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Desfile Cívico marca as comemorações 
ao Dia da Independência

Com o tema "Pilares da 
qualidade de vida" desfile 

de sete de setembro levou 
centenas de pessoas à 

avenida 14 de Dezembro

Centenas de pessoas as-
sistiram o desfile cívico em 
Nova Esperança na manhã 
de sexta-feira (7), em cele-
bração aos 196 anos da In-
dependência do Brasil.

O ato aconteceu na ave-
nida 14 de Dezembro, tendo 
como ponto de saída a Con-
cha Acústica, até a chegada 
na Praça Mello Palheta. No 

trajeto de aproximadamen-
te 750 metros, desfilaram 
28 entidades entre escolas 
municipais, estadual, par-
ticulares, servidores públi-
cos, atletas, além do Tiro de 
Guerra, Bombeiros e Polícia 
Militar. Estima-se que mais 
de mil pessoas participaram 
representando as entidades. 
PÁGs. 4 e 5

Foto: José Antônio Costa

ESPORTE
Classificações garantidas 

nas três categorias do 
Maringá Futebol Clube

PÁG. 8
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DESDE MAIO DE 1995

Escrivão de polícia denunciado pelo 
Gaeco por diversos crimes é condenado 

a dez anos e quatro meses de prisão

O Jornal Noroeste tem circulação bi-semanal no formato impresso e digital, sendo órgão oficial dos municípios de Nova Esperança e Pres. Castelo Branco

- AÇOUGUEIRO
- AUXILIAR DE MARMORARIA

- AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 
- AUXILIAR DE PADEIRO

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D/E)

- PEDREIRO
- REPOSITOR DE MERCADORIAS

- TRABALHADOR AGRÍCOLA
- VENDEDOR INTERNO
- VENDEDOR PRACISTA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE MARINGÁ - FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA. VARA 
CÍVEL DE NOVA ESPERANÇA – PROJUDI. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO de CRISTIANO DA 
SILVA RAMOS, COM PRAZO DE 30 DIAS. O Juiz de Direito da Vara Cível do Foro Regional 
de Nova Esperança – Comarca da Região Metropolitana e Maringá/PR. FAZ SABER a 
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, perante este 
juízo e respectivo cartório tramita os autos n.º 0004055-14.2017.8.16.0119 de Notificação 
Judicial, que BRASIL G3 EMPREENDIMENTOS , move contra , no qual foi deferida 
IMOBILIÁRIOS LTDA CRISTIANO DA SILVA RAMOS a expedição do presente edital do 
requerido CRISTIANO DA SILVA RAMOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
inscrito no CPF nº 060.871.309-00, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e 
não sabido. Alegações da Autora: O requerido adquiriu do requerente um lote situado na 
Quadra 03, Data 18 na cidade de Nova Esperança/PR, tornando-se assim responsável pelo 
pagamento das parcelas avençadas. Ocorre que até a presente data o requerido está em 
atraso com o pagamento das parcelas relativas ao contrato desde junho de 2016, sendo 
que até- o momento da propositura da Notificação Judicial totalizava a importância de R$ 
7.379,87 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) cujos valores 
deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa convencionado no 
todo pagamento. Por inúmeras vezes, o requerente procurou receber do requerido, o valor 
das parcelas do lote, mas este não efetuou o pagamento do débito, sendo certo que todas 
as tentativas através de contatos telefônicos se mostraram infrutíferas, exaurindo, assim, 
todos os meios amigáveis para que o requerido satisfizesse sua obrigação, o que não 
ocorreu, ensejando à requerente a propositura da presente notificação afim de receber seu 
crédito, com acréscimos de juros moratórios, a contar dos respectivos vencimentos, multas 
convencionadas e correção monetária conforme o contrato de compromisso de compra e 
venda. Isto posto, pede digne-se Vossa Excelência a Notificar a Requerida para: a) efetuar 
o pagamento da dívida demonstrada no presente edital no prazo de 30 dias, b) requer 
finalmente, que todas as futuras intimações/notificações que vierem a serem publicadas, 
saiam em nome do DR. JOSÉ MIGUEL GIMENEZ, OAB/PR nº 37.236-B. Dá-se à presente 
causa, o valor R$ 7.379,87 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 
centavos) Nova Esperança–PR. 03 de setembro de 2018. Eu, Ana Paula Fumagalli, Técnica 
Judiciária, o subscrevi. LEANDRO ALBUQUERQUE MUCHIUTI. Juiz de Direito.

