2

CIRCUITO ABERTO

OPINIÃO

Folha do Noroeste - sexta-feira, 4 de maio de 2018

DA

O QUE MELHORAR NA EXPOFRED

Expotenpo apresenta resultado ﬁnanceiro da edição de 2017
Na semana que passou, a Comissão em um saldo positivo de R$ 14.617,66.
Organizadora da Expotenpo realizou a Segundo o presidente da feira, Nilson
prestação de contas do evento realizado Rosa Lopes, o objetivo do evento não
no ano passado. A receita obtida foi de é o lucro, mas a oportunidade de apreR$ 627.114,00, enquanto as despesas sentar aos visitantes uma demonstraﬁcaram em R$ 612.496,34, resultando ção do potencial do município.
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NO OLHAR

Vestibular URI-FW
São 60 vagas no curso de Direito Noturno. Prova será realizada no
dia 10 de junho. Inscrições até 05
de junho em vestibular.uri.br

Sine-FW

O STR participa hoje de reunião
em Ijuí para encaminhar o projeto
INSS Digital. Associados passarão
a encaminhar todo processo de
aposentadoria pelo sindicato.

O V semestre de Direito
URI-FW promove amanhã, 11h,
na Mabu Entretenimento, a 1ª
Feijoada do Direito. Ingressos
(55) 9 9984-6058.

Jovem Aprendiz
Sine-FW tem vagas no programa Jovem Aprendiz (idade 14
a 24 anos). Remuneração de meio
salário mínimo, em meio turno de
trabalho. Inscrições até sexta, 11.

Dia das Mães

Cufa inaugura sala de costuras
Chuva na região
Depois de dois meses com predomínio do tempo ﬁrme, a RGE alerta para
chuvas na região nos próximos dias.
Conforme monitoramento climático, a
previsão é de volumes pluviométricos
acima das médias históricas. Maio deve
ter cerca de 15 dias com chuva sendo
cinco deles, com riscos de temporais
que podem provocar estragos em cidades e danos à rede elétrica.

Maio com luz mais cara
A Aneel mudou a bandeira tarifária de
verde para amarela neste mês de maio.
O valor cobrado com a alteração será
de R$ 1 a cada 100 kWh consumidos.
Segundo a Aneel, a mudança ocorre
em razão do ﬁnal do período chuvoso.
A agência aconselha os consumidores
a adotar hábitos que contribuam para a
economia de energia, como tomar banhos mais curtos, não deixar a porta da
geladeira aberta e portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado.

Cooperjab faz doação ao hospital

OABREJA

O registro do tucano em
Jaboticaba é do leitor
Edinei Alexandre Padilha.
Ele também mandou um
vídeo pra gente. Confira nas
redes sociais do jornal!

VIVER BEM AGORA NA INTERNET

A primeira etapa da vacinação contra a
febre aftosa iniciou nesta terça-feira, 1º, e
se estende até dia 31. A homologação da
vacina por parte dos proprietários deve
ser informada nas inspetorias de defesa
agropecuária até 7 de junho, cinco dias
úteis após o término. Os produtores devem
adquirir as doses nas agropecuárias credenciadas, atentando para as condições
de conservação (que deve ser entre 2 e
8 graus) e a aplicação. A dose custa em
média R$ 2.

A Cufa-FW inaugurou uma sala de costuras no bairro São José, inserida no projeto
Mulheres Empreendedoras. O espaço foi
viabilizado pela Lei da Solidariedade e vai
comportar uma sala de inclusão digital,
conquistada com apoio do Departamento
de Políticas Públicas para a Juventude, do
governo do Estado. Segundo o coordenador da Cufa-FW, Junior Torres, este é o
primeiro negócio social da ONG, que vai
oportunizar profissionalização e renda
para as pessoas envolvidas.

Celso Santos

STR-FW

A foto é de Inácio de
Paula, acadêmico de
jornalismo da UFSM-FW,
em intercâmbio no México.

Vacinação contra aftosa
segue até dia 31

Divulgação

Hoje vagas para estofador,
frentista, montador de estruturas,
caixa, operador de torno, vendedor externo e vendedor projetista.
(55) 3744-6665.

