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Valor das contas inativas pode
ser retirado até o fim do mês

Reunião avalia os 20
dias da coleta seletiva
Daiane Binello

O

s integrantes do projeto Recicla Frederico que estão
também à frente da implantação da coleta seletiva em Frederico Westphalen reuniram-se na
quarta-feira, 19, para avaliar os
primeiros 20 dias do recolhimento separado dos resíduos e traçar
metas para os próximos meses.
Apesar de no todo a avaliação ser
considerada positiva, não chega a ter um índice muito elevado
de participação da comunidade
na separação correta do lixo, por
isso, os integrantes do grupo definiram que será realizada uma
ação com o foco na conscientização dos munícipes.
Para isso, o grupo irá organizar
as pessoas interessadas em participar em equipes que passarão
por um treinamento para visitar os
locais onde a coleta foi iniciada –
região central da cidade – e levar
informações e mais detalhes sobre
a ação para a população. Ainda ficou acertada na reunião a criação
de um Plano de Comunicação para
divulgar mais amplamente a coleta

O

s trabalhadores com direito
a sacar as contas inativas do
FGTS têm até o dia 31 deste mês
para acessar o benefício. Até o
fim deste prazo, ao contrário do
que acontecia no início de cada
fase, o atendimento na Caixa
Econômica Federal (CEF) será
feito apenas nos dias úteis e não
mais aos sábados.
O calendário de pagamento foi
estipulado de acordo com o mês
de nascimento do trabalhador.

Como está na última fase, o cidadão nascido em qualquer mês do
ano pode sacar o seu benefício.
De acordo com a Caixa, mais de
1,6 milhão de gaúchos já retiraram
os recursos disponíveis nas contas
inativas, somando R$ 2,5 bilhões.
Quem perder o prazo, só poderá acessar as contas inativas quando se aposentar, comprar moradia
própria ou se encaixar em alguma
outra possibilidade prevista nas regras do FGTS.

FIES
Encontro foi realizado na última quarta-feira, 19, na URI/FW

no município e a finalização do projeto visando à busca de recursos.
O responsável pela limpeza
urbana do município, Claudemir
Carvalho, reforça que entre os
maiores problemas nesses primeiros dias de coleta está a conscientização da comunidade. “Enquanto há pessoas em outros bairros já
fazendo a separação correta, ainda tem gente do Centro que não
tem essa noção da necessidade.

Nesses primeiros dias, o problema maior foi percebido em alguns
prédios, onde existe local adequado, mas as pessoas não separam
corretamente. Para nós, o pior dia
é a terça-feira, além de ter casos
específicos em pontos comerciais
que não querem aderir à coleta seletiva. Mas, percebo que estamos
no caminho certo, só falta mais
educação das pessoas no descarte”, afirmou.

Inscrições iniciam na terça-feira

O

s estudantes que têm interesse em financiar a mensalidade em universidades
privadas através do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies)
devem ficar atentos ao prazo de
inscrição. O período inicia nesta terça-feira, 25, e segue até a
sexta-feira, 28.
As vagas disponíveis podem

ser consultadas a partir desta
segunda-feira, 24, quando será
publicado o edital do processo
seletivo. Os pré-selecionados e
a abertura da lista de espera
devem ser divulgados no dia 31.
Apesar das mudanças anunciadas pelo governo para o Fies
2018, neste semestre continuam valendo as regras atuais.
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DE ENCHER OS OLHOS...

promove cursos
de bolos decorados e doces finos
participantes puderam conferir de perto a realização
de 18 variedades de doces,
entre elas macarons, brigadeiros com crème brullée,
trouxinhas recheadas, bem-casados e bolo de rolo. Entre

Mundo
Mágico

as técnicas ensinadas esteve
a de usar maçarico e de trabalhar com chocolate plástico (maleável).
No encerramento das atividades, os alunos receberam
certificados de participação.
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O

Mundo Mágico de Frederico
Westphalen
realizou dois cursos
profissionalizantes nesta semana. O primeiro, aconteceu
na segunda-feira, 17, e terça-feira, 18, com foco em bolos
decorados, reunindo cerca de
30 participantes e o segun-

do, com o tema doces finos,
ocorreu na quarta-feira, 19,
e quinta-feira, 20, envolvendo
em torno de 50 pessoas de
FW e região.
As capacitações, realizadas no salão paroquial do
município, ficaram a cargo do
chef Eduardo Beltrame, de

São Paulo, que possui aproximadamente 30 anos de
experiência nesta área. Nos
primeiros dois dias, Beltrame
ensinou técnicas para a produção de 13 tipos diferentes
de bolos no curso que teve duração de 14 horas.
Já nos outros dois dias, os

