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EDITAIS CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

QUATRO BARRAS

NOVA LEI GARANTE
DIREITOS AO CONSUMIDOR
CONSUMIDOR QUE ADQUIRIR OU ENCONTRAR PRODUTO VENCIDO EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS PODERÁ SOLICITAR ITEM SEMELHANTE SEM QUALQUER CUSTO

O
Produtos vencidos nas prateleiras:
lei prevê restituição sem
qualquer ônus

consumidor quatrobarrense passa a contar
com a proteção da Lei
Ordinária 1139/2018, que lhe
garante mais um direito. Caso
o consumidor encontre, ou
adquira, algum produto com
prazo de validade vencido em
supermercados, farmácias, lojas em geral, pode solicitar no
estabelecimento um produto
semelhante sem qualquer custo.
Não há a necessidade de adquirir o produto para ter direito

à gratuidade. A lei garante no
seu artigo 1° que o consumidor
que encontrar um produto
vencido disponível à venda,
pode pedir um equivalente de
forma gratuita.
A lei, de autoria do vereador
André Luiz Barcia da Silva,
passa a vigorar no prazo de 180
dias, a partir da data de publicação, 24 de julho de 2018. Os
estabelecimentos terão o prazo
de 90 dias para se adequar à
nova lei.

O consumidor pode solicitar a troca e a gratuidade do
produto diretamente no local.
Caso o responsável se recuse
a cumprir a lei, o consumidor
deve fazer a denúncia no Procon. Ele também pode acionar
a fiscalização da Vigilância
Sanitária.
Para o coordenador do
Procon de Quatro Barras, Rafael Ferreira de Souza, “vale
destacar que o caráter da lei
é educativo, indenizatório e

punitivo”. A lei deve criar uma
nova ferramenta de controle
para os consumidores. “O
consumidor é o nosso melhor
parceiro na efetivação desta lei,
ele é o primeiro fiscal. O Procon
e a Vigilância Sanitária darão
o suporte quando o fornecedor
se recusar a cumprir a lei”,
salientou Rafael.
O artigo 3° da lei diz que
o fornecedor deve fixar em
local visível ao público aviso
que contenha os direitos pre-

vistos nesta lei, preferencialmente, próximo aos caixas de
pagamento.
O artigo 4° prevê as infrações pelo descumprimento
da lei, dentre as quais, advertência; multa de 0,20 a
duas Unidades de Referência
Municipal de Quatro Barras
URMQB (R$ 517,97); apresentação do produto; interdição
do estabelecimento e até a
cassação da licença de funcionamento.
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EDITAIS PREFEITURA DE QUATRO BARRAS

UNIDADES DE SAÚDE ABREM
CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A POLIOMIELITE E O
SARAMPO EM AGOSTO
CRIANÇAS DE 1 ANO A MENORES DE 5 DEVEM
SER VACINADAS
PMQB

Campanha inicia no dia 6 de agosto e encerra no dia 31
As Unidades de Saúde de
Quatro Barras abrem a partir
do dia 6 de agosto a Campanha de Vacinação contra
a Poliomielite e o Sarampo.
Crianças entre 1 ano e 4 anos
11 meses e 29 dias devem ser
vacinadas.
A Secretaria de Saúde
lembra aos pais para que
levem a Carteirinha de Vacinação e não deixem de
imunizar seus filhos. A campanha estará aberta ao longo
do mês de agosto, finalizando

no dia 31. O dia D, de mobilização, está marcado para
18 de agosto, quando todas
as unidades permanecem
abertas no sábado.
Pessoas com idade acima
dos 49 anos que desejam
tomar a vacina para prevenção do sarampo podem
procurar uma Unidade de
Saúde e solicitar a avaliação
da carteirinha. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone: (41) 3671-8800,
ramal 8870.

