4 RIO DE JANEIRO

Quinta-feira, 8.8.2019 I o dia

reclamar adianta

DENUNCIE NO DISQUE 100. A violência contra idosos é cometida por alguém próximo,
sendo os filhos os maiores responsáveis pelos abusos. Se você presenciar um idoso sofrendo
maus-tratos, abandono, violência financeira ou exclusão social, denuncie! Disque 100.

Átila A. Nunes

n e-mail: reclamaradianta@odia.com.br
divulgação

DÚVIDAS FREQUENTES

No jornal, na rádio e na internet

Divulgação

Reclamar Adianta!

V

Fabricantes devem
ter à venda peças para
reparo de produtos
por um prazo mínimo,
que varia caso a caso.
Não havendo peças
para reparo de seu
bem, elas podem ser
responsabilizadas.

ocê que nos acompanha todas as semanas
aqui na coluna sabia que também pode nos
encontrar diariamente na Rádio Bandeirantes AM 1360? É isso mesmo! Estamos no ar
de segunda a sexta-feira, entre 10h e meio-dia.
Na rádio também esclarecemos as dúvidas dos
ouvintes, que podem entrar no ar, ao vivo, para
reclamar sobre os mais diversos assuntos. Além
disso, você também pode acompanhar a nossa
‘Live’ pelo Facebook.com/ProgramaReclamarAdianta ou acessar o nosso APP Reclamar Adianta
e fazer a sua reclamação.
Não perturbe!

Venho recebendo
l i ga ç õ e s
inconvenientes
por parte
da Oi, que oferece um serviço de fibra ótica do qual
eu não tenho o menor interesse. O pior é que fiz uma
reclamação e as ligações
aumentaram!
>>Antônio José de Lima, Mutondo
- São Gonçalo
NN A Oi entrou em contato
com o cliente em 13 de julho
e informou que registrou a
solicitação com prazo de 30
dias para entrar em vigor no
sistema.

Cobranças adicionais

O apartamento onde moro
é administrado pela Cipa.
No boleto do aluguel estão
sendo vinculadas cobranças
opcionais de ajuda a entidades beneficentes.
>Aurora
>
Moreira de Oliveira, Rio
Comprido - Rio de Janeiro
NN Recebemos a reclamação e
fizemos contato com a locatária
por telefone no dia 31 de julho
para verificar o ocorrido e esclarecer as dúvidas. Verificamos a
solicitação da mesma e solucionamos o problema.

>Departamento
>
de Locação - Cipa

Mateus Terra, advogado na
Terra Advogados
Telefone mudo

Rafael de Pinho, advogado, professor e gestor

Empréstimo

Fiz um empréstimo pela
CEF com desconto em
folha. Para minha surpresa, seis meses se passaram e as prestações
não foram descontadas
no contracheque. Após
esse tempo todo, nem
o banco e nem o INSS
entraram em contato
comigo. Meu nome já
estava no SPC sem nem
eu saber.

Desde o dia 6 de
julho o meu telefone fixo está
mudo. Na minha
casa somos três
idosos e como não
há sinal de celular
no local em que
moramos, ficamos ilhados.
>>Antônio Carlos da
Silva, Ilha de Paquetá Rio de Janeiro

>>Rosângela Cardoso Lima, Braga
- Cabo Frio

NN A Oi entrou em contato com o cliente e confirmou que seu telefone voltou a funcionar e informou ainda que sua fatura referente ao mês de
maio foi cancelada, considerando o período que o
telefone ficou sem funcionar.

>>Assessoria de Imprensa Oi

NN A Caixa informa que já
entrou em contato com
a cliente e esclareceu o
ocorrido.

>>Assessoria de Imprensa Caixa
Econômica Federal

>>Assessoria de Imprensa Oi

Envie suas dúvidas, reclamações e denúncias pelos canais: odia@reclamaradianta.com.br ou (21)99328-9328 noWhatsApp. De segunda a sexta-feira, das 10h ao meio-dia, acompanhe a coluna
No Dia Reclamar Adianta, na Rádio Bandeirantes AM 1360. Assista pelo celular no Youtube: Programa ReclamarAdianta ao vivo. Facebook: programa reclamar adianta Twitter: @reclamaradianta

NNO governo, recentemente, concluiu a regulamentação para a
implementação do cadastro positivo no país, com a publicação
da Resolução nº 4.737, do Banco
Central. O cadastro funciona como
um banco de dados dos consumidores que são bons pagadores.
A expectativa é a diminuição da
desarmonia de informações no
mercado de crédito, com possível
redução nas taxas de juros cobradas. O universo de pessoas no
cadastro, dos atuais 10 milhões,
pode chegar até 90 milhões de
pessoas. Com o novo modelo de
operação, a formação do histórico
de crédito passa a conter todas as
informações do sistema financeiro, endividamento e também
sobre adimplência no pagamento
de serviços públicos. Os usuários
que não quiserem que seus dados
sejam utilizados precisarão solicitar sua saída.

