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1- APRESENTAÇÃO:

O  Projeto  Buscando  Seus  Direitos  tem  como  objetivo  levar  a  educação  do  direito  do

consumidor  às  escolas  municipais  da  rede  pública  e  privada,  aos  idosos,  fornecedores  e

consumidores em geral. 

Inicialmente, o presente projeto contou com a parceria da Fundação Procon/ São Paulo –

Projeto  Saber  Consumir-  com  a  capacitação  dos  funcionários  do  Procon/  Cabo  de  Santo

Agostinho,  bem como dos professores da rede municipal  que servirão de multiplicadores  da

educação para o consumo. 

2- OBJETIVOS DO PROJETO:

2.1 – OBJETIVO GERAL: Investir na educação constante para um consumo consciente.

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 2.2.1  Educação  infantil  na  rede  pública  e  privada:  Despertar  nos  alunos  o

interesse  em conhecer  seus  direitos,  tornando-se  multiplicadores  em seu  meio  de  convívio.

Contamos com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, sendo incluído nos conteúdo

curriculares, na disciplina Direito e Cidadania, noções relativas ao Direito do Consumidor.
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2.2.2-  Palestras  para  os  consumidores  em  geral:  Contribuindo  para  a  formação  de  um

consumo consciente e responsável.

                                                        

2.2.3  Palestras  para  os  fornecedores:  Educar  o  fornecedor  sobre  seus  deveres  frente  aos

direitos do consumidor.

2.2.4 Palestras  para “terceira  idade”:  Facilitar  o  entendimento  dos  direitos  e  deveres  dos

consumidores idosos, mostrando como deve pleiteá-los junto aos fornecedores e órgão públicos,

conforme o CDC e o Estatuto do Idoso.
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2.2.5  Palestras  sobre  orientação  financeira:  Orientar  os  consumidores  sobre  o  consumo

responsável  de crédito,  produtos e serviços financeiros,  tais  como: cartão de crédito,  cheque

especial e outros.

                                                   

2.2.6 Fiscal Mirim: 

* Serão realizadas visitas a um supermercado do município onde os alunos serão orientados pelo

corpo de fiscais do Procon/CSA a exercer seus direitos como consumidores, observando, por

exemplo, condições de armazenamento de alimentos, prazo de validade entre outros. 

                                   

              

2.2.7 Cursos e palestras em convênio com a FACHUCA: Incentivar aos alunos sobre os temas

atuais relacionados ao consumo.
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 * Serão ministradas na FACHUCA  ou no auditório do Procon/CSA sendo fornecido certificado

de participação com horas extracurriculares.

2.2.8 Educação de jovens, adultos e idosos (EJAI) 

2.2.9 Realização de Fórum anual no Município para debates sobre temas relevantes  ao

Direito do Consumidor. 

Com  a  participação  dos  Procons  do  Estado,  fornecedores  e  estudiosos  do  direito  do

consumidor.

As  palestras serão  ministradas  no  auditório  da  Prefeitura  Municipal  do  Cabo  de  Santo

Agostinho/PE ou no auditório do Procon/CSA com programação mensal nos horários e dias pré-

estabelecidos,  sendo  divulgada  com  antecedência  no  site  da  Prefeitura  do  Cabo  de  Santo

Agostinho e na rede social do Procon/CSA. 

3-  EXECUÇÃO:

 Sugerimos a elaboração de uma lei municipal que versasse sobre a implantação da educação

para consumo nas escolas. Foi publicada a  Lei Municipal nº 3200, de 12 de maio de 2017,

estabelecendo  o  estudo  do  direito  e  cidadania  nas  escolas,  como  forma  de  desenvolver  o

consumo consciente desde a infância e adolescência. No artigo 5º da referida lei, dispões que o

Procon deverá atuar em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação na implantação e

execução da lei;

 Capacitação  de  multiplicadores-  Projeto  Saber  Consumir-  Fundação  Procon/SP:

Duzentos professores, de setenta e nove escolas, que atuam nos anos iniciais (1º ao 5º), da rede

municipal  foram treinados,  sendo  multiplicadores  dos  conhecimentos  adquiridos  aos  demais

professores. Também foram capacitados membros dos Procons do Estado para atuarem como

multiplicadores implantando em seus municípios a Educação para o consumo.
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 Implantação do projeto Buscando Seus Direitos na rede pública municipal: 

Distribuição de cartilha educativa para as escolas da rede municipal de ensino.

                                          

Primeira escola a dar início ao Projeto. Escola ..........
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 Palestra educativa para fornecedores: 
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 Panfletagem visando a conscientização dos direitos dos consumidores

 

 Implantação do Fiscal Mirim em parceria com a Secretaria da Educação Municipal: 

Procon e Secretaria de Educação vão lançar projeto Fiscal Mirim 
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O Procon Cabo, numa ação conjunta com a Secretaria de Educação, lançará no dia 8 de 
agosto, o projeto Fiscal Mirim, envolvendo alunos da rede municipal de ensino. A primeira 
escola a participar será a Aristheu Figueiredo, localizada no bairro da Charneca. O projeto
é pioneiro no Estado, coordenado pelo Procon municipal.

Aproximadamente 40 estudantes de cada escola participante serão orientados pela 
equipe do Procon para aprender, na prática, como é realizado o trabalho de fiscalização 
do órgão, em uma visita Arco-Vita no Shopping Costa Dourada, às 9h.

O propósito é desenvolver os trabalhos realizados em sala de aula, dentro do programa 
“Buscando seus Direitos”. O tema que envolve direito e cidadania tornou-se uma 
disciplina instituída nas escolas por Lei Municipal, no ano passado.  “ O projeto Fiscal 
Mirim foi baseado em estudos que comprovam o poder de compra das crianças, 
influenciando os pais naquilo que será adquirido. Sendo assim, se espera despertar nos 
participantes a cultura do consumo consciente, entendendo que as crianças são fiscais do
próprio consumo, para que cresçam como cidadãos vigilantes”, destaca a gerente do 
Procon Cabo, Quésia Maria da Silva.

Por isso, os estudantes participantes terão em mãos uma linha de pesquisa que dará 
auxílio para que eles possam observar os materiais disponíveis à venda para os 
consumidores cabenses.  Durante a fiscalização no comércio local, serão observadas às 
condições dos alimentos, análise de rótulos, validade do produto e avaliação da pesquisa 
de preço.

“Para o Procon, o Fiscal Mirim tem por principal importância estimular nas crianças o 
interesse pelos direitos e deveres dos consumidores, possibilitando a formação de futuros
compradores capazes e conscientes nas relações de consumo”, Quésia Maria da Silva.

Ao todo, seis escolas participarão do projeto. Veja, abaixo, o cronograma de visitas:
Nº                   Escolas                                         Regional                 Dia
01  Aristheu Figueiredo                                            04               08/08
02 Dr. Humberto da Costa Soares                           03               16/08
03 Marquês do Recife                                               04               21/08
04 Júlio Carneiro de Albuquerque Maranhão            04              29/08
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05 Carmencita Ramos Cavalcanti                             02               04/09
06 Pref. Vicente Mendes da Silva                             02                    12/09
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