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Consumidor), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

traz uma programação especial de orientação ao consumidor sobre

seus direitos básicos nas principais relações de consumo 

 

Em setembro, o CDC completa 24 anos, e para comemorar a data e orientar o

consumidor sobre a utilização do código para soluções  e prevenção dos problemas

de consumo, o Idec  abre inscrições para as oficinas práticas ‘Educando para o

Consumo’.

 

Serão cinco oficinas, que abordarão temas de grande interesse dos consumidores,

com exposição  dos direitos e de  questões práticas do dia a dia do cidadão, em 

linguagem acessível e abertas para o público geral.  As oficinas abordarão temas

como: direitos básicos nas relações de consumo, direitos em planos de saúde, nos

serviços de telecomunicações, relação com os bancos e como avaliar os rótulos dos

alimentos.

 

Segundo o Instituto, os temas escolhidos estão de acordo com as principais

reclamações que aparecem frequentemente nos rankings dos órgãos de proteção e
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defesa do consumidor, ou seja, são os problemas mais comuns enfrentados pelos

cidadãos. “O Idec acredita que as oficinas serão um importante instrumento para

auxiliar o consumidor a resolver os problemas que já enfrentam e também para

prevenir conflitos futuros” afirma a coordenadora executiva do Idec, Elici Bueno.

 

As atividades serão ministradas pelos especialistas do Idec, na sede do Instituto. A

primeira oficina sobre os ‘direitos básicos do consumidor’ acontecerá no dia 04/09.

As inscrições são limitadas.

 

“Todos nós somos consumidores, compramos produtos e serviços o tempo inteiro, e

somos sempre a parte mais vulnerável da relação, muitas vezes desconhecemos

alguns dos nossos direitos. Portanto, é uma excelente oportunidade para adquirir

conhecimento e lutar pelos nossos interesses”, completa Bueno.

 

Confira a programação completa das oficinas ‘Educando para o

Consumo’ 

04/09 – Os direitos básicos do consumidor

18/09 – Os direitos do consumidor de planos de saúde

25/09 – Como desvendar os rótulos dos alimentos

02/10 – Bancos, como lidas com eles

09/10 – Seus direitos e os serviços de telefone, internet e Tv por assinatura

Período: 4, 18 e 25 de setembro e 2 e 9 de outubro de 2014

Horário: das 19h às 21h

Local: Auditório do Idec (Rua Desembargador Guimarães, 21, Água Branca, São

Paulo, SP)

Vagas limitadas. Inscrições até 2  dias antes do início da Oficina de acordo com a

disponibilidade.

Valor: R$ 50,00 por oficina (podem ser adquiridas individualmente)

Contatos para dúvidas e informações:

eventos@idec.org.br  ou (11) 3874-2150.

Mais informações:

www.idec.org/eventos

 

O Idec é uma associação de consumidores que não possui fins lucrativos.

Promove, desde 1987, a educação, a conscientização e a defesa dos direitos do

consumidor, por relações de consumo mais justas. Sem vínculos com governos,

partidos políticos ou empresas, mantém sua independência pela contribuição de

pessoas físicas. Membro da Consumers International e integrante do Fórum

Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e da Associação Brasileira

de Organizações Não Governamentais. 

(Visited 19 time, 19 visit today)

Tags: aulas, CDC, consumo, curso, Idec, orientação, relação de consumo

Cantareira
Sabesp pede água do

volume morto

No RS
Mais de mil pinguins

mortos em 3 meses

‘Diziam que o banco

era uma maravilha’,

diz Silvio Santos à

Justiça

Apresentador depõe sobre

rombo no Panamericano

Descontos para fidelizar clientes

Em vez de pontos acumulados, lojas apostam na

devolução de parte do dinheiro

Jarmusch revisita filmes de vampiros

Com 'Amantes Eternos', diretor faz o seu fi lme

mais melancólico; veja trailer

Entrave dificulta ida de orquestra a

Nova York

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro tem

apresentação no Carnegie Hall ameaçada

AES Eletropaulo Amlurb Anatel ANS

atendimento buraco Código de
Defesa do Consumidor
calçada cancelamento CDC CET Cobrança
indevida consumidor contrato Correios
defenda-se energia entulho Geral Idec imóvel limpeza

lixo mato Metrópole Metrô multa NET obras

planos de saúde poda Prefeitura Procon
promessas Proteste Psiu reclamações Sabesp Seus

