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Carta ao Leitor

Prefeitura asfaltará
pátio da JBS/Seara

Patrícia Cerutti
Diretora
direcao@oaltouruguai.com.br

Conscientização pelo bolso

Recorte o cupom abaixo,
apresente na bilheteria
do Cine Globo Palmeira e
aproveite o seu desconto!

Em contrapartida, empresa se compromete em
permanecer em atividade pelos próximos cinco anos

O

s vereadores de Frederico
Westphalen aprovaram,
em sessão extraordinária
realizada na segunda-feira, 22,
um projeto de lei que concede
incentivo à JBS/Seara do município. O benefício concedido
à empresa consiste no asfaltamento do pátio do frigorífico e foi
dado via Conselho Municipal de
Desenvolvimento (Comude). A
obra será executada com equipamentos e materiais da prefeitura e terá todo seu custo arcado pelo Executivo frederiquense.
Em contrapartida, a empresa se compromete formalmente
em permanecer em atividade

pelos próximos 60 meses (cinco
anos). Caso isso não ocorra, o
projeto de lei estabelece que o

Pátio da empresa irá receber revestimento asfáltico executado pelo município

AMZOP

VESTIBULAR URI

Reunião define nova diretoria
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Acesse o site do AU e vote!
www.oaltouruguai.com.br
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Rua Getúlio Vargas, 201 - B. Ipiranga - FW/RS

desta edição, por isso, confira no
site do AU quem são os novos integrantes da diretoria e na edição
impressa de quarta-feira, 31, matéria completa sobre o encontro.
A assembleia ainda contou com a
apresentação do relatório financeiro e de atividades da gestão 2017
do então presidente Ezequiel Pasquetti e explanação sobre as demissões de funcionários públicos
aposentados.
Adriano Dal Chiavon

Você concorda
com a decisão dos
desembargadores
em manter a
condenação de
Lula?

Expediente

ezenas de prefeitos estiveram
participando na tarde de ontem, 26, da assembleia da Associação dos Municípios da Zona da
Produção (Amzop), que definiu a
nova diretoria da entidade. O encontro foi realizado na sede da associação, em Seberi, e teve como
pauta principal a escolha do novo
presidente e dos novos membros
da direção. A definição dos nomes
aconteceu após o fechamento

Fone: (55) 3744-3040
(55) 9618-2224 (vivo)

Fundação: 20.02.1966
Bissemanal: quartas-feiras e sábados.

DIREÇÃO

Patrícia Cerutti, Eduardo Cerutti
e Leonardo Cerutti

PLANTÃO DA REDAÇÃO

(55) 9663-9716 (vivo)

valor investido no asfaltamento
seja ressarcido, com atualização monetária dos valores.
Adriano Dal Chiavon/Arquivo AU

Uma matéria na próxima página trata de um assunto que
gera muita polêmica, mas que cada vez mais ganha o apoio
da população: a responsabilização dos proprietários sobre os
terrenos baldios que não estão sendo conservados de maneira
adequada, colocando em risco a saúde pública. São locais onde
o lixo, água parada e a vegetação criam as condições ideais para
a proliferação de mosquitos, aranhas e escorpiões. A reportagem, além de registrar as ações que o município de Frederico
Westphalen estará realizando, alerta sobre o custo financeiro
que o proprietário poderá ter por não fazer a limpeza do terreno
baldio. Um terreno de apenas 100m² poderá ser multado em
mais de R$ 3 mil.
Para quem não se conscientizar da sua responsabilidade
como cidadão, será o custo de um multa bem salgada que irá
mobilizá-lo.
E não esqueça, este fim de semana é dia do Descarte Consciente! Confira o que pode ser encaminhado para a reciclagem e
leve até o Largo Vitalino Cerutti, na praça da matriz de FW.

Dezenas de prefeitos participaram do encontro realizado na sede da Amzop
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Inscrições seguem
até quarta-feira

A

URI/FW oferece mais uma
oportunidade de acesso ao
ensino superior. As inscrições
para o Processo Seletivo – 2ª
edição 2018 – seguem até a
próxima quarta-feira, 31. No
campus frederiquense estão disponíveis 338 vagas, em 28 cursos de graduação. As inscrições
podem ser feitas pelo site www.
vestibular.uri.br.
A prova será realizada no dia
4 de fevereiro, das 14 horas às
16 horas, na sede da universidade, em Frederico Westphalen.
Em caso de empate, a classificação será definida pela nota do
Enem e/ou nota da redação, e
pela ordem de inscrição. A divulgação dos classificados será feita no dia 6 de fevereiro e as matrículas deverão ser efetuadas a
partir do dia 7 de fevereiro.

