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EDITORIAL

Esta é uma edição muito especial, pois celebra os 30 anos 
de fundação do Idec. Pois é, três décadas já se passaram 
desde que um grupo de pessoas sonhou junto a construção 
de uma organização de defesa do consumidor independente 
de governos, de empresas e apartidária, que pudesse fazer 
uma defesa coletiva dos direitos de todos os consumidores e 
cidadãos brasileiros.

Graças ao seu apoio, associada e associado, esse sonho se 
tornou realidade e chegamos até aqui como uma das entidades 
civis mais respeitadas do Brasil. Foram anos de muitas lutas e 
conquistas. Algumas batalhas que começaram lá no início 
de nossa jornada nos acompanham até hoje, outras novas 
apareceram e velhas brigas ressurgem com novas roupagens.

Por exemplo, nossa luta pela regulamentação dos planos 
de saúde, nos anos 90, parecia ter sido encerrada com sucesso. 
A Lei de Planos de Saúde foi aprovada em 1998 e, nos últimos 
anos, viemos batalhando para fechar as lacunas e aparar as 
arestas deixadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) na regulação do setor. 

Porém, uma reforma desta lei está em curso no Congresso, 
e a forma como vem sendo discutida coloca vários direitos 
dos consumidores em xeque. Ao mesmo tempo, uma proposta 
absurda de criar planos de saúde “populares” – que são, na 
prática, um retorno aos planos não regulados dos anos 90 – 
segue avançando no governo. 

Não podemos deixar de lamentar também que muitos 
poupadores ainda aguardam um desfecho sobre os planos 
econômicos. Mas queremos dizer a você, associada e 
associado, que não vamos esmorecer em nenhuma dessas 
batalhas. Continuaremos lutando com a mesma garra e o 
mesmo ideal que nos motivou a criar esta associação em 1987. 
Contamos com seu apoio para seguir cada vez mais fortes, 
cada vez melhores.
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O IDEC

Criado em 1987, o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) é uma associação de consumidores sem 
fins lucrativos e independente de governos, empresas ou 
partidos políticos. Sua sustentação deve-se principalmente 
à contribuição de associados. O Idec também recebe 
recursos de organismos públicos e fundações que 
não comprometam a sua independência. Sua missão é 
promover a educação, a conscientização, a defesa dos 
direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo.

QUEM NOS APOIA
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