
• O Sol predomina na maior parte do estado, sendo 
que numa faixa ao norte e leste ainda persistem al-
guma nebulosidade nesta tarde. Núcleos isolados de 
chuvas moderados atuam nas diversas regiões do Es-
tado nesta noite.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
04/12/18................................. R$ 70,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/12/18.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/12/18................................. R$ 45,50

Fonte: Deral/Seab

Celular irregular será bloqueado no
Paraná a partir de sábado

 Começa no próximo 
sábado (8), o bloqueio de ce-
lulares irregulares (piratas) 
nos estados do Acre, Espíri-
to Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Santa Cata-
rina e Tocantins, habilitados 
a partir de 23 de setembro. 
A informação foi dada nesta 
segunda-feira (3) pela Agên-
cia Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). 
 Os usuários já estão 
recebendo mensagens de 
SMS, informando que o apa-
relho irregular será bloquea-
do. "Operadora avisa: Pela 
Lei 9.472 este celular está ir-
regular e não funcionará nas 
redes celulares em 75 dias", 
diz a mensagem. A primeira 
delas foi encaminhada no 
dia 23 de setembro. Outros 
alertas chegaram 50 dias e 
25 dias antes. 

 Na véspera do blo-
queio, o usuário receberá a 
seguinte mensagem: "Ope-
radora avisa: Este celular 
IMEI XXXXXXXXXXXXXXX 
é irregular e deixará de fun-
cionar nas redes celulares". 
A agência informou que os 
usuários que aparelhos ha-
bilitados antes do dia 23 de 
setembro, mesmo que es-
tejam irregulares, não se-
rão afetados, desde que o 
número não seja alterado. 
De acordo com a Anatel, a 
medida visa combater o uso 
de aparelhos falsificados ou 
com IMEI adulterado, clona-
do ou outras formas de frau-
de. A medida também busca 
inibir a comercialização de 
aparelhos móveis não homo-
logados no país.
 O IMEI (do inglês 
International Mobile Equip-
ment Identity) é o número 
de identificação do celular. É 

composto por um código de 
15 números, utilizado inter-
nacionalmente, que permite 
identificar a marca e mode-
lo. Todas as mensagens são 
enviadas pelo número 2828. 
Para saber se o número de 
IMEI é legal, basta discar 
*#06#. Se a numeração coin-
cidir com a que aparece na 
caixa, o aparelho é regular. 
Caso contrário, há uma gran-
de chance de ser irregular. 
 A Anatel informou 
ainda que o usuário de ser-
viço móvel com situação ir-
regular deve procurar a em-
presa ou pessoa que vendeu 
o aparelho e buscar seus 
direitos como consumidor. A 
Agência criou em seu Portal 
na Internet um espaço com 
informações do projeto de 
bloqueio de celulares, o pro-
jeto Celular Legal. No Portal 
da Anatel também é possível 
verificar se o celular apre-

senta alguma irregularidade. 
 Cronograma - O 
bloqueio de celulares irre-
gulares começou pelo Dis-
trito Federal e por Goiás. 
Os aparelhos começaram a 
ser bloqueados no dia 8 de 
maio. Segundo a Anatel, os 
aparelhos já foram excluídos 
das redes das prestadoras 
móveis 103 mil "piratas" nas 
duas unidades da federação. 
 Nos estados da Re-
gião Nordeste e demais esta-
dos das regiões Norte e Su-
deste, incluindo São Paulo, 
o encaminhamento de men-
sagens aos usuários ocorre-
rá a partir de 7 de janeiro de 
2019. O impedimento do uso 
começará a partir de 24 de 
março de 2019, no caso de 
aparelhos irregulares habili-
tados a partir de 7 de janeiro 
de 2019. 
 Estrangeiros - Apa-
relhos móveis comprados 
no exterior vão continuar 
funcionando no Brasil, des-
de que sejam certificados 
por organismos estrangei-
ros equivalentes à agência 
reguladora. Um celular só é 
considerado irregular quan-
do não tem número IMEI re-
gistrado no banco de dados 
da GSMA, associação global 
de operadoras. Não serão 
considerados irregulares os 
equipamentos adquiridos 
por particulares no exterior 
que, apesar de ainda não 
certificados no Brasil, te-
nham por origem fabricantes 
legítimos.

