2

CIRCUITO ABERTO

OPINIÃO

Folha do Noroeste - sexta-feira, 11 de maio de 2018

Folha do Noroeste - sexta-feira, 11 de maio de 2018

Notas

DA

NO OLHAR

O CANTEIRO DE OBRAS É MEU
A Liga Feminina de
Combate ao Câncer
de FW realizou na
noite de terça, 8,
uma integração
das voluntárias
para relatar ações
de 2017 e projetar
atividades de 2018.

Hoje para aux. de produção,
costureira, estofador, costureira,
frentista, lubrificador de automóveis, montador de estruturas,
soldador e vendedor interno.
(55) 3744-6665.

Encontro de comunicação
TROFÉU DA FESSERGS

Detran-RS realiza quarta,
23, às 10h, no Hotel Dalla Valle
em Seberi, o leilão de veículos e
sucatas. Edital página 21 do jornal.
(51) 9 8606-2172.

Recicla FW
Promoverá ações na Semana
do Meio Ambiente. Dia 4 de junho
tem Audiência Pública na URI
sobre Logística Reversa de lâmpadas. Outra ação será a instalação
de 10 ecopontos de coleta de óleo
de cozinha em FW.

Educação Fiscal
Salão de Atos da URI sedia
hoje, o dia todo, o 1º Seminário
Reg. de Educ. Fiscal e Nota Fiscal
Gaúcha. Promoção Prefeitura de
FW e Sec. Estadual da Fazenda.

Mestrado URI
URI-FW com inscrições abertas para mestrado em educação
2018, até 30 de maio. Serão 20
vagas. (55) 3744-9285.

Dia das Mães
Lançado durante a Expofred, a editoria de saúde do impresso, “Viver
Bem”, agora também é apresentada ao vivo, no formato entrevista. Em
cada programa, um assunto diferente ligado à prevenção e à saúde,
contando com a participação do internauta. Nesta semana, Franciele
Paludo Ghedini, da clínica Prevenare, esclareceu sobre a vacina da
gripe. É sempre no fim da manhã das quartas-feiras! Assista em nosso
site e redes sociais do jornal.
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ARGUMENTO POLÍTICO

VIVER BEM AGORA NA INTERNET

Leilão de carros

Prefeitura de Planalto realiza
hoje a programação do Dia das
Mães. No CTG Querência do
Cristal, 13h30, show de Fábio Fiel.

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

Promenor-FW
Realiza Feijoada Beneﬁcente
sábado, 19. Ingressos a R$ 25 no
Promenor e no Folha do Noroeste.

Pavimentação Seberi
Ruas Marino Camargo, Domingos Zanchi e João Folmann em
Seberi receberão pavimentação.
Os R$ 250 mil são oriundos de
emenda parlamentar do deputado
Giovane Feltes.

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

Maragatos FW
Amanhã à noite o grupo promove 2º Jantar Dançante (Dia das
Mães) no Ginásio São Luiz. R$ 22.
Ingressos (55) 99630-8977.

55 3744-7080

Os membros da Comissão Organizadora
do 33° Carijo da Canção Gaúcha realizaram uma vistoria no Parque de Exposições, local onde ocorre o festival, para
avaliar as condições da infraestrutura do
espaço como as churrasqueiras utilizadas

pelo acampamento, os espaços comerciais, estacionamentos, dentre outros
detalhes. Estiveram acompanhando a
avaliação o presidente do festival Antônio
Augusto Korsack Filho, o prefeito Eduardo
Russomano Freire, e secretários.

Pinhal promove festa do
leitão no rolete

Programação celebra 30 anos
de Taquaruçu do Sul
Nesta sexta-feira, 11, uma programação
marca os 30 anos de Taquaruçu do Sul,
completados no dia 9. As atividades
ocorrem na rua Monsenhor Vitor Battistella, em frente à Igreja Matriz, a partir
das 8h, com hasteamento de bandeiras
e hinos. Às 8h30 será celebrada missa
comunitária de Ação de Graças, na Igreja Matriz São Roque. As atividades têm
sequência à noite, com shows e lançamento da campanha Show de Prêmios.

Sebrae de FW promove
seminário regional
O Sebrae de Frederico Westphalen
promove o Seminário Regional do Microempreendedor Individual na próxima
quarta-feira, 16. O evento acontece a
partir das 19h, no salão nobre da ACI-FW. A consultora Alexandra da Silva,
de Novo Hamburgo, abordará o tema
Liderança em Transformação, enquanto
representantes do Banco Central vão falar sobre Educação Financeira. O evento
é gratuito, mas as vagas são limitadas.
Informações: (55) 3744-8226.

Sicredi é Top of Mind

A Festa do Leitão no Rolete de Pinhal
ocorre amanhã, 12, com início às 19h30.
Haverá degustação de produtos à base
de carne suína. Às 20h30 será servido
o jantar. A promoção é da ACIASPI,
com apoio do Executivo e do Legislativo
e patrocínio do Banrisul e governo do
Estado. A programação conta com show
de Léo Lima e Banda. O evento acontece
no ginásio municipal.