*Tiago Galdino é CFO do Imovelweb, um 
dos maiores portais do mercado imobiliário 
do País. O executivo é bacharel em Adminis-
tração de empresas, pela Universidade Fed-

eral de Sergipe (UFS), com MBA pelo Insper. 
Conta com Especialização em Negociação e 
Liderança, na Harvard University (EUA).

ARTIGO

ESTE É UM BOM MOMENTO PARA COMPRAR IMÓVEIS?

Realizar o sonho da casa pró-
pria ainda é uma prioridade para 
milhões de brasileiros. No entan-
to, para muitos, a crise econômica 
enfrentada pelo País nos últimos 
anos tornou essa conquista um 
pouco mais distante. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), entre 
2016 e 2017, aumentou em 7% o 
número de imóveis cedidos no 
Brasil, ou seja, cresceu a quantida-
de de pessoas que moram “de fa-
vor”, como falamos popularmente.

 O cenário atual, entretanto, já 
pode ser considerado mais pro-
missor. Mesmo com a retomada 
singela da economia, este é um 
momento de oportunidades. Para 
quem tem registro em carteira de 
trabalho (CLT) e, ao menos, três 
anos de FGTS acumulado, pode 
ser a hora de pensar em adquirir o 
primeiro imóvel.

 Mas, para quem não tem di-
nheiro vivo para comprar à vista, 
a primeira alternativa que vem a 
mente é, sem dúvida, financiar. 
E, nesse sentido, temos boas notí-
cias. Em 2018, as linhas de crédito 
para a compra de imóveis volta-
ram a ficar mais acessíveis para 
a pessoa física. Recentemente, a 
Caixa Econômica Federal, um dos 
principais agentes financeiros im-
pulsionadores do mercado imobi-
liário, aumentou o limite da cota 
de financiamento de um imóvel 
usado de 50% para 80%, o que sig-
nifica um “respiro” na hora de dar 
a tão suada entrada do bem. Para 
as unidades novas, o percentual 
permaneceu em 80%.  As taxas 

nominais também apresentaram 
queda, fator que contribui para a 
compra de bens duráveis em ope-
rações de longo prazo.

 No entanto, para quem está 
decidido a entrar em um financia-
mento, existem pontos sensíveis 
que devem ser analisados com 
muito cuidado. O primeiro deles 
é o sistema que será adotado para 
a composição do saldo devedor 
do contrato. No Brasil, existem 
três sistemas bastante usuais: o 
SAC (Sistema de Amortização 
Constante), o SACRE (Sistema 
de Amortização Crescente) e a 
Tabela Price (Sistema Francês de 
Amortização). No SAC e no SA-
CRE, as parcelas são decrescentes 
e, em ambos, o CET – Custo Efeti-
vo Total – do contrato tende a ser 
menor do que nas operações que 
seguem a Tabela Price.

 Antes de fechar negócio, tam-
bém é importante se certificar das 
taxas administrativas que serão 
cobradas pela instituição escolhi-
da. Cada banco, por exemplo, pos-
sui a sua própria tabela de custos, 
que pode variar de um para outro, 
significativamente. Esta informa-
ção, normalmente, está escondida 
no rodapé do contrato, portanto, 
questione antes de dar sequência 
ao pedido do empréstimo.

 Tomada a decisão, a primeira 
etapa para a liberação de um fi-
nanciamento é a análise cadastral, 
que é praxe em todas as institui-
ções financeiras. Nesta avaliação 
será levada em conta a situação 
de crédito do tomador, ou seja, 
se possui restrições financeiras, 

como apontamentos no SPC e 
Serasa, se possui vínculo empre-
gatício formal, qual a sua remune-
ração mensal e variável, endereço 
fixo e referências.

 É preciso reforçar, porém, que 
mesmo em tempos de condições 
favoráveis, o comprador não pode 
deixar de avaliar a sua verdadeira 
condição financeira e a necessi-
dade real de adquirir este imóvel. 
Assumir um crédito imobiliário, 
sem estar plenamente conscien-
te da responsabilidade e do peso 
desta dívida, é prejuízo na certa. 
Portanto, é imprescindível que 
o consumidor analise o quanto 
realmente tem de recurso dispo-
nível para a entrada, qual o saldo 
atual de que pode dispor no FGTS 
e qual o percentual de seu salário 
que está livre para o pagamento 
das parcelas. As instituições fi-
nanceiras normalmente permitem 
comprometimento de no máximo 
30% da renda mensal com paga-
mento do financiamento. 