Procon promove mutirão online para
renegociação de dívidas

 Mais de 50 bancos 
e instituições financeiras vão 
participar entre os dias 5 e 
20 de dezembro da ação que 
será exclusivamente pela in-
ternet, por meio do consumi-
dor.gov.br
 A diretora do Procon
-PR, Claudia Silvano, disse 
que a iniciativa de fazer a 
ação por meio da plataforma 
busca atender todos os con-
sumidores do Estado, espe-
cialmente aqueles que resi-
dem em municípios onde não 
existem Procons, além de fa-
cilitar a vida do consumidor, 
que não precisa se deslocar 
para negociar suas pendên-
cias financeiras.
 “Acreditamos que 
esse mutirão pela internet 
vai incentivar as pessoas a 
negociar suas dívidas e sair 
dessa situação que causa 

diversos transtornos na vida 
de qualquer cidadão, muitas 
vezes motivada por fatores 
como uma doença na família 
ou desemprego”, disse Cláu-
dia.
 Para o secretário de 
Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, Elias Gandour 
Thomé, o momento para fa-
zer esse mutirão é o mais 
apropriado. “Nesse momen-
to, muitas famílias já rece-
beram uma parcela 
do décimo terceiro 
salário e já tem mais 
uma parte para ser 
recebida nos pró-
ximos dias. É uma 
oportunidade de re-
solver as dívidas an-
tigas”.
 Para partici-
par do mutirão on-
line basta o consu-

midor fazer o seu registro na 
plataforma consumidor.gov.
br, relatar o problema, infor-
mando que deseja participar 
do mutirão de renegociação 
de débitos. Após finalizar o 
registro, o banco ou institui-
ção financeira tem o prazo de 
10 dias para apresentar uma 
proposta ou resposta para o 
consumidor.
 No momento do pre-
enchimento do registro, é 

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 065/2018

 Modalidade: Concorrência Pública nº 002/2018.
 Contrato n°: 152/2018
 ID: 1266
 Objeto: Concessão Onerosa de uso de prédio comercial em alvenaria pertencentes ao 
Município de Bela Vista do Paraíso.
 Item: Prédio em alvenaria, piso cerâmico, contendo 15,20 m² de construção, localizado 
na Praça João Galdioli – Rodoviária Municipal
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Eula Paula Ferreira dos Santos
 Valor Mensal: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
 Início do Contrato: 03/12/2018
 Término do Contrato: 02/12/2019
 Vigência: 12 meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 03 de dezembro de 2018.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 065/2018

 Modalidade: Concorrência Pública nº 002/2018.
 Contrato n°: 153/2018
 ID: 1267
 Objeto: Concessão Onerosa de uso de prédio comercial em alvenaria pertencentes ao 
Município de Bela Vista do Paraíso.
 Item: Prédio em alvenaria, piso cerâmico, contendo 32,47 m² de construção, localizado 
na Praça João Galdioli – Rodoviária Municipal
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: MARIO JORGE ALVES DA COSTA
 Valor Mensal: R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais)
 Início do Contrato: 03/12/2018
 Término do Contrato: 02/12/2019
 Vigência: 12 meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 03 de dezembro de 2018.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Ato de Concessão de Diária nº 357/2018
 Florestópolis-PR., 03 de dezembro de 2018.
 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 1,5 (uma e meia) diária na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais) 
para custear despesas de viagem até o município de CURITIBA-PR., P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CASA CIVIL, conforme abaixo 
discriminado:
 Nome: NELSON CORREIA JUNIOR
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
 Destino: CURITIBA-PR.
 Data da Saída:  04/12/2018   -   03:00 h                            
 Data do Retorno:  05/12/2018   -   10:00 h                   
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
Neste.

imprescindível que o consu-
midor informe corretamente 
seus telefones e e-mail para 
contato, pois esses dados 
facilitarão o atendimento por 
parte dos bancos e institui-
ções financeiras participan-
tes.
 Terminado o prazo 
para resposta do fornecedor, 
o consumidor tem o prazo de 
20 dias para avaliar o retorno 
dado.