Direitos SKY SPTrans sujeira TAM

telefônica/vivo Vivo

 2014
agosto 2014 (24)
julho 2014 (45)
junho 2014 (44)
maio 2014 (50)
abril 2014 (41)
março 2014 (29)
fevereiro 2014 (39)
janeiro 2014 (57)

 2013
dezembro 2013 (34)
novembro 2013 (46)
outubro 2013 (51)
setembro 2013 (57)
agosto 2013 (52)
julho 2013 (58)
junho 2013 (59)

+RECOMENDADAS

+OPINIÃO

+MAIS LIDAS

+ÚLTIMAS

TAGS

ARQUIVOS

mailto:eventos@idec.org.br
http://www.idec.org/eventos
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/aulas/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/cdc/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/consumo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/curso/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/idec/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/orientacao/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/relacao-de-consumo/
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,sabesp-pede-mais-106-bi-de-litros-do-volume-morto-do-cantareira,1546434
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,em-tres-meses-1-1-mil-pinguins-morrem-no-rs,1546458
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao2014/sao-paulo/geral/blogs/seus-direitos/noticia/525268645/x05/default/empty.gif/75336b7659314d6f5435304141324458
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao2014/sao-paulo/geral/blogs/seus-direitos/noticia/L47/255391510/x03/Estadao/estadao_calhau_mercadoleitor_f3190_geral_010814/eleicoes_calhau_bt_apoio_interessante_300x75_07082014.html/75336b7659314d6f5435304141324458
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao2014/sao-paulo/geral/blogs/seus-direitos/noticia/2132519313/x06/default/empty.gif/75336b7659314d6f5435304141324458
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,diziam-que-o-banco-era-uma-maravilha-diz-silvio-santos-a-justica-sobre-panamericano,1546293
http://blogs.estadao.com.br/no-azul/2014/08/20/consumidor-agora-ganha-desconto-e-parte-do-dinheiro-da-compra-de-volta/
http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,jim-jarmusch-revisita-filmes-de-vampiros,1546124
http://blogs.estadao.com.br/alvaro-siviero/carnegie-hall-e-brasilia-balanca-mas-nao-cai/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/aes-eletropaulo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/amlurb/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/anatel/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/ans/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/atendimento/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/buraco/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/codigo-de-defesa-do-consumidor/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/calcada/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/cancelamento/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/cdc/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/cet/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/cobranca-indevida/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/consumidor/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/contrato/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/correios/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/defenda-se/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/energia/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/entulho/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/geral/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/idec/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/imovel/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/limpeza/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/lixo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/mato/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/metropole/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/metro/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/multa/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/net/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/obras/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/planos-de-saude/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/poda/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/prefeitura/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/procon/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/promessas/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/proteste/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/psiu/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/reclamacoes/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/sabesp/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/seus-direitos/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/sky/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/sptrans/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/sujeira/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/tam/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/telefonicavivo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/tag/vivo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/08/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/07/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/06/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/05/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/04/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/03/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/02/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2014/01/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/12/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/11/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/10/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/09/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/08/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/07/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/06/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/idec-abre-inscricoes-para-oficinas-praticas-sobre-relacoes-de-consumo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/idec-abre-inscricoes-para-oficinas-praticas-sobre-relacoes-de-consumo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/idec-abre-inscricoes-para-oficinas-praticas-sobre-relacoes-de-consumo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/idec-abre-inscricoes-para-oficinas-praticas-sobre-relacoes-de-consumo/


20/8/2014 Idec abre inscrições para oficinas práticas sobre relações de consumo - Seus Direitos

http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/idec-abre-inscricoes-para-oficinas-praticas-sobre-relacoes-de-consumo/ 3/3