 É propício ressaltar, ainda, 
que financiar só é recomendado 
quando o grau de urgência para 
comprar o imóvel é mais alto. Se 
for possível esperar um pouco 
mais para a aquisição, o consórcio 
pode ser levado em consideração. 
Diferentemente de um financia-
mento, o comprador de uma cota 
de consórcio não poderá usufruir 
do bem instantaneamente e a con-
quista do imóvel estará atrelada à 
capacidade de dar lances atrativos 
no decorrer do contrato ou, pu-
ramente, da sorte de ser contem-
plado nos sorteios dos primeiros 

meses.
 Aqui, também é necessá-

rio estar de olho bem aberto! Ao 
comprar uma cota de consórcio é 
essencial conhecer a procedência 
da companhia administradora e, 
sobretudo, analisar o histórico de 
lances já contemplados. É impor-
tante verificar os custos ao longo 
do tempo, como taxas adminis-
trativas, valor mínimo dos lances, 
calendário de sorteios etc.  O con-
sumidor deve estar ciente de que, 
ao aderir a um grupo de consórcio 
imobiliário, dificilmente o bem 
será obtido no primeiro lance.

 Ainda para quem pode espe-
rar e tem disciplina financeira, 
há uma terceira alternativa: pou-
par. Formar uma boa carteira de 
investimentos, que garanta uma 
remuneração compatível com o 
mercado (necessariamente supe-
rior à inflação), pode garantir a 
tranquilidade de adquirir o imóvel 
desejado à vista e em um futuro 
bem próximo.

 Resolvida a questão do valor 
a investir, como escolher um bom 
imóvel, pagando por ele um preço 
justo? O mercado imobiliário é re-
gido, sobretudo, pela lei da oferta 
e procura. Este movimento é cons-
tante, pois, independentemente 
de estarmos vivendo em tempos 
de crise, as pessoas continuam se 
casando, se divorciando e mui-
tos filhos permanecem sonhando 
com o momento de sair da casa 
dos pais. Então, o segmento sem-
pre tem demanda, que pode ser 
forte, moderada ou fraca, de acor-
do com o momento financeiro do 

País. Quando a oferta de crédito 
é maior ou os preços dos imóveis 
estão mais baixos, a busca aumen-
ta e logo os valores também, ini-
ciando um novo ciclo, como uma 
roda gigante.

 A Selic é um excelente ponto 
de partida para o aquecimento do 
setor. A taxa básica atual é a mais 
baixa dos últimos 10 anos, 6,5%, e 
isto significa crédito mais barato. 
E o índice de confiança do con-
sumidor é movido por essa refe-
rência de mercado. Além disso, 
quanto mais baixa a Selic, o apeti-
te por investimentos tradicionais, 
como a poupança, tende a cair e, 
consequentemente, o interesse em 
investir em imóveis volta a reacen-
der, valorizando as ofertas.

 Concluindo, este é um exce-
lente momento para comprar um 
imóvel nos últimos cinco anos. 
Economia voltando a crescer, taxa 
básica em níveis baixos, institui-
ções financeiras dispostas a finan-
ciar e as pessoas ainda almejando 
morar no que é seu. Além disso, 
construtoras com estoque alto de 
lançamentos e imóveis usados va-
zios há algum tempo são fatores 
que elevam o poder de barganha 
de quem deseja comprar. Então, 
para que esperar? Que tal realizar 
este sonho ainda em 2018?

*Tiago Galdino

O Juízo da 1ª Vara 
Criminal de Foz 
do Iguaçu conde-

nou um escrivão de polícia 
denunciado pelo Grupo de 
Atuação Especial de Com-

bate ao Crime Organizado 
(Gaeco). Acusado pelos cri-
mes de posse de munições 
de uso permitido e restrito, 
supressão de documento 
público e tráfico de drogas, 

além da contravenção pe-
nal de jogo do bicho, o réu 
recebeu pena de dez anos, 
quatro meses e cinco dias de 
prisão, além de multa de R$ 
25.392,70 e à perda do cargo 

público.
A ação penal foi pro-

posta a partir da prisão em 
flagrante do servidor, em 
decorrência do cumpri-
mento de mandado de bus-

ca e apreensão no dia 5 de 
dezembro de 2017 durante 
a Operação Vant, que apu-
rou crimes de prevaricação, 
corrupção passiva, falsidade 
ideológica e uso de docu-
mento falso, praticados por 
policiais civis.

