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SEM ESTRESSE

Procon do Rio lança cartilha para orientar os 

consumidores sobre seus direitos e deveres 

na hora de comprar ou trocar presentes. P. 2

DIVULGAÇÃO

RESTAURANTE OFERECE VÁRIAS OPÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ PÓS-VIRADA. P. 2

Aos 15 anos, o ator  
Alan Pfeffer conta quais 
foram seus desafios em 
plena pandemia, o que 

aprendeu, revela detalhes 
da websérie da qual faz 

parte do elenco e afirma 
que conviver mais com 

a família foi o melhor do 
ano. P. 2
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Morador de 
Jacarepaguá, 
Alan Pfeffer 
fala do sucesso 
com o seu 
personagem 
em websérie

A
os 15 anos, o ator 
Alan Pfeffer, mora-
dor de Jacarepaguá, 
não para. Entre um 

compromisso e outro, busca 
sempre estar em movimento, 
fazendo o que gosta. Mesmo 
em um ano difícil com a pan-
demia, o jovem conta que foi 
um período em que apren-
deu muito. O rapaz, que 
esteve na websérie Talento 

em Dobro, sucesso entre os 
adolescentes, que chegou ao 
fim da primeira temporada 
no mês de outubro, faz um 
balanço de 2020 e comenta 
sobre os novos projetos.

Aprendizagem. Esta é a 
palavra de ordem para o jo-
vem artista. Alan revela que 
aproveitou seu tempo cur-
tindo sua casa e utilizando 
o computador, para entrete-
nimento e estudos, e, além 
disso, ampliou seu talento 
surfando, o que para ele, 
foi a novidade da qual mais 
gostou. Outros aprendizados 

Procon lança cartilha sobre compra e troca de presentes
O material pode ser consultado no site da instituição. Entre as dicas está fazer pesquisa de preços, devido à competição entre as lojas

CARLOS MAGNO / DIVULGAÇÃO

Consumidores devem ficar atentos às regras dos estabelecimentos

gal já assegurada pelo CDC. 
O presidente do Procon-RJ, 
Cássio Coelho, alerta:

“Antes de comprar o pre-
sente, o consumidor precisa 
pesquisar o preço, verificar 
a política de troca da loja e a 
garantia contratual. E aque-
le que escolher comprar on-
line, precisa redobrar a aten-
ção para não cair em golpes 
e observar as dicas sobre se-
gurança nas compras pela 
internet no site e nas redes 
sociais do Procon-RJ. As car-
tilhas e dicas têm informa-
ções que irão orientar e tirar 
muitas dúvidas dos consu-
midores” diz.

A cartilha pode ser acessa-
da através do link: http://bit.
ly/cartilha-natal-proconrj.

O Procon Estadual do Rio 
criou uma cartilha com 
orientações para que os 
consumidores comprem 
presentes de forma segu-
ra durante o fim do ano. A 
entidade orienta fazer uma 
pesquisa de preços, porque 
o produto pode apresentar 
variação significativa de 
uma loja para outra e que se 
verifique a política de troca. 
O Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) não obriga 
a loja física a efetuar troca 
de produtos por gosto ou ta-
manho, e a grande maioria 
permite e estabelece as suas 
próprias regras para reali-
zá-la, as condições de troca 
devem ser observadas pelo 
consumidor, e informadas 

de forma clara e expressa 
pelo fornecedor.

Já nas compras pela inter-
net, o CDC garante o direito 
de arrependimento, ou seja, 
o consumidor tem sete dias 
para efetuar o cancelamento 
da compra, independente do 
motivo. O principal cuidado 
que o consumidor deve ter 
na internet é com a seguran-
ça dos seus dados e verificar 
sempre o prazo de entrega. 
É importante informar que 
é previsto por lei no Rio de 
Janeiro, o direito de marcar 
o dia e o turno para receber 
a encomenda.

