode causar problemas respiratórios.
Será preciso criar ummodelo de logística reversa
também para este produto.

DISCUSSÃO ENVOLVE VÁRIOS SETORES
No caso específico dos medicamentos, de acordo
com o Ministério do Meio Ambiente, as propostas
para o edital foram enviadas por um grupo com-
posto pela Associação Brasileira de Redes de Far-
mácias e Drogarias (Abrafarma), Associação Brasi-
leira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma), As-
sociação Brasileira de Supermercados (Abras) e
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC); um segundo, formado por
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
no Estado de São Paulo (Sindusfarma), que reuniu
para criar essapropostamais oito associaçõesnaci-
onais do setor; e o terceiro, formado pela Associa-
ção Brasileira do Atacado Farmacêutico (Abafar-
ma) e Associação Brasileira dos Distribuidores de
Laboratórios Nacionais (Abradilan).
— Em um primeiro momento essas três pro-

postas não atendem plena-
mente ao edital, mas ainda
estão sendo analisadas, in-
clusive pelo Comitê Orienta-
dor para Implantação dos
Sistemas de Logística Rever-
sa. As propostas põem, in-
clusive, alguns empecilhos
para o compromisso do
acordo— adianta Zilda.
O presidente executivo da

Abrafarma, Sérgio Mena
Barreto, informa, no entan-
to, que, mesmo não sendo
um serviço obrigatório,
muitas farmácias e drogari-
as já recebem medicamen-
tos para descarte:
—Desde 2009, algumas re-

des já trabalham com esse
sistema. É um processo cus-
teado pelas empresas e tem
custo alto. Temos que fazer
algo viável para farmácias
grandes e pequenas.
Segundo Barreto, é preciso

haver maior interação entre

fabricantes, importadores, distribuidores, comer-
ciantes, poder público e sociedade:
— A indústria tem um pensamento medíocre,

acha que depois que deixa o produto na farmácia,
não tem mais nada com isso. A Anvisa não quer
queesses resíduossejamdescartadosemumaterro
comum e isso é um problema, porque o Brasil é
muito grande e não é em todo lugar que existe um
aterro sanitário próprio, o que torna esse processo
inviável economicamente. O nosso desafio é cons-
truir umprocessoque sejabaratoequeconsiga tra-
zer todos os envolvidos nesse ciclo.
O diretor executivo da ABCFarma, Renato Ta-

marozzi, defende que a iniciativa seja voluntária:
—Hoje, noBrasil há cerca de 70mil farmácias e

drogarias. A nossa ideia é que esse recolhimento
seja voluntário, até para funcionar melhor.
Nelson Mussolini, presidente executivo do Sin-

dusfarma, por sua vez, é a favor de que haja uma
classificação de produtos antes do descarte.
—A indústria farmacêutica apoia a iniciativa que

leva o consumidor a dar umadestinação correta ao
uso do medicamento e ao seu descarte. Porém, o
setor farmacêutico, como um todo, não chegou a

um acordo, mas conseguimos uma alternativa: o
consumidor entrega o medicamento vencido ou
emdesuso à farmácia, que repassa à indústria e es-
sa leva aumaterro sanitário denível 1 oupara a in-
cineração. Mas a ideia é classificar os produtos an-
tes de tudo. É preciso estudar com osministérios e
comos órgãos públicos a necessidade de fazer esse
descarte— garanteMussolini.
A Associação Nacional de Farmacêuticos Ma-

gistrais (Anfarmag), que representa farmácias
de manipulação, também diz que o recolhi-
mento em suas lojas é opcional. O acordo tem
comometas atingir, em cinco anos, 100% dosmu-
nicípios com população superior a cemmil habi-
tantes, nos quais a destinação final ambiental-
mente adequada deverá abranger todos os resí-
duos recebidos. No mesmo prazo, o acordo prevê
recolher 3,79quilos de resíduopormêsou237.336
quilos de resíduo por ponto de coleta por ano. l

Governo, indústria e comércio debatemnormas
para regulamentar entrega de resíduosmédicos
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Rotina. Clara Daguer: fisioterapeuta joga no lixo de casa seringas e agulhas utilizadas no tratamento com vacinas

Descarte cuidadoso
de medicamento
é o melhor remédio

NAWEB
http://glo.bo/1oYeqfa
Uma lista de onde e como descartar
materiais perigosos
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MEDICAMENTOS VENCIDOS OU EM
DESUSO:Algumas farmácias, comoas
das redesdaDrogaRaiaedaDrogaria
SãoPaulo (excetoantibióticos e tarja
preta) recebemessesmedicamentos

SERINGAS E AGULHAS (INCLUSIVE AS DE
COSTURA):Devemserdescartadasem
umrecipiente rígido,quenãose rompa
comimpacto.Algunshospitais,postosde
saúde, farmáciasedrogarias recebem
essematerial

PILHAS E BATERIAS:A Comlurb
disponibiliza cestas coletoras
específicas para este tipo de produto
espalhadas pela cidade. Algumas
agências bancárias e empresas também
recebem esse material, porém, a
responsabilidade final do descarte, por
lei, cabe aos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes

O Blog “Educação para o consumo”
(educaproconsp.blogspot.com.br) do Procon-SP,
que orienta sobre direitos do consumidor,
ultrapassou os 50mil likes esta semana

50 MIL CURTIDAS ONDE RECLAMAR
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
recebe denúncias relativas à área de vigilância
sanitária pelo site portal.anvisa.gov.br, seção
Ouvidoria, e pelo telefone 0800-642-9782

Defesadoconsumidor

Defesa
naweb

oglobo.com.br/defesadoconsumidor

l DE OLHO NO PREÇO: Procon
Carioca multa Supermarket e
Extra por divergências de
preços na gôndola e no caixa
para um mesmo produto

l ‘O VENENO ESTÁ NA MESA’:
Em seu novo documentário
sobre agrotóxico, o cineasta Silvio
Tendler propõe alternativas para
uma alimentação saudável
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