Grupo Estado

Código de ética

Curso de Jornalismo

Demonstrações Financeiras

Edição Digital

Fale conosco

Portal de Fornecedores

Portal do Assinante

Broadcast

Broadcast Político

Cannes

Celular

Tablet

iLocal

Termo de uso

Trabalhe conosco

Mapa do site

Opinião

Últimas

Política

Economia

Esportes

Internacional

Brasil

São Paulo

Cultura

Vida & Estilo

Aliás

Casa

Ciência

Educação

Divirta-se

Saúde

Sustentabilidade

Viagem

Blogs

Colunas

Aeroportos

Fotos

Horóscopo

Infográficos

Loterias

Previsão do Tempo

São Paulo Reclama

Trânsito

TV Estadão

Tópicos

GRUPO ESTADO | COPYRIGHT © 2007-2014 | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

maio 2013 (60)
abril 2013 (22)
janeiro 2013 (1)

Agenda
Análise
Cidadão de olho
Como surgiu
Direito do consumidor
Fique ligado
Legislação
Notícias
O jornal e o leitor
Opinião do leitor
Ranking São Paulo Reclama
Ranking Seus Direitos
São Paulo Reclama
Sua cidade na mira

CATEGORIAS

ASSINE O ESTADÃO ANUNCIE NO ESTADÃO CLASSIFICADOS

Webmail

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/historico/
http://www.estadao.com.br/ext/codigoetica/codigo_de_etica_miolo.pdf
http://www.estadao.com.br/focas/
http://www.estadao.com.br/relatorio-da-administracao/index.htm
http://servicos.estadao.com.br/login/
http://www.estadao.com.br/fale-conosco/
http://fornecedores.grupoestado.com.br/
http://www.assinante.estadao.com.br/
http://webmail.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/broadcast/
http://www.broadcastpolitico.com.br/
http://canneslions.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/tablet/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/termo-de-uso/
http://vagas.com.br/estadao/
http://www.estadao.com.br/mapa/
http://opiniao.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/ultimas/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://internacional.estadao.com.br/
http://brasil.estadao.com.br/
http://sao-paulo.estadao.com.br/
http://cultura.estadao.com.br/
http://vida-estilo.estadao.com.br/
http://alias.estadao.com.br/
http://vida-estilo.estadao.com.br/casa-decoracao
http://ciencia.estadao.com.br/
http://educacao.estadao.com.br/
http://divirta-se.estadao.com.br/
http://saude.estadao.com.br/
http://sustentabilidade.estadao.com.br/
http://viagem.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://www.estadao.com.br/colunas/
http://www.estadao.com.br/aeroportos/
http://fotos.estadao.com.br/
http://horoscopo.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/infograficos/
http://loterias.estadao.com.br/mega-sena
http://www.estadao.com.br/clima-e-tempo/sp-sao-paulo/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/sao-paulo-reclama/
http://transito.estadao.com.br/
http://tv.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao2014/sao-paulo/geral/blogs/seus-direitos/noticia/1174518024/Frame2/default/empty.gif/75336b7659314d6f5435304141324458
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/05/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/04/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/2013/01/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/agenda/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/analise-2/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/cidadao-de-olho/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/como-surgiu-o-blog-seus-direitos/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/direito-do-consumidor/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/fique-ligado/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/legislacao/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/noticias/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/o-jornal-e-o-leitor/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/opiniao-do-leitor/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/ranking-sao-paulo-reclama/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/ranking-seus-direitos/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/sao-paulo-reclama/
http://blogs.estadao.com.br/seus-direitos/categoria/sua-cidade-na-mira/
http://www.assineestadao.com.br/
http://publicidade.estadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.linkedin.com/company/estadao
http://plus.google.com/100081384191000408787/
http://twitter.com/estadao/
http://www.facebook.com/estadao
http://acervo.estadao.com.br/
http://pme.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://radio.estadao.com.br/
http://planetadigital.estadao.com.br/