Em decorrência da mes-
ma operação, outro policial 
civil já foi condenado pelo 

Juízo da 1ª Vara Criminal 
de Foz do Iguaçu, em 19 de 
julho deste ano, às penas de 
cinco anos de prisão e perda 
do cargo público, pela práti-
ca dos crimes de posse ile-
gal de acessório de arma de 
fogo de uso restrito e fraude 
processual. 

Comunicação MPPR
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Etapa Sunset da Paraná Running 
está com inscrições abertas

Rosa Weber nega prorrogação de prazo 
para PT substituir Lula na chapa

Código de Defesa do Consumidor 
completa 28 anos: conheça 12 direitos

A terceira prova do 
maior e melhor cir-
cuito de corridas 

de Maringá está com as 
inscrições abertas. A Pa-

raná Running 2018, etapa 
Sunset, acontece dia 24 de 
novembro, no bairro Bom 
Jardim, com uma excelente 
estrutura e corredores pre-

parados.
A proposta desse ano é 

que cada corrida propor-
cione uma experiência úni-
caaos atletas. Por isso, cada 

etapa aconteceu num horá-
rio: a primeira foi noturna,a 
segunda ao amanhecer, e a 
terceira será com o sol se 
pondo. Garantia de uma 

vibe incrível.
A realização do Paraná 

Running é da GMC Even-
tos e VQV Eventos. As 
inscrições já estão abertas 

e são feitas pelo site www.
paranarunning.com.br. A 
largada será às 19h30min, 
horário de verão, com qual-
quer condição climática.

A presidente do Tribu-
nal Superior Eleito-
ral (TSE), Rosa We-

ber, negou a prorrogação do 
prazo para o PT substituir o 
nome do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na cabe-
ça de chapa presidencial.

Com a decisão, o PT tem 
até o fim desta terça-feira 
(11) para fazer a troca de no-
mes. Se não definir, o partido 
pode ficar sem coligação na 

disputa à Presidência da Re-
pública.

Nas articulações políticas, 
o nome que ganha força para 
substituir Lula é o do candi-
dato a vice-presidente Fer-
nando Haddad, ex-prefeito 
de São Paulo e ex-ministro 
da Educação.

Para Rosa Weber, não há 
motivos para prorrogar o 
prazo para o PT substituir 
o nome do ex-presidente na 

chapa. “Não se justifica, con-
tudo, o deferimento do pedi-
do de sustação da eficácia do 
acórdão recorrido, ainda que 
na pretensa extensão míni-
ma”, diz a decisão.

A defesa de Lula pediu a 
ampliação de prazo para o dia 
17, a próxima segunda-feira. 
Os advogados justificam que 
é necessário considerar o 
apelo popular de Lula e as in-
tenções de votos atribuídas a 

O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) 
completa 28 anos 

de vigência no dia 11 de se-
tembro, uma evolução nas 
relações de consumo e de res-
peito ao consumidor. O CDC 
garante os direitos legais do 
consumidor.

O advogado especialista 
em Direito do Consumidor, 
Sérgio Tannuri, lista 12 direi-
tos em vários segmentos, que 
o cidadão nem sabe que tem, 
mas que são essenciais no dia 
a dia.

1. Cobrança indevida 
deve ser devolvida em dobro 
- Quem é alvo de alguma co-
brança indevida pode exigir 
que o valor indevidamente 
cobrado a mais seja devolvido 
em dobro e corrigido. A regra 
consta do artigo 42 do CDC;

2. Nome deve ser limpo 
até cinco dias após quitação 
da dívida - Uma decisão da 3ª 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) determinou 
que, depois que o consumi-
dor paga uma dívida atrasa-
da, o nome dele deve ser re-
tirado dos órgãos de proteção 
ao crédito em no máximo 5 
(cinco) dias. O prazo deve ser 
contado a partir da data de 
pagamento;

3. Bancos devem oferecer 
serviços gratuitos - O cor-
rentista não é obrigado a con-
tratar um pacote de serviços 
no banco. Isso porque as ins-
tituições financeiras são obri-
gadas a oferecer uma quan-
tidade mínima de serviços 

gratuitamente, como o forne-
cimento do cartão de débito, 
a realização de até quatro sa-
ques e duas transferências por 
mês e o fornecimento de até 
dois extratos e dez folhas de 
cheque mensais;

4. Não existe valor míni-
mo para compra com cartão 
– não pode ser exigido um 
valor mínimo para o cliente 
pagar a compra com cartão. 
Se a loja aceita cartão como 
meio de pagamento, deve 
aceitá-lo para qualquer valor;