Renato Padilha

O feriado do Dia do Trabalho comemorado na terça-feira, 1º de
maio, também marcou o encerramento da maior feira multissetorial
da região, a Expofred 2018. Foram cinco dias intensos de programação cultural, shows e conhecimento. Na comercialização, todos os
produtos e serviços em um só lugar. Um verdadeiro sucesso conﬁrmado pela presença de público e vendas que superaram expectativas
das comissões setoriais da feira. Estas, por sua vez, “se mudaram”
para o parque de exposições para atender a toda e qualquer demanda
que surgia. O evento só foi positivo porque cada um sabia do seu papel. Ainda, tivemos a melhoria de acesso com a construção do trevo,
drenagem do parque, arruamento e os espaços de convivência, para
citar como exemplos. Foi uma semana agitada com a presença política de várias siglas, de seminários, discussões, tecnologia, agricultura,
indústria, cooperativismo e animais premiados. Grandes exposições
têm disto: trazem consigo produtos, serviços, inovações e pessoas
de lugares diferentes. A rotina muda e a cidade se enche de gente de
todo canto do país e, como percebemos na Expofred, até de outras
nações, caso dos argentinos que visitaram o estande do Folha do
Noroeste depois de viajar para assistir ao show de Amado Batista.
Nosso estande aﬁnal, nunca esteve tão aberto! Recebemos visitas ilustres e de anônimos. Todos têm nosso carinho. Cumprimos com
a missão de nos aproximar cada vez mais das pessoas. E também de
retratar, através da cobertura jornalística no impresso, site, galerias
de fotos e nos mais de 60 vídeos ou transmissões ao vivo, toda a
movimentação e magnitude desta Expofred. A feira rende muitas
“pautas” como comentamos aqui no jornal, mas é também uma
forma de contato com nossos leitores e uma maneira de promover
encontros a exemplo do realizado com as ex-soberanas, no segundo dia da exposição. Já vamos marcar o próximo! Ao ﬁnal de cada
trabalho destes, sentamos e identiﬁcamos como vamos melhorar a
nossa atuação enquanto veículo de imprensa, na próxima feira. São
quesitos internos que servem para ajustar nossa cobertura. Neste
ano também pontuamos o que gostaríamos de mudar na estrutura.
Obviamente, a própria organização fará seu estudo, mas surgiram
várias ideias para o parque e seu funcionamento.
Identiﬁcamos que é necessário melhorar os banheiros. São
poucos e alguns, caso do pavilhão 11 onde estávamos, não oferecem estrutura adequada, são escuros, úmidos com dois sanitários
e paredes sem reboco. Certamente não estão à altura da feira. Mais
fraldários são necessários também. Falta asfalto em algumas ruas,
iluminação e identiﬁcação em alguns pontos. Os pavilhões poderiam
contar com sistema de resfriamento do ar, ventiladores típicos para
grandes eventos. Poderiam ainda, ser identiﬁcados pela pintura
externa (o pavilhão azul, o pavilhão verde, o pavilhão branco, o vermelho). Pela carência de sinal, as operadoras de celular poderiam ser
convidadas a instalar antenas próprias para feiras, como as torres
provisórias montadas anualmente no parque da Expodireto, em
Não-Me-Toque. Seria interessante o sistema de som interno tocar
uma vinheta, ou som de advertência antes de anunciar um serviço,
recado ou aviso como ocorre em estádios, rodoviárias, aeroportos
e feiras. O município deveria proporcionar transporte público para
o evento (na verdade deveria ter sempre). Era grande o número de
adultos e crianças caminhado nas rodovias. Precisamos reconhecer
o trabalho da equipe de limpeza, mas quem conhece outras feiras
sabe que uma única limpeza no início da manhã não deixa um pavilhão limpo: algumas pessoas, infelizmente, jogam plástico e papel
no chão a toda hora, necessita mais lixeiras. Precisamos de caixa
eletrônico. Sabemos que é oneroso para a instituição bancária, mas
um correspondente, como os que funcionam em lojas, resolveria. Nos
shows, a entrada nos diferentes setores poderia ser melhorada. Por
ﬁm. A Expofred cumpriu seu papel: impulsionou o desenvolvimento!

