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Depósitos são autuados
D

ez depósitos de venda de
garrafões de água mineral, em Belém, foram
fiscalizados e autuados pela
Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor do Estado do
Pará (Procon-PA) nos últimos
dois dias. Os motivos foram armazenamento inadequado das
garrafas; falta de precificação
visível; documentação irregular
ou pendente; vasilhames vencidos; e falta de nota ou cupom fiscal. Os estabelecimentos terão
um prazo para se adequar.
A fiscalização, iniciada na
terça-feira, visa reforçar a segurança do consumidor num
segmento em expansão. As reclamações eram constantes e a
quantidade de irregularidades
chamava a atenção. Uma das
mais antigas, que levou à cria-

ção da lei estadual 8.461/2017,
era uma indução a erro: água
purificada e adicionada de sais
minerais era vendida como se
fosse água mineral natural. A
confusão ocorria porque o líquido era envasado nas mesmas
embalagens, sem identificação
adequada.
Com a lei recente, as águas
adicionadas de sais precisam
ser envasadas apenas em vasilhames na cor rosa. A cor azul é
exclusiva para água mineral natural. As indústrias fornecedoras passaram por um longo período de adequação e assinaram
um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC). Agora, explica o
coordenador de Fiscalização do
Procon-PA, Rafael Braga, é a vez
dos depósitos fazerem valer não
só a lei dos garrafões, mas tudo o

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2017
A Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, através do Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Av. Beija Flor, n° 09, Qd. 31, Bairro Uirapuru, Novo Repartimento, regularmente inscrita no CNPJ sob o
n° 09.555.115/0001-17, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social Srª Jacina Caúla Barros, no
uso de suas prerrogativas legais, vem tornar público para conhecimento de todos, que realizará Processo de Chamada Pública
para Credenciamento, visando a seleção e possível contratação de profissionais em Pedagogia, Serviço Social e Psicologia,
para atender a demanda local, tanto na zona urbana quanto na zona rural, nos atendimentos especializados junto à Secretaria
de Assistência Social, CREAS, CRAS e CRAS volante, bem como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e Casa
de Passagem de Novo Repartimento/PA. O período para recebimento das propostas será de 14 de Fevereiro à 02 de Março
do corrente exercício. Os interessados poderão adquirir o Edital completo junto à Comissão Permanente de Licitação do
Município de Novo Repartimento/PA, localizada na Avenida dos Girassóis, nº 15, Quadra 25, Bairro Morumbi, a qual estará
habilitada a prestar os esclarecimentos necessários. Daniella Martins de Mendonça - Presidente da CPL.

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

LEILÃO PÚBLICO Nº 101 / 2017
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens
Móveis e Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta,
respeitado o preço mínimo de venda, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel(is) de sua propriedade, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição
dos interessados de 17.02.2017 a 10.03.2017, em horário bancário, na(s) Agências da CAIXA
situadas no Pará, na página da CAIXA no endereço www.caixa.gov.br e na Gerência de Filial
Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BE, situada no Av. Gov. José Malcher, 2725 – 1º andar
– São Braz – Belém/PA. 2VLQWHUHVVDGRVTXHGHVHMDUHPFRQWDUFRP¿QDQFLDPHQWRRXXWLOL]DU
recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA antes do prazo estipulado para
UHDOL]DomRGROHLOmRD¿PGHVHLQWHLUDUGDVFRQGLo}HV2OHLOmRUHDOL]DUVHiHP10.03.2017
a partir de 12 horas, Av. Gov. José Malcher, 2725 – 1º andar – São Braz – Belém/PA, na
presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato. A divulgação do
UHVXOWDGRR¿FLDOGROHLOmRVHUiHIHWXDGDDSDUWLUGRGLD17.03.2017, nos mesmos locais onde foi
divulgado o Edital de Condições Básicas. Para os imóveis que não acudirem interessados, a
CAIXA, a seu exclusivo critério, levará os imóveis à Venda Direta a partir das 10 horas do dia
21/03/2017. Outras informações nos telefones (91) 3211-2088/3211-2093 e (91) 30339009.

LEILÃO PÚBLICO Nº 102 / 2017
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis
e Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o
preço mínimo de venda, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel(is) de sua
propriedade, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas,
do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de
17.02.2017 a 13.03.2017, em horário bancário, na(s) Agências da CAIXA situadas no Pará, na
página da CAIXA no endereço www.caixa.gov.br e na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e
Imóveis - GILIE/BE, situada no Av. Gov. José Malcher, 2725 – 1º andar – São Braz – Belém/PA.
2VLQWHUHVVDGRVTXHGHVHMDUHPFRQWDUFRP¿QDQFLDPHQWRRXXWLOL]DUUHFXUVRVGR)*76GHYHUmR
GLULJLUVHjV$JrQFLDVGD&$,;$DQWHVGRSUD]RHVWLSXODGRSDUDUHDOL]DomRGROHLOmRD¿PGHVH
inteirar das condições. O leilão realizar-se-á em 13.03.2017 a partir de 10:30 horas, AGÊNCIA
CASTANHAL - Av. BARAO DO RIO BRANCO, 2031 – CENTRO – CASTANHAL/PA, na presença
dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato. A divulgação do resultado
R¿FLDOGROHLOmRVHUiHIHWXDGDDSDUWLUGRGLD20.03.2017, nos mesmos locais onde foi divulgado
o Edital de Condições Básicas. Para os imóveis que não acudirem interessados, a CAIXA, a seu
exclusivo critério, levará os imóveis à Venda Direta a partir das 10 horas do dia 22/03/2017. Outras
informações nos telefones (91) 3211-2088/3211-2093 e (91) 30339009.
Gerente de Filial da GILIE/BE

que consta no Código de Defesa
do Consumidor.
“Os depósitos precisam cobrar os vasilhames com cores
diferentes dos fornecedores, ou
estarão sendo coniventes com
a irregularidade. E precisam se
adequar às legislações sanitárias
e estar com a documentação do
estabelecimento em dia”, observa Rafael, adiantando que a operação será retomada na semana
que vem. As novas cores de vasilhames serão obrigatórias em
abril, mas a fiscalização já está
orientando sobre esse prazo.

ASCOM PROCON

Procon fiscaliza estabelecimentos que vendem garrafões de água mineral. Foram autuados 10 pontos de venda.

Procon-PA orientou sobre prazo para utilização de novas cores de vasilhames

