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NEGÓCIOS

C
onsumidores que estão
compendências de paga-
mentos poderão renego-
ciar dívidas no mutirão
do ProconFortaleza, que

será realizado dos dias 7 a 11
de outubro. O evento é uma
oportunidade também para
os consumidores que se senti-
ram prejudicados pelas con-
tas duplicadasdaEnel para re-
clamar e tentar resolver o pro-
blema diretamente com a dis-
tribuidoradeenergia.
A Enel foi multada em mais

de R$ 3 milhões pelo Procon
Fortaleza no mês passado por
conta da duplicidade de co-
brança. O órgão ainda avalia a
assinatura de um termo de
conduta comadistribuidora.
“Estamos em tratativa para

que isso não aconteça mais e
paraqueos consumidorespre-
judicados que tenham recla-
maçõesnoProcon sejamcom-

pensados. Uma vez firmada,
será feita através de uma assi-
naturade termodeajustamen-
to de conduta”, pontua a dire-
tora geral do Procon Fortale-
za, Cláudia Santos.
A multa aplicada à Enel Dis-

tribuição Ceará, segundo a di-
retora, é irreversível. “Isso é
sem isenção de multa. A mul-
ta que foi aplicada, ela já foi
aplicada”, reforçaCláudia.

Novaedição
A distribuição é apenas uma
das participantes do mutirão,
que contará também com a
presença da Cagece, de insti-
tuições financeiras e de em-
presasde telecomunicação.
“No início do ano, nós nos

reunimos comtodas essas em-
presas e a condição para que
participassem do mutirão era
que trouxessempropostas em
condições especiais. Para fa-

zer o que fazem no banco, no
cartão de crédito ou na loja,
nãoprecisaparticipardomuti-
rão,não”, destacaCláudia.
O desconto é em média de

95% sobre os juros devidos,
podendochegar a casos de até
98%. “Quando retiram os ju-
rosedápossibilidadedeocon-
sumidor pagar só o principal,
a dívida cai muito. É isso que
queremos”, diz.
A cada dia, 400 senhas vão

serdistribuídas.OProconpre-
vê uma média de renegocia-
ção de no mínimo duas dívi-
das por atendimento. Em
2018, por exemplo, só um
cliente renegociou 12 dívidas.
“Em todas as situações, nós ti-
vemos resultados satisfató-
rios. Ele saiu com os boletos
com descontos, em um deles,
a dedução foi de 98%”, pon-
tua Airton Melo, coordenador
jurídicodoProconFortaleza.

A expectativa desta 6ª edi-
ção é atingir cerca de 1,2 mil
negociações, totalizando6mil
em todo o evento. Se a estima-
tiva for concretizada, o muti-
rão irá superar em mais de
155%ode 2018, quando foram
feitas 2.348 renegociações,
que já havia representado
avançode208%ante 2017.
“Está crescendo muito. Ini-

ciamos com 120 atendimentos
por meio de audiências. Va-
mos ter capacidade de aten-
der muito mais com os consu-
midores”, afirma. Neste ano,
em vez da sede do Procon no
Centro, o mutirão será no Gi-
násioPauloSarasate.
Para participar do mutirão,

é preciso levar RG, CPF, docu-
mentodadívidae comprovan-
te de residência em Fortaleza.
Apenas os residentes na Capi-
tal serão atendidos durante o
programa.
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entreosdias7e11deoutubro,
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