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O Procon-MG, por meio da Escola Estadual de Defe-
sa do Consumidor, realiza, nesta terça-feira, dia 6 de 
maio de 2014, das 10h às 17h, no Auditório da Escola 
Nacional de Mediação e Conciliação (Enam) da Procu-
radoria-Geral de Justiça, situada Dias Adorno, 367, pi-
lotis Bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, o XXVII 
Encontro do Procon-MG com Fornecedores, cujo tema 
será a Copa e a Aviação Civil.
O encontro - exclusivo para os integrantes do Sistema 
Estadual de Defesa do Consumidor (SEDC) de Belo 
Horizonte e para os funcionários da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) e das companhias aéreas que 
operam nos aeroportos de Belo Horizonte e Confins - 
tem por objetivo expor aos participantes as normas vi-
gentes que regulam a aviação civil e permitir que sejam 
conhecidas as estratégias de atendimento ao consumi-
dor a serem adotadas pelas companhias aéreas durante 
a Copa de 2014.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo correio ele-
trônico eedc@mpmg.gov.br ou pelos telefones (31) 3250-4696 e 4695.

Procon-MG promove reunião com ANAC e empresas de aviação para
debater o atendimento nos aeroportos de Belo Horizonte durante a Copa
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Procon Mirim em Itabira reúne educadores de escolas municipais

Com o objetivo de oferecer condições 
aos educadores para que possam desen-
volver atividades que promovam a edu-
cação para o consumo em sua comuni-
dade, por meio da utilização da cartilha 
“Procon-Mirim: Formando Consumi-
dores Conscientes”, foi realizada no dia  
28 de abril, em Itabira, mais uma etapa 
do Treinamento Regional de Multipli-
cadores do Programa Proco Mirim.
As atividades ocorreram no auditório 
da Secretaria Municipal de Meio-Am-
biente de Itabira,  seguida da apresen-
tação da palestra Noções sobre direitos 
do consumidor pelo assessor jurídico 
do Procon-MG, Eduardo Valadares Ca-
bral.
Estiveram presentes 
cerca de 50 partici-
pantes, entre edu-
cadores – gestores e 
professores de esco-
las 27 municipais de 
Itabira – e servidores 
do Procon Municipal. 
Na abertura do trein-
bamenteo, a coorde-

nadora do Procon Municipal de Itabira, 
Rejane de Jesus Almeida, falou sobre a 
implamtação do Programa Procon Mi-
rim no município e sobre a atuação do 
órgão na defesa dos consumidores no 
município, colocando-se a disposição 
dos educadores para apoiar o desenvol-
vimento desse trabalho nas escolas.
O Código de Defesa do Consumidor 
(Lei Federal 8078/90) e explicações 
sobre os principais conceitos relacio-
nados ao direito do consumidor foram 
apresentados pela servidora Christia-
ne Vieira Soares Pedersoli, analista de 
Direito do Procon-MG.  Cássia Luisa 
Batista Mendonça Weber, servidora do 
Procon-MG, apresentou sugestão de 

práticas pe-
d a g ó g i c a s 
para a abor-
dagem do 
tema em sala 
de aula, por 
meio da car-
tilha “Procon 
Mirim: For-
mando Con-

sumidores Conscientes”.
 Cada participante recebeu um exem-
plar do Código de Defesa do Consumi-
dor – CDC (Lei Federal 8.078/90), um 
exemplar da cartilha Procon Mirim: 
Formando Consumidores Conscientes, 
uma camisa contendo 
os “Dez Mandamentos 
do Consumidor Cons-
ciente”, uma cartilha 
contendo “Dicas para 
sua Saúde Financeira”, 
textos reflexivos e um 
DVD, contendo um do-
cumentário sobre con-
sumo infantil, exemplos 
de planos de aula, dicas 
de filmes, informativos 
e cartilhas sobre o tema educação para 
o consumo de diversos órgãos e entida-
des de defesa do consumidor.
As 27 escolas representadas no curso 
receberão um kit contendo  exempla-
res da cartilha do Procon Mirim para 
o acervo de suas bibliotecas; encartes 
para entrega aos estudantes que parti-
ciparem das atividades de implantação 