5. Você pode suspender 
serviços sem custo - Nas 
férias, é possível pedir a sus-
pensão dos seus serviços e 
economizar. O consumidor 
tem o direito de suspender, 
uma vez por ano, serviços de 
TV a cabo, telefone fixo e ce-
lular, água, luz e academia de 
ginástica. Na maioria dos ser-
viços, a suspensão temporária 
não tem custo de desativação 
mas, em alguns casos como 
água e energia elétrica, depois 
o cliente precisará pagar pela 
religação;

6. Toda loja deve expor 
preços e informações dos 
produtos – O artigo 6º do 
CDC prevê a informação 
adequada e clara sobre os di-
ferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de 
quantidade, características, 
composição, qualidade, tribu-
tos incidentes e preço. Com 
relação ao preço, todo produ-
to exposto deve conter: • pre-
ço à vista; • eventual desconto 
oferecido em função do pra-

zo ou do meio de pagamento 
utilizado; • preço total a prazo 
com o número, periodicidade 
e valor das prestações; • todos 
os custos adicionais da tran-
sação (despesas de entrega, 
seguro etc.); • juros, eventuais 
acréscimos e encargos;

7. Você tem 7 dias para 
desistir de uma compra pela 
internet - Conhecido como 
“Direito de Arrependimen-
to”, o artigo 49 do CDC pos-
sibilita ao consumidor um 
prazo de reflexão, no qual 
poderá optar pela desistência 
da compra ou do contrato fir-
mado no prazo de sete dias, 
a contar de sua assinatura 
ou do ato de recebimento do 
produto ou serviço, sem ne-
cessidade de justificar o moti-
vo. Se o consumidor exercitar 
o “Direito de Arrependimen-
to”, os valores eventualmente 
pagos, inclusive o frete, serão 
devolvidos, de imediato;

8. O estabelecimento 
é responsável por aciden-
tes em seu interior - Se um 
cliente sofrer qualquer tipo 
de acidente ou incidente (por 
exemplo, queda, furto, etc.), 
no interior de uma loja, banco, 
supermercado ou shopping 
center, poderá pedir repara-
ção de danos. Por exemplo, se 
o cliente, escorregar no piso 
molhado da área útil de uma 
loja, se machucando com a 
queda, poderá requerer uma 
indenização do estabeleci-
mento comercial. Isso mes-
mo! Há jurisprudência no Su-
perior Tribunal de Justiça que 

decidiu que a culpa é objetiva, 
ou seja, não é nem necessário 
provar a culpa do estabele-
cimento: a responsabilidade 
pelo fato é do fornecedor de 
serviços (artigo 14 do CDC), 
que foi negligente e causou 
um dano ao consumidor;

9. Se não pediu, o consu-
midor não precisa pagar o 
couvert - Acho que a maioria 
dos consumidores já passou 
isso: no restaurante, o gar-
çom despeja o ‘couvert de 
mesa’ com pães, patês, man-
teiga, azeitonas, etc., na mesa 
do freguês, sem sequer pedir 
autorização ou informar se o 
serviço é gratuito ou pago. Ao 
final da refeição, é cobrado na 
conta um valor multiplicado 
pelo número de pessoas sen-
tadas na mesa, quer tenham 
consumido ou não. Quando 
o garçom coloca o couvert na 
mesa, sem dar nenhuma ex-
plicação e sem informar se é 
cobrado e quanto custa, a lei 
interpreta esse serviço como 
"amostra grátis", inexistindo 
obrigação de pagamento. Se 
você não pediu o couvert e o 
serviram na mesa sem a sua 
expressa autorização ou soli-
citação, ele não pode ser co-
brado, pois isso é prática abu-
siva, conforme está previsto 
no Código de Defesa do Con-
sumidor (artigo 39, inciso III, 
parágrafo único);

10. É proibida a cobrança 
de consumação mínima - 
um estabelecimento não pode 
obrigar que alguém consuma, 
seja em bebida ou em comida, 

um valor mínimo exigido na 
entrada. O Código de Defesa 
do Consumidor é bem cla-
ro em seu artigo 39, inciso I, 
quando estipula que é vedado 
o fornecimento de um produ-
to ou serviço condicionado à 
compra de outro produto ou 
serviço. É a chamada "venda 
casada", prática considerada 
totalmente abusiva e ilegal;