CLASSIFICADOS
ALUGA AP 54M2, 2 quartos,
mobiliado, 1 vaga. Guaraituba - Colombo/PR. Valor
R$ 950,00. Condomínio R$
220,00. Fone: 9 9990-1276
falar com Andreia
Trabalho com jardinagem, roçadeira própria e
como chacreiro também
com disponibilidade de
morar no emprego. (41)
991048292 falar com Miguel Kominiak.
Vende-se terreno de 7x30m
com casa mista de 48 m2,
na Rua Catarina Knapik,
473, em Quatro Barras.
Interessados ligar p/ 995151002. Aceito carro.
Vendo câmera digital Nikon
D-60 com bolsa e acessórios, 1 objetiva 18-55 e
uma objetiva 200mm, valor
1.200,00, falar com Lima no
fone 99702907
TERRENO - Vende-se terreno na Rua Rio Tocantins.
Zona mista consolidada,
próximo a Av. Irai, em Pinhais. 1500 m² , com capacidade para 4 pavimentos.
R$ 900 mil, aberto a negociação. Tratar: 88667172
TERRENO - Vende-se terreno na Rua 1°de Maio, em
Pinhais, próximo a caixa
econômica. 980 m² , zona
central, com duas casas em
alvenaria, com capacidade
para 8 pavimentos. R$ 1,5
milhão, aberto a negociação. Tratar: 88667172
ALUGO BARRACÃO na
área industrial de Pinhais,
localizado na Rua Mandaguari, número 1612, próximo da Empresa Nilko. O
local conta com 380 M2

de área construída, dois
escritórios, três banheiros,
205 M2 de pátio. Consulta
comercial - liberado para
qualquer ramo e atividade
industrial ou comercial.
Interessados entrar em
contato: (41) 9144- 5858.

prata, 4p, dir. hid., ar cond.,
alarme, trava, roda liga leve,
133 mil km. Ótimo estado.
R$ 10 mil. Aceito propostas.
T: (41) 9602-2802 ou 95862908 c/ Américo.
Aluga-se casa comercial

110 m² + edícula nos fundos 77m² para serviços A
1º R$1600,00 a 2º R$900,
localizada Na Avenida
Maringá Conjunto Áquila,
Telefone: 8881-7009 e
8442-6950

Vende-se geladeira Eletrolux 250 branca com refrigerador. Especiﬁcações:
1,40m de altura, 0,55m
de profundidade e 0,55
de largura. 220W. R$ 100.
Tratar com Rosilene: (41)
3672-6047.
Faço pinturas, graﬁatos e
reformas. Tel: 9927-9210 /
9586-4782 falar com João.
Ofereço-me para trabalhar
como cuidadora de idosos,
possuo experiência e referencia, horário disponível.
Tratar: 9780-1178
Vende-se terreno 13x12,
Rua Princesa Isabel 370,
Jardim Bela Vista, Piraquara/Pr. Tel: 8436 8795 Dirceu
/ 8436 8796 Lola.

PRECISA-SE DE CAÇA TALENTOS!
Precisa-se de Olheiros para indicação de
modelos para a Agencia WR.

PUBLICAÇÕES

Ótimos ganhos + Bônus
Interessados ligar para o numero:
(41) 3357-7467 e marcar uma entrevista

MODELCORTE

CORTE COMPUTADORIZADO!
ROUTER CNC 3D E 2D e Laser. Qualidade, Rapidez, Preço baixo.

Vende-se casa comercial
próximo a Campo Comprido, terreno 12x50 e casa
120 metros. Valor 255 mil
troco por casa em Quatro
Barras de menor valor. Tel:
3649 2505 / 9879 1828.
Trabalho com Construção
Civil: Casa, sobrados e
qualquer serviço na área.
Telefone: 9228 3771 - Felix
Casal sem ﬁlhos procura
casa para alugar na região
de Pinhais Bairros Vila Amélia ou Vila Maria Antonieta,
quem tiver a casa entrar em
contato pelo número 3669
7900, falar com Jô Almeida.
Vende-se Polo 1.8 MI, 2000,

Letras caixa, Moldes, Modelos, Peças técnicas, Móveis, painéis
decorativos, Artesanato. ACM, alumínio, PVC, PS, MDF, plásticos
de engenharia.

(41) 3339-0531/ 9940-4196
modelcorte@gmail.com

www.modelcorte.com.br
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AGORAPARANA.COM.BR

PUBLIQUE
SUAS ATAS E
EDITAIS AQUI!

41 3667-1900
comercial@
agoraparana.
com.br

