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NO O DIA
RECLAMAR ADIANTA
“Comprei o presente de aniversário do meu filho
através de um site. A entrega não foi feita no prazo e
meu filho ficou sem presente. Tenho direito ao dinheiro
de volta?”
(Jennifer Costa, Irajá, Rio).

Sem presente
por culpa de site

A

loja tem o dever de
entregar o produto
adquirido no prazo
estipulado. Como
isso não ocorreu, fica caracterizado o descumprimento
da oferta, de acordo com o
artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse
caso, por se tratar de um
presente, o atraso na entrega caracterizou a perda do
objeto. Não há dúvidas de
que o consumidor pode desistir da compra e solicitar
a restituição integral do dinheiro já pago, incluindo o
frete, e também eventuais
perdas e danos decorrentes
da demora.
A advogada Cátia Vita
orienta o consumidor a entrar em contato com a empresa onde a compra foi feita e informar que o produto
não chegou. Busque saber o
que aconteceu. Seja via telefone ou via internet, é muito
importante que você registre
a queixa e anote o protocolo, a hora, o nome do atendente e a data da ligação ou

DIVULGAÇÃO

A advogada Cátia Vita

da troca de mensagens.
Lembre-se: a cada contato, um protocolo diferente. Ter em mãos esses dados vai facilitar a sua vida
caso precise ingressar na
Justiça. Você tem também
a opção de cancelar o pedido e solicitar o estorno
de todo o valor pago pelo
produto que não chegou,
inclusive o frete.
Casos Resolvidos: Gabriel Antunes (Vivo), Stefany Faria (Tim), Ivone
Almeida (Oi).

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br
WhatsApp: (21)993289328

Uber anuncia bônus para
quem cumprir metas
Motoristas que aceitarem corridas poderão receber até R$ 1500 de bônus
DIVULGAÇÃO

KARILAYN AREIAS
karilayn.areias@odia.com.br

O

s motoristas de
Uber que aceitarem corridas poderão receber até R$
1500 de bônus da empresa.
A medida, nomeada de Grana Extra, foi anunciada em
meio ao crescimento das reclamações envolvendo o cancelamento de viagens e a alta
dos combustíveis no país.
De acordo com a Uber, o
valor adicional será pago a
todos os motoristas que completarem um número mínimo de viagens a cada semana. A promoção tem duração
de 11 semanas, e os valores
adicionais podem variar de
R$ 150 a R$ 500 por semana,

Uber anuncia bônus de até R$ 1500 para os motoristas

conforme a missão proposta
em cada etapa. Os motoristas que completarem todas
as etapas podem receber em
um mês até R$ 1.500 em va-

lores adicionais, além dos ganhos com as viagens em si.
Ainda segundo a empresa,
as informações sobre cada
etapa e as regiões partici-

pantes serão atualizadas na
página da campanha. Além
disso, a Uber também lançou a Campanha Indique-e-Ganhe, em que motoristas
que já dirigem com a plataforma ganham um valor pela
indicação de novos parceiros. A promoção oferece aos
motoristas até R$ 1.500 por
cada novo parceiro que se
cadastrar e realizar viagens
a partir de uma indicação. À
medida que o novo parceiro
completa as primeiras viagens, quem fez a indicação
já recebe uma parte do valor,
assim como o novo motorista, que pode ganhar até R$
500. Ao completar 100 viagens, a indicação resulta no
valor integral para o indicado e para quem indicou.

Inscrições abertas para a corte de Momo
Final está prevista para acontecer no dia 17 de dezembro na Cidade do Samba
A Prefeitura do Rio, por meio
da Riotur, abriu as inscrições
para o concurso que vai escolher o Rei Momo, a Rainha e as
Princesas do Carnaval 2022.
Essa é mais uma etapa do processo de planejamento da cidade para o carnaval, desde
que o cenário epidemiológico
da pandemia da Covid-19 e
as determinações dos órgãos
competentes no combate à

doença sejam favoráveis à
realização da festa.
“Iniciamos o processo para
eleger a Corte Real do Carnaval carioca. O Rei Momo, a Rainha e as princesas seguirão
conosco divulgando essa que
é a maior festa da cidade do
Rio. Esperamos muitos candidatos interessados porque o
Carnaval de 2022 promete ser
o melhor Carnaval de todos os

tempos”, celebra a presidente
da Riotur, Daniela Maia.
As inscrições vão até o dia
18 novembro. No concurso, além da Rainha e do Rei
Momo, o vice-Rei e duas
princesas serão escolhidos
para compor a Corte Real do
Carnaval carioca.
Os detalhes do concurso
foram publicados na edição desta segunda-feira do

Diário Oficial do município.
O regulamento e a ficha de
inscrição estão disponíveis
no site da Riotur, na aba
“Editais e Avisos”. Em caso
de dúvidas, os concorrentes podem entrar em contato com a Riotur através do
e-mail riotur.inscricoesreierainha22@gmail.com.
A final está prevista para acontecer no dia 17 de dezembro.

