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OPINIÃO

CIRCUITO ABERTO
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NO OLHAR

Em função do Feriado de
Carnaval, os bancos fecham
hoje e reabrem só ao meio-dia de quarta-feira, 14. Os
Correios voltam na quarta pela
manhã. A rodoviária funciona
com horários habituais, mas
alterações em linhas. Consulte
(55) 3744-1800.

Reviravolta

23 horas

6 horas

Senac-FW tem vagas no
curso de Matemática Financeira com uso da HP-12C.
Aulas iniciam no dia 19 à noite.
Informações (55) 3744-8193.

13 horas
De perfume doce, brilho que prende
o olhar e um branco que constrange
o breu da noite! A “Dama-da-noite”
é uma flor noturna. Exótica, ela abre
depois que o sol se esconde e morre
com os primeiros raios de sol, do
novo dia. Fascinante! O registro é da
leitora Rachel Aguirre, de Jaboticaba.

Técnico em Agronegócio
Seguem até hoje inscrições
no curso gratuito de Técnico
em Agronegócio à distância
(EAD) do Senar. São 120 vagas
no RS e aulas presenciais em
Cruz Alta ou São Sepé. Edital
em https://goo.gl/LYmD2n.

Compartilhe sua foto pelo Instagram ou Facebook com a tag #leitorfolha ou
envie pelo WhatsApp (55) 98424-8503.

twitter.com/jornalfn

DP de Seberi em novo endereço
O novo endereço é a rua Mario Pokulat,
número 342, Centro de Seberi. A Polícia
Civil está atendendo no local desde 12
de janeiro. O município cedeu ao Estado o prédio que seria destinado à Casa
de Acolhimento da Mulher levando em
conta a urgência da mudança e o projeto
voltado à proteção de vítimas de violência
doméstica não ter evoluído da maneira
esperada. A antiga sede, na rua General
Flores da Cunha, estava deteriorada em
vários pontos.

Lugano lança novo cardápio
e taça em homenagem a FW
A Lugano de Frederico Westphalen
apresentou novo cardápio, composto
pelos cafés especiais, taças de sorvete,
alguns lanches e, agora, uma novidade:
milk-shakes. Outro produto novo é a
Taça Faguense, que homenageia Frederico
Westphalen. Traz na receita, morangos,
ganache de chocolate Lugano, brigadeiro
de leite ninho, sorvete de creme branco,
Nutella e chantilly. Para os próximos dias, a
Lugano vai trazer outras novidades, como
o cartão do chocólatra.

Romarias homenageiam Nossa
Senhora dos Navegantes
Centenas de fiéis par ticiparam no
domingo, 4, em Vicente Dutra, da
homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. A igreja matriz do município
passa por adequações. Em Rodeio Bonito, também ocorreu homenagem. Fiéis
participaram da procissão que saiu do
centro da cidade e seguiu até a gruta.
Tradicional no município, a festa religiosa rezada pelo pároco Paulo Kempka e
o vigário Ilario Barbieri reuniu devotos
de toda a região.

Municípios buscam
melhorias para a ERS-150
As Administrações municipais de
Frederico Westphalen e Caiçara
estiveram reunidas para encaminhar
solicitação de melhoramentos quanto à visibilidade da ERS-150, na curva
da entrada da linha São José. O pedido de reparos ocorre em virtude de
frequentes acidentes ocorridos nessa
rota. As tratativas com o Daer já estão acontecendo. Também também
está sendo negociado o asfaltamento
da entrada da linha São José.

Cadastro de professores
temporários do Estado
Seguem até dia 19, as inscrições para o cadastro temporário de contratação emergencial de professor pela Secretaria do
Estado de Educação. O sistema funciona
como um banco de cadastro, os selecionados são chamados conforme necessidade.
Cada candidato pode se cadastrar em até
dois municípios. As inscrições devem ser
feitas pelo site www.educacao.rs.gov.
br ou nas CREs. Na região há vagas em
24 municípios, a lista completa pode ser
acessadas em nosso site.

Passaportes em Cartórios
Os Cartórios de Registro Civil vão poder
emitir e renovar passaporte e fazer a
identidade (RG). A tarifa cobrada pelos
serviços ainda não foi deﬁnida, mas deverá
fazer parte do convênio que será avaliado
e homologado pelo Judiciário de cada
Estado, Polícia Federal e a Associação Nacional dos Cartórios. Nos do Rio Grande
do Sul a mudança ainda não está valendo.

Precisa-se de roupas de verão!
A casa de acolhimento Lar São Francisco
atende, hoje, 23 crianças da região e está
precisando de doações principalmente de
roupas de verão, bermudas e camisetes,
para crianças de 2 a 16 anos, e também em
tamanho adulto P, M e G. De acordo com a
diretora da instituição, Adrinara Maria Tonezer, com as férias, a demanda aumenta
porque as crianças saem pra fora brincar.
Todo o tipo de doação é bem-vinda!

Reajuste nos Correios
O despacho postal, que é o
valor pago numa encomenda
importada nos Correios, subiu
esta semana. Passou de R$ 12
para R$ 15.