11. Multa por perda de 
comanda é ilegal - A cobran-
ça de multa sobre a perda de 
comanda é um abuso e é con-
siderada ilegal pelo Código 
de Defesa do Consumidor. 
É obrigação do prestador de 
serviços vender fichas no cai-
xa ou ter um sistema eletrôni-
co de controle sobre as vendas 
de bebidas e comidas dentro 
de seu próprio recinto. Caso 
tenha perdido a comanda du-
rante a balada, se recuse a pa-
gar tal multa e só pague o que 
efetivamente consumiu. A tua 
palavra vale mais do que a do 
gerente do estabelecimento, 
que deveria ter um sistema 
de controle de consumo mais 
eficiente. Insistir nessa prá-
tica extorsiva é considerado 
Constrangimento ilegal (Art. 
146 do Código Penal), pois 
constranger alguém median-
te violência ou grave ameaça 
a fazer o que a lei não manda 
(no caso, a pagar uma multa 
extorsiva) é crime, podendo 
o gerente e o dono do estabe-
lecimento serem condenados 
à pena de detenção, que varia 
de 3 meses a 1 ano;

12. Estacionamentos são 

responsáveis por prejuízos 
- Quem opta por estacionar 
o carro em estacionamen-
tos, quase sempre se depara 
com aquela famigerada placa: 
"Não nos responsabilizamos 
por objetos deixados no in-
terior do veículo". Essa placa 
não tem valor legal! Quan-
do você entrega a chave do 
carro para o manobrista ou 
retira o tíquete do estaciona-
mento (seja pago ou gratui-
to), a guarda do seu veículo 
é transferida à empresa de 
estacionamento, que passa a 
ter responsabilidade pelo car-
ro que está recebendo, assim 
como tudo o que estiver no 
seu interior. A partir de en-
tão, tudo o que acontecer no 
local é de responsabilidade do 
estacionamento ou do esta-
belecimento que ofereceu as 
vagas, que deverá responder 
pela segurança do carro du-
rante a permanência no local, 
garantir a incolumidade e a 
segurança do bem do consu-
midor, reparando eventuais 
prejuízos (amparo legal: arti-
go 6º, inciso VI, e artigo 14, 
parágrafo 1º, do CPDC).

O consumidor deve ter in-
formação sobre seus direitos 
e as empresas quais são seus 
deveres, por isso, o advogado 
Sérgio Tannuri mantém um 
site com a explicação das leis 
e dicas importantes, além de 
disponibilizar gratuitamente 
ebooks para o consumidor. 
Então, pergunte pro Tannuri 

www.pergunteprotannuri.com.br. 

MARINGÁ

ele nas pesquisas de opiniãoe. 
A defesa já recorreu da deci-
são da presidente do TSE.

Para Rosa Weber, não há 
motivos para prorrogar o 

prazo para o PT substituir 
o nome do ex-presidente 

na chapa. “Não se justifica, 
contudo, o deferimento do 

pedido de sustação da eficácia 
do acórdão recorrido, ainda 

que na pretensa extensão 
mínima”, diz a decisão.

Foto: Divulgação
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Desfile Cívico comemora Independência 
do Brasil em Nova Esperança

Com o tema "Pilares da qualidade de vida" 
desfile de sete de setembro levou centenas 

de pessoas à avenida 14 de Dezembro

Centenas de pessoas as-
sistiram o desfile cívi-
co em Nova Esperança 

na manhã de sexta-feira (7), 
em celebração aos 196 anos da 
Independência do Brasil.

O ato aconteceu na ave-
nida 14 de Dezembro, tendo 
como ponto de saída a Con-
cha Acústica, até a chegada na 
Praça Mello Palheta. No tra-
jeto de aproximadamente 750 
metros, desfilaram 28 entida-
des entre escolas municipais, 
estadual, particulares, servi-
dores públicos, atletas, além 
do Tiro de Guerra, Bombeiros 
e Polícia Militar. Estima-se 
que mais de mil pessoas par-
ticiparam representando as 
entidades.

Com o tema “Pilares da 
qualidade de vida”, o desfile 
foi dividido em eixos temáti-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

cos como: Família, Espiritua-
lidade, Saúde, Conhecimento, 
Trabalho, Cultura, Esporte e 
Lazer.

Portando as bandeiras do 
Brasil, Paraná e Nova Esperan-
ça, o nova-esperancense Jaime 
Trajano Lima que é campeão 
brasileiro de laço juntamente 
com sua equipe montados a 
cavalo desceram a avenida em 
sinal de honra a pátria.