No caso de defeitos apa-
rentes, o consumidor terá o 
prazo de 90 dias (bens du-
ráveis) e 30 dias (bens não 

duráveis) para reclamar com 
o fornecedor, que terá o pra-
zo de 30 dias para resolver o 
problema. E, caso este não 
resolva, o consumidor po-
derá exigir substituição do 
produto por outro da mesma 
espécie, a restituição ime-
diata da quantia paga mo-
netariamente atualizada ou 
o abatimento proporcional 
do preço. Se o produto for es-
sencial, não precisa aguar-
dar o prazo de 30 dias para 
conserto, o consumidor pode 
de imediato optar pela tro-
ca, devolução do dinheiro, 
ou abatimento do preço

Vale também observar 
que a garantia contratual 
oferecida pelo fabricante é 
complementar à garantia le-

Onde tomar café da manhã no primeiro dia do ano
Quem não pretende 
ir para a cozinha 
após a virada, pode 
escolher uma das 
opções da Seu Vidal
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Restaurante 
na Barra, 
Seu Vidal 
tem opções 
de café da 
manhã  
pós-virada

Quem pretende passar a vi-
rada de 2020 para 2021 acor-
dado até tarde, mesmo que 
seja numa comemoração 
mais intimista, em família, 
provavelmente não vai que-
rer acordar cedo para pre-

parar o café da manhã. Pen-
sando nisso, a Seu Vidal abre 
as portas às 11h para que os 
clientes possam aproveitar 
a primeira refeição do ano. 

Na loja da Barra, entra 
em cena o pão na chapa na 
versão pão de queijo (R$ 
8, 160g); PQP (R$ 28), mas 
calma! É pão, queijo e pre-
sunto como você nunca viu! 
Pão na chapa com manteiga, 
catupiry, queijo e presunto 
e o PQP Madame (R$ 30) – 
pão na chapa com manteiga, 
catupiry, queijo e presunto 
com um ovo frito por cima. 

Há ainda, um combo (R$ 58, 
individual) com pão na cha-
pa, queijo, presunto, linguiça 
suína, catupiry, manteiga, ti-
ras de pão de queijo, bebida 
quente e suco.

A Seu Vidal Olegário fica 
na Avenida do Pepê 700, loja 
103, Jardim Oceânico, na 
Barra da Tijuca. O local fun-
ciona às terças e quartas-fei-
ras, das 11h às 23h; quintas 
e sextas, das 11h à 1h; sába-
do, das 10h à 1h; e aos domin-
gos, das 10h às 23h. Segunda 
não abre. Mais informações 
pelo telefone 3259-7692.

Ator juvenil faz 
balanço do ano

do multitalento foi se apro-
fundar em seus estudos de 
violão e bateria. Porém, ele 
reforça mesmo que mais gos-
tou foi iniciar no surf, o que 
contribuiu para seu papel de 
surfista na websérie Talento 

em Dobro.
Na trama criada para a 

internet, que teve ótima re-
percussão, ele conquistou 
o papel principal e falou da 
importância da gratidão, 
ainda mais em um ano com 
tão poucos trabalhos para a 
classe artística. A websérie 
encerrou a primeira tempo-
rada em outubro, mas, com 
a incerteza da segunda onda 
da pandemia, ainda não teve 
nenhuma definição sobre a 
segunda temporada.

Esperançoso, Alan fala 
sobre os bastidores desse 
trabalho, onde fez grandes 
amigos durante as grava-
ções. “No dia a dia, nas gra-
vações, o elenco e a equipe, 
conseguiram, com profissio-
nalismo e amizade, trans-
formar o trabalho em uma 
grande diversão. Agora, é 
aguardar o que vem por aí”, 
comenta o jovem.

Para ele, a quarentena 
trouxe pontos positivos, 
onde aprendeu ainda mais 
sobre a importância da fa-
mília. E acredita que, com a 
pandemia, muitas pessoas 
começaram a repensar suas 
vidas. “Uma das coisas mais 
positivas em meu ano de 
2020 foi poder passar mais 
tempo com a minha famí-
lia, mas, claro, nem tudo 
é perfeito, o lado negativo 
para mim, foi ficar longe dos 
meus amigos”, conta.

Alan incentiva aos que de-
sejam ingressar na carreira 
de teatro ou até mesmo em 
uma nova atividade no ano 
de 2021 e conta suas expec-
tativas. “Não devemos desis-
tir jamais de nossos sonhos 
e propósitos. Aprendi que 
podemos ser aquilo que de-
sejamos, basta lutar. O ano 
de 2021 será um ano bem es-
pecial, pois farei 16 anos e, 
com isso, poderei incremen-
tar minha carreira de ator e 
de modelo, fazendo minha 
emancipação e tirando o 
DRT”, finaliza.

“Uma das coisas 

mais positivas em 

2020 foi passar 

mais tempo com 

a minha família. 

Ruim foi ficar longe 

dos amigos”

Alan Pfeffer, ator

Alan Pfeffer fez parte de 
uma websérie, aprendeu 
a surfar, tocar violão 
e bateria. Mas o mais 
importante foi o contato 
maior com a família
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