Fernando Dias
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Cledir Magri é reeleito presidente
da Cresol Confederação
Em assembleia realizada em Chapecó, no
dia 30 de abril, Cledir Magri foi reeleito
presidente da Cresol Confederação, para
o mandato 2018 e 2020. A solenidade
reuniu cerca de 40 dirigentes das Centrais
Cresol Baser, Cresol Central, Cresol Sicoper e Ascoob. Segundo Magri, os primeiros
meses do ano são períodos intensos de
trabalho, onde as 111 Cooperativas Singulares realizaram seus processos assembleares, ordinários e extraordinários.

A Cooperjab faz a entrega hoje, em ato
na sua sede, a partir das 14h, de um
cheque no valor de R$ 48 mil ao Hospital Santa Rita, referente a 50% do valor
das sobras do ano anterior. A doação
foi aprovada em assembleia pelos associados. Autoridades e lideranças devem
comparecer ao ato.

Prazo de adesão ao Reﬁs
Desde a quarta-feira, 2, micro e pequenos empresários que estão em dívida
com a União podem aderir ao Reﬁs. É
possível parcelar a dívida, além de obter
descontos de até 90% sobre atrasos.
O prazo para inscrições vai até as 21h
do dia 9 de julho, exclusivamente pela
internet, no Portal e-CAC PGFN. Para
se inscrever basta clicar na opção “Programa Especial de Regularização Tributária – Simples Nacional”, disponível em
“adesão ao parcelamento”.

Prefeitura de Planalto realiza
programação para mães no sexta,
11. Será no CTG Querência do Cristal, 13h30, com show de Fábio Fiel.
Seguindo uma tendência de mercado, o jornal Folha do Noroeste
lançou na Expofred 2018 mais uma editoria do impresso na versão
online. O programa Viver Bem, nome usado para contemplar os
assuntos de saúde no semanário, agora terá o tema principal sendo
debatido em um programa ao vivo e com a participação do internauta.
Apresentado pela jornalista Heloise Santi, simultaneamente no site,
App, Facebook, Twitter, Periscope e Youtube do jornal, trará a cada
edição algo relacionado à saúde da população.
Serão convidados para as entrevistas ao vivo na redação,
profissionais da saúde. Na estreia, no estande do Folha do Noroeste,
participaram Rodrigo Torres da Luz, proprietário da Medcenter e
técnico em segurança do trabalho; Tainara Casa Nova Silva eng.
sanitarista ambiental e eng. de segurança do trabalho; Débora e
Danielle Girardi, ambas fonoaudiólogas da Clínica Girardi. Acompanhe
ao vivo nas quartas-feiras, a partir das 11h.

Tenente Portela
O 21º Festival do Chope de
Tenente Portela será dia 12, no
Centro Evangélico Martin Luther,
com bandas Danúbio Azul e Alvorecer. Ingressos (55) 3551-1837.

INSS
O INSS começou a pagar o
sexto lote da revisão de benefícios
de pensão por morte, auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez. Serão pagos valores a
partir de R$ 15 mil.

Azeite de Oliva
Ministério da Agricultura reprovou 26 marcas por irregularidades
e mistura de outros óleos. No Brasil
somente 1% é produzido no RS, SP
e MG. Restante é importado.

Unimed Flex
Novo Unisaúde ANS: 465.211/11-8

Título eleitoral
Encerra na quarta, 9, o prazo
para o eleitor encaminhar o título
para votar em outubro. Conﬁra
no site do folha, informações
e horários de atendimento nos
cartórios da região.

Isenção de carências para consultase exames simples*
Isenção da taxa de inscrição*
Brinde exclusivo Unimed*

Mestrado URI
URI e stá com inscriçõe s
abertas para o mestrado em
Educação 2018, até o dia 30 de
maio. Serão 20 vagas. Informações (55) 3744-9285.

facebook.com/jornalfn

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

55 3744-7080

Ambulatorial Individual/Familiar ANS: 468.547/13-4

*Benefícios válidos para novas contratações dos
produtos para Pessoa Física Unimed Fácil (nome
comercial: Ambulatorial Individual/Familiar | ANS:
468.547/13-4), Unimed Flex (Nome comercial: novo
Unisaúde | ANS: 465.211/11- 8) e Medijui214.2.spref | ANS:426.830/99-0.

Planos
promocionais
para sua

família

3744 4959

faça uma simulação
planos.unimednoroesters.com.br