Polêmica lei das academias ganha mais um capítulo
Deputados apresentam novo projeto de emenda à lei que obriga a contratação de professor de Educação Física pelos condomínios
A novela em torno da Lei
8.070/2018 ganhou ontem
mais um capítulo. Os deputados Coronel Samela (PSL-RJ) e Alexandre Freitas
(Novo-RJ) protocolaram
outro projeto de lei sobre
a exigência dos professores de Educação Física nas
academias de condomínios
residenciais.
“Inicialmente estávamos
alterando a Lei n° 8070/2018
em alguns pontos com os
quais não concordávamos,
principalmente nos que one-

ravam os condôminos com a
obrigatoriedade de contratação de um profissional de
Educação Física”, revela o deputado Coronel Salema.
Agora, de acordo com o
parlamentar, além de pedir
a revogação total da presente lei por sua inconstitucionalidade, o novo texto
sugere também que a obrigatoriedade do profissional
ocorra somente quando a
atividade física for orientada e dirigida.
Ainda segundo o novo

texto, a principal mudança
diz que, não havendo atividade física orientada e dirigida, o uso da sala de treinamento poderá ser feito
pelos próprios moradores.
E independentemente da
presença de profissional de
Educação Física.
Consultor de atividades
físicas e ex-membro do Conselho Regional de Educação
Física do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Cref ), Marcelo
Costa revela que a lei como é
hoje inibe a prática de exer-

Novo texto prevê que
obrigatoriedade de
profissionais ocorra
quando houver
atividade orientada
cícios. “A lei fere um princípio constitucional ao querer
controlar uma propriedade
que é considerada privada.
Além disso, inibe a prática
esportiva, já que muitos condomínios acabaram fechando suas academias por conta

do custo”, argumenta.
Segundo o consultor, o
fechamento das academias
em condomínios pode aumentar ainda mais o perigo
do sedentarismo. “Existem
diversos estudos científicos
hoje que dizem que sentar
é o novo fumar. Ficar sentado no sofá tem efeito tão
drástico quanto ser fumante. Pesquisas revelam que o
sedentarismo é um grande
vetor de doenças. A lei atual
não tem uma aplicação inteligente”, avalia.

UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ANTÔNIO PEDRO

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR
ERRATA NO 2 DO EDITAL PREGÃO SRP NO 076/2018

Pregão Eletrônico Nº 67/2019 - Aquisição de mat. médico-hosp. (agulha de
punção, agulha de biópsia, cateter e outros) – SRP– Proc.: 23069.077346/201925; data/hora: 21/08/2019 às 10:00 horas.
Pregão Eletrônico Nº 76/2019 - Aquisição de fios cirúrgicos - SRP– Proc.:
23069.07729/2019-01; data/hora: 20/08/2019 às 10:00 horas.
Informações: Rua Marquês do Paraná, nº 303 – Prédio Anexo – 5º andar –
Centro – Niterói/RJ, Tel./fax: (21) 2629-9403 - www.comprasnet.gov.br.

DA DATA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:
ONDE SE LÊ:
Dia

Mês

11

Ano

2018

Horário

Início acolhimento das propostas

26

Limite acolhimento das propostas
Data de abertura das propostas
Data da realização do Pregão
Processo no

12
12
2018 09:30
12
12
2018 09:31
12
12
2018 10:00
E-09/106/174/2016

10:00

Tipo

Menor preço unitário por item

Prazo para impugnação

até 2 (dois) dias úteis

Data da publicação

26/11/2018

Portal

www.compras.rj.gov.br

Número da licitação no portal

PE 076/18
Dia

AVISO

Mês

Ano

08

08

2019

10:00

Horário

Limite acolhimento das propostas
Data de abertura das propostas
Data da realização do Pregão

27
27
27

08
08
08

2019
2019
2019

09:30
09:31
10:00

Processo no

E-09/106/174/2016

Tipo

Menor preço unitário por item

Prazo para impugnação

até 2 (dois) dias úteis
08/08/2019
www.compras.rj.gov.br
PE 076/18

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

AVISO DE LICITAÇÃO

Início acolhimento das propostas

Data da publicação
Portal
Número da licitação no portal

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR

LEIA-SE:
Posição

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

EM CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO PMERJ/DGS/SN/2019 DO
TEM CEL MED RG: 54.661 MARCIO PINHO, FOI CONFECCIONADA
A ERRATA DO EDITAL COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:

Posição

Co-autor do PL, o deputado Alexandre Freitas reforça o coro de inconstitucionalidade da lei e se mostra
confiante para a aprovação
desta emenda. “A atual legislação é inconstitucional.
Por isso, no recesso legislativo, entramos com a ação no
Judiciário. Com a volta das
sessões do plenário na Alerj,
apresentamos um novo PL
para flexibilizar a obrigação.
Estou confiante de que a proposta tenha o apoio da maioria dos deputados”, conclui.

PREGÃO ELETRÔNICO NO 045/2019 – Tipo Menor Preço Unitário por
Item
Processo no: E-35/192/53/2019
Objeto: Aquisição de pólvora para recarga de munição específica para
o calibre .40 S&W.
Realização: 26/8/2019, às 10h.
Valor Total Estimado: R$ 142.380,00
Local: www.compras.rj.gov.br
O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.compras.rj.gov.br e no portal eletrônico www.pmerj.rj.gov.br,
podendo, alternativamente, ser adquirido mediante o pagamento da
importância de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), na Rua Evaristo
da Veiga, no 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ – Quartel General – Diretoria
de Licitações e Projetos – Seção de Pregão, comprovado por meio de
guia de depósito da instituição financeira contratada pelo Estado, Banco
Bradesco, agência 6898, conta- corrente no 3023-6, a favor a PMERJ.

Pregão Eletrônico n.º 21/19-ANP
A ANP torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, no dia 21 de agosto de 2019, às 10:30 horas, cujo objeto é a
contratação de serviços de transporte terceirizado, com alocação de veículos
com motoristas na região SUL, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital, que estará à disposição dos interessados a partir do dia
8 de agosto de 2019, no site www.comprasnet.gov.br e www.anp.gov.br.
Matheus Santos
Pregoeiro Substituto