A FAMUNE - Fanfarra 
Municipal de Nova Esperança, 
sob a coordenação do instru-
tor Aparecido Donizette Di-
niz, completando seus 4 anos 
de reativação, abriu a come-
moração cívica, em seguida o 
Clube de Desbravadores Águia 
de Ouro (crianças e adolescen-
tes de 10 a 15 anos) e o Clu-
be de Aventureiros Pegadas 
de Jesus (crianças de 06 a 09 
anos), ambos mantidos pela 
Igreja Adventista do Sétimo 
Dia também participaram das 
comemorações. 

O palco montado na rua 
Prof. Laerte Munhoz recebeu 

o prefeito de Nova Esperança, 
Moacir Olivatti juntamente 
com a 1ª Dama, Fátima, vice-
-prefeito Rafael Kreling, secre-
tários municipais, vereadores e 
autoridades Civis e Militares.

O desfile foi encerrado com 
a apresentação dos atirado-
res do Tiro de Guerra 05-016, 
comandado pelo subtenente 
Elizeu Roniak. A Polícia Mi-
litar garantiu toda a seguran-
ça e tranquilidade do evento 
com uma grande quantidade 
de policiais presentes, além do 
impedimento de todas as ruas 
de acesso a Avenida 14 de De-
zembro.

A Administração Munici-
pal agradeceu todo o público 
presente e também às equipes 
da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e equipe 
do Departamento de Cultu-
ra. Agradecimentos especiais 
ainda a todos os envolvidos, 
as Secretarias Municipais, a 
Secretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura e Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

Fotos: José Antônio Costa
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PUBLICIDADE LEGAL
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Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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Licitação em Ano Eleitoral

Em ano eleitoral é normal que surjam dúvi-
das sobre licitação, se elas podem ou não 
ocorrer.

Neste ano, serão realizadas eleições para o go-

verno federal e estadual, portanto, você pode es-
tar perguntando o que acontece com as licitações.

Esse questionamento surge porque muitas 
pessoas confundem as proibições que a lei deter-

mina durante esse período e acabam acreditando 
que as licitações são totalmente proibidas.

Mas isso não é verdade!
As necessidades públicas continuam existin-

do durante o ano de eleição e não podem ficar 
sem suprimento. Portanto os contratos com a 
administração continuam sendo realizados.

Contudo, você deve prestar atenção, porque 
alguns objetos realmente não podem ser contra-
tados nesse caso.

O que pode e não pode ser contratado du-
rante o ano eleitoral?

A Lei 9.504/97 e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal estabelecem normas sobre as contratações 
no âmbito em que ocorrem as eleições. Nesse 
ano, federal e estadual.

São estes os principais pontos de atenção:
– Nos três meses antes das eleições é vedada 

a contratação de shows artísticos com recursos 
públicos para inauguração de obras;

– Também nos três meses que antecedem 
as eleições não é permitido realizar propaganda 
institucional, seja de obras ou programas. Com 
exceção dos serviços e produtos que tenham 
concorrência no mercado e em casos de urgen-
te necessidade pública reconhecida pela Justiça 
Eleitoral;

– No primeiro semestre do ano eleitoral, é 
proibido que seja realizada propaganda dos ór-
gãos públicos e das instituições indiretas, quan-
do os gastos sejam maiores que a média do pri-
meiro semestre dos três últimos anos;

– Ainda é vedado nos dois últimos quadri-
mestres do mandato, contrair obrigação de gasto 
(ou seja, um contrato) que não possa ser cum-
prido integralmente durante aquele mandato ou 
que tenham parcelas a serem pagas pelo próxi-
mo eleito, sem que haja disponibilidade de caixa 
previsto para o pagamento.

Primordialmente é possível perceber que 
não há uma proibição de que sejam feitas licita-
ções ou mesmo celebrados contratos.

Mas é necessário que os valores referentes 
a esses contratos sejam pagos ainda no mesmo 
mandato. Ou que já estejam em caixa, no caso 
de pagamento parcelado até o mandato seguinte.

Essencialmente, obedecendo as determina-
ções previstas na lei, não há nenhum problema 
em continuar participando de licitações e con-
tratando com o governo!

Fonte : www.rcc.com.br
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Nova-esperancenses são 
destaque no Musa e Mister 

Teen Universo Brasil

Os nova-esperan-
censes Yanka Yna-
ra Romanesi e Yan 

Richard Romanesi foram 
destaques no Musa e Mister 
Teen Universo Brasil, que 

aconteceu recentemente em 
Curitiba-PR, conquistando 
o 6º e 4º lugar respectiva-
mente.

