
 

 
 

 
 

São Paulo, 14 de outubro de 2009 
 
 
 

À 
)XQGDomR�GH�3URWHomR�H�'HIHVD�GR�&RQVXPLGRU�²�352&21�
A/ c: Roberto Campos - Diretoria Jurídica 
Av. Conde da Boa Vista, 1410 
Empresarial Palmira, 7º andar 
Boa Vista 
Recife - Pernambuco 
50060-004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5HI�� $SUHVHQWDomR�GR�3URMHWR�&ULDQoD�H�&RQVXPR�H�HQYLR�GH�PDWHULDLV� 
 
 
 

Ilust re Representante da Fundação PROCON, 
 
 

 tendo conhecimento do Programa PROCON-Educa, conforme not ícia 
veiculada no Jornal Diário de Pernambuco em 6.10.2009, o 3URMHWR�&ULDQoD�H�
&RQVXPR serve-se desta comunicação para parabenizar a iniciat iva desta 
inst ituição e também para apresentar suas ações na proteção à infância em 
meio às relações de consumo.�

 
O ,QVWLWXWR�$ODQD é uma organização sem f ins lucrat ivos que desenvolve 

at ividades educacionais, culturais,  de fomento à art iculação social e de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito das relações de 
consumo e perante o consumismo ao qual são expostos 
(www.inst itutoalana.org.br).  
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Para divulgar e debater idéias sobre as questões relacionadas ao 
consumo de produtos e serviços por crianças e adolescentes, assim como para 
apontar meios de minimizar e prevenir os prej uízos decorrentes do PDUNHWLQJ 
voltado ao público� infanto-j uvenil criou o 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR 
(www.criancaeconsumo.org.br).  

 
Por meio do 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR,  o ,QVWLWXWR� $ODQD procura 

disponibil izar instrumentos de apoio e informações sobre os direitos do 
consumidor nas relações de consumo que envolvam crianças e adolescentes e 
acerca do impacto do consumismo na sua formação, fomentando a ref lexão a 
respeito da força que a mídia e o PDUNHWLQJ�infanto-j uvenil possuem na vida, 
nos hábitos e nos valores dessas pessoas ainda em formação. 

 
As grandes preocupações do 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR são com os 

resultados apontados como conseqüência do invest imento maciço na 
mercant il ização da infância e da j uventude, a saber: a incidência alarmante 
de obesidade infant il;  a violência na j uventude; a sexualidade precoce e 
irresponsável; o materialismo excessivo, e o desgaste das relações sociais; 
dent re outros. 
 

O 3URMHWR� &ULDQoD� H� &RQVXPR tem buscado debater a temát ica da 
publicidade dirigida a crianças, produzindo materiais de apoio a educadores 
(docs. 1 e 2),  promovendo debates sobre os efeitos da mercant il ização da 
infância (docs.  3, 4 e 5) e auxiliando na divulgação de conteúdos que 
promovam uma ref lexão acerca dos impactos do direcionamento de 
comunicação mercadológica aos pequenos (doc. 6).  

 
Nossa equipe coloca-se desde j á à disposição desta Ilust re Inst ituição 

para outros esclarecimentos que se façam necessários, bem como para o envio 
de out ros materiais que sej am de interesse desta inst ituição. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

 

,QVWLWXWR�$ODQD�

3URMHWR�&ULDQoD�H�&RQVXPR�

 
 
 
 
 
Isabella Vieira Machado Henriques               Tamara Amoroso Gonçalves 

Coordenadora      Advogada 
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