Imposto de Renda
Está disponível desde ontem para consulta, o lote residual de restituição do Imposto
de Renda Pessoa Física, de
2008 a 2017. O crédito será
no dia 15. Consultas no site da
Receita Federal.
Jô do Carmo recebeu na semana passada Gilson de Carli
Queiroz, presidente e secretário executivo da
e Luiz Queiroz
Amzop, respectivamente. Já nesta semana, estiveram
presentes os prefeitos em exercício de Palmeira das
Missões e de Frederico Westphalen, Lúcio Borges e Diogo
Duarte,, respectivamente. O programa Argumento Político
é apresentado ao vivo da redação, todas as quintasfeiras, às 20h. Você pode assistir pelo aplicativo, site,
Facebook, Twitter, Periscope e YouTube do jornal.

facebook.com/jornalfn

A Justiça concedeu liberdade
provisória a sete homens suspeitos de terem matado duas
crianças em suposto ritual de
magia negra no RS. O pedido foi
formulado pela Polícia Civil e recebeu parecer favorável do MP.

Matemática Financeira

ARGUMENTO POLÍTICO

Já está disponível o aplicativo do Folha do
Noroeste para os sistemas Android e iOS.
Baixando, você integra o Clube Folha e
recebe cupons de descontos e promoções.
Baixe o App na sua loja de aplicativos!

Bancos fechados

Cristiane Luza

É entre os dias 27 de abril e 1º de maio! A organização da Expofred 2018 revelou os detalhes da programação cultural da feira multissetorial de Frederico
Westphalen. Grandes shows nacionais vêm por aí!
Serão dois palcos que vão dar espaço também para os
artistas locais e regionais. Vários estilos que contentarão diferentes gostos musicais, uma oportunidade para
o público apreciar o trabalho do artista preferido sem
pagar nada. A exemplo de outras edições, resguardadas as áreas vips, a entrada será gratuita nos shows.
Um quilo de alimento não perecível poderá ser doado.
A divulgação dos shows ontem à noite ocorreu
no Salão Nobre da ACI-FW, para imprensa, autoridades, representantes de entidades e convidados.
As Comissões Setoriais também foram deﬁnidas e
apresentadas. Cada uma delas ajudará a superar o
feito da última edição em 2016, onde foram atingidos
com sucesso os objetivos daquela edição.
Mas além de oportunizar a cultura em sua programação, a feira será, sem dúvidas, uma vitrine para os
expositores. Milhares de pessoas são esperados nos
dias em que acontece o evento. São visitantes daqui
do Estado e do Oeste catarinense. Uma condição
que sugere oportunidade para o empresariado, para
o prestador de serviço ou para a agricultura familiar.
São alguns dos setores que estarão ocupando os 400
espaços destinados aos estandes internos e externos
no Parque Municipal de Exposições. Certamente, trará
ânimo e lucratividade para quem depende das vendas.
O setor de animais ganhará melhorias nas instalações, assim como a infraestrutura do parque, que já
recebe obras. Eventos paralelos de entidades devem
ser direcionados para a feira, atraindo conhecimento
e mais gente. Ao que tudo indica, economicamente,
serão dias melhores por aqui! E já a partir desta edição, você acompanha reportagens mostrando tudo o
que Expofred está preparando para 2018. Não deixe
de conferir também o material publicado em nossas
plataformas digitais, onde é possível acessar vídeos,
fotos e transmissões ao vivo.

Redação

Terminam hoje as inscrições do Prouni,
1º semestre de 2018. São exclusivamente
pela internet no endereço siteprouni.
mec.gov.br. Entre os requisitos, o aluno
deve ter cursado Ensino Médio em escola
pública, não ser portador de diploma
de Curso Superior, ter participado do
Enem 2017 e atingido média geral de
pelo menos 450 pontos, sem ter zerado
a redação. Na URI são oferecidas bolsas
integrais (100%) cuja renda familiar
bruta per capita não exceda 1,5 salário
mínimo. Resultado 1ª chamada no dia 14.

Ascom

DA

Notas

Inscrições Prouni-URI

Marcos Silva

#LeitorFolha

FEIRA PARA TODOS

APP DO
FOLHA!
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instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

A máquina de cartões que traz
mais facilidade aos seus negócios.

Volta às aulas
No dia 14, iniciam as aulas
na rede municipal de ensino
de FW. Diretores, professores
e demais servidores passaram
por capacitação durante esta
semana. Conforme a secretária
municipal de Educação, Eracilda de Assumpção, o evento de
abertura do ano letivo termina
hoje pela manhã, com uma
apresentação do grupo de
teatro Luz & Cena, em parceria
com o Sesc. Os encontros serviram para acolher e orientar
os servidores da Educação.

55 3744-7080

• Aceita cartões de crédito, débito e voucher.
• Modelos de máquina adaptáveis ao seu negócio.
• Plataforma de gerenciamento exclusiva.
• Facilita a antecipação de recebíveis.

Peça o credenciamento
em uma agência do Sicredi.

paguecom.com.br