Yanka e Yan são mode-
los da Las Model, de Curiti-

ba, ela tem 17 anos e ele 10. 
São filhos de José Antônio 
Romanesi, cantor da dupla 
Tony e Willian e Andréia 
Gomes Silva, dançarina da 
dupla.

Yanka Ynara Romanesi - 6º Lugar Yan Richard Romanesi - 4º Lugar

Classificações garantidas nas três 
categorias do Maringá Futebol Clube

China começa inspeção nacional de 
seus museus após incêndio no Brasil

ESPORTE

Vitória e empates garantem o Tricolor nas 
próximas fases do Campeonato Paranaense de baseO Maringá Futebol 

Clube entrou em 
campo pelas três ca-

tegorias em que disputa o 
Campeonato Paranaense. No 
feriado de 7 de setembro, o 
Tricolor sub-17 venceu o Foz 
do Iguaçu por 3 a 0, com dois 
gols de Rômulo da Cruz e um 
de Henry Badaró, pela última 
rodada da primeira fase da 
competição. O Sub-15 em-
patou com o Coritiba em 0 
a 0, fora de casa, pela quarta 
rodada da segunda fase e o 
Sub-19, no sábado (8), em-
patou com o Cascavel em 1 
a 1, com gols de Léo Touro 
pelo Maringá e Vinícios para 
a Serpente, pela quinta roda-
da da segunda fase do Para-
naense.

Com a vitória no Sub-17, 
o time fechou com chave de 
ouro a sua participação na 
primeira fase da competição. 

O Tricolor Maringaense ter-
minou na segunda colocação 
com 30 pontos, atrás apenas 
do Verê com 34 pontos. Ago-
ra a equipe inicia sua trajetó-
ria na segunda fase do esta-
dual no grupo 2, ao lado de 
Coritiba, Atlético Paranaen-
se, Independente de São José 
dos Pinhais e Foz do Iguaçu. 
No Grupo A ficaram: Verê, 
Paraná Clube, PSTC, Londri-
na e Rio Branco. Para as se-
mifinais, classificam os dois 
melhores colocados de cada 
grupo.

No sub-15, após o empate 
sem gols com o Coxa, o tri-
color segue líder do Grupo D 
com sete pontos em três jo-
gos.  A próxima partida será 
diante do União, de Francis-
co Beltrão, no próximo sába-
do (15), às 10h00 no Centro 
de Treinamento do Maringá 
FC. O adversário está na úl-

As autoridades de pa-
trimônio cultural da 
China anunciaram 

que farão inspeções dos siste-
mas anti-incêndios em todos 
os museus do país a fim de 
reduzir riscos e evitar desas-
tres como o ocorrido há uma 
semana no Museu Nacional 
no Rio de Janeiro.

A campanha se centrará 
principalmente nos museus 
mais visitados e os que se 
considera que têm sistemas 
de prevenção mais obsole-
ta, destacou uma circular da 
Administração Nacional de 

Patrimônio Cultural.
No documento se pede 

revisar especialmente as saí-
das de incêndios, os sistemas 
de alimentação elétrica em 
mal estado e o uso ilegal de 
eletrodomésticos e outros 
aparelhos.

Recomenda também a 
contratação de pessoal es-
pecializado para tramitar as 
medidas de prevenção, que 
pede extremar com a pronta 
chegada das férias chinesas 
e a semana de descanso pelo 
Dia Nacional. 

Agencia EFE

tima colocação do grupo com 
apenas um ponto ganho.

Já no Sub-19, o tricolor 
está classificado para a tercei-
ra fase do Paranaense e, após 
o empate com a serpente, fora 
de casa, a situação ficou ainda 
mais tranquila, pois garantiu 
a primeira colocação do gru-
po. Líder do Grupo D, com 13 
pontos, o Maringá FC tem a 
melhor campanha da segun-
da fase da competição e irá 
para a última rodada, diante 
do Paraná Clube, no próxi-
mo sábado (15), em Curitiba, 
podendo até poupar alguns 
atletas, segundo a comissão 
técnica.

Por assessoria de imprensa.

A campanha se centrará 
principalmente nos museus 
mais visitados e os que se 

considera que têm sistemas 
de prevenção mais obsoleta

Foto: Arquivo EFE/How Hwee Young