26º Núcleo Cpers realiza
assembleia regional
Associados ao 26º Núcleo do Cpers
participaram, na quarta-feira, 9, de uma
assembleia regional para discutir o reajuste emergencial 22,73% no piso nacional;
defesa da educação pública e contra a terceirização; defesa da gestão democrática
nas escolas públicas estaduais e defesa
da democracia. Com sede em Frederico
Westphalen, o 26º Núcleo do Cpers/
Sindicato abrange 17 municípios, contando
com cerca de 1,6 mil sócios.

Edevaldo Stacke

Professores e alunos da
Escola Sepé Tiarajú de FW
realizaram uma visita de
estudos à Aldeia Indígena
Pinhalzinho, em Planalto.
A visitação é parte do
Projeto Interculturalidade,
desenvolvido pelo professor
Clenio Mazzonetto, na
disciplina de história. O
objetivo da visita é ter
contato com os costumes
e a cultura indígena.

Diocese de FW e Complexo
de Rádios Luz e Alegria realizam
encontro comemorativo ao 52º Dia
Mundial das Comunicações Sociais.
Sexta, 18, às 9h. (55) 3744-3782.

Será na próxima sexta-feira, 18, a audiência pública sobre telefonia e internet
na região convocada pela Comissão de
Assuntos Municipais da Assembleia
Legislativa do Estado. A reunião ocorre
a partir das 14h, no auditório da Câmara
de Vereadores de Caiçara. O evento é
aberto para toda a comunidade e visa
encaminhar soluções para qualiﬁcar a
prestação dos serviços para os municípios do Médio e Alto Uruguai.

Parque do Carijo recebe vistoria

Márcia Sarmento

INTERCULTURALIDADE

O presidente do Sindicato
dos Municipários de FW
foi um dos ganhadores
do Troféu Fessergs 2018.
A honraria foi entregue
em reconhecimento ao
trabalho desenvolvido
na defesa do serviço
público e pela garantia
de acesso a educação,
saúde e segurança
para todos os cidadãos,
independentemente de
classe social. Parabéns!

Apresentado ao vivo pela jornalista Jô do Carmo, nas noites de
quintas-feiras (20h), o Argumento Político recebeu ontem o coord. da
Nota Fiscal Gaúcha, Adelar Vendrúscolo, o coord. Educação Fiscal RS
Randal Guimarães, e o sec. da fazenda de Palmitinho, Cristiano Dala
Vale. Na última edição (detalhe da foto), o presidente da Expofred,
Paulo Dalmolin, participou do quadro. Você pode rever o programa
nas plataformas digitais do Folha do Noroeste.

facebook.com/jornalfn

Redação

Vagas Sine-FW
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Quem acompanha as sessões na Câmara de Vereadores de FW certamente já escutou que “precisamos
parar” com os ranços políticos das siglas partidárias,
de quem fez isto ou deixou de fazer aquilo. O estranho
é que isto nunca para! Vira e mexe uma coisa se inicia
e não se termina. Assim, temos algo numa gestão e
poderemos não ter na outra. Tudo depende de quem
está no tal do poder. Não há continuidade para aquilo
que o próprio não tenha feito. Pode ser uma leitura
errada, mas parece esta ser uma condição presente.
O que falar então das obras públicas? Temos uma
UPA pronta, mas que não está pronta para abrir. Uma
CTI que vai funcionar, mas que não funciona porque
o projeto “está na CTI”. Uma obra de saneamento
básico, que nem o básico se terminou. Quilômetros
de tubos que ligam o nada a lugar algum. Uma passarela que pode, quem sabe, nada passar por ela.
Vão mesmo sair as duas do papel? Ou vamos ter
algo ali na frente? E a Rua dos Arcos, o estacionamento rotativo, o transporte público urbano. Quem
é o louco que não quer isto? É obvio que as pessoas
esperam por estas obras, afinal, a Princesa do Médio
Alto Uruguai precisa ver seu reinado crescer. Quem
não quer o progresso! Um bom exemplo, resguardadas as proporções, foi o trevo junto ao parque de
exposições. Tempo recorde.
Nosso modelo de governo determina que o eleitor escolha “estes poucos” e que depois, tidos como
nossos representantes, decidam o que fazer com um
município, Estado e nação. Mas como é difícil! A coisa pública é demorada, complicada, cheia de ritos e
entraves burocráticos. Tem que protocolar, carimbar,
o projeto vai, volta, inicia, anda, para, se esquece,
desaparece. Mas não importa o que foi feito, importa
quem fez.

Telefonia é tema de
audiência pública

Divulgação
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Creluz realiza Análise de
Dados Ciclo 2018
A Creluz realizou a primeira Análise de
Dados Ciclo 2018 de seu Sistema de
Gestão da Qualidade. Na oportunidade,
os colaboradores explanaram à direção os
indicadores de gestão, planos de ações,
oportunidades de melhorias, possíveis
não conformidades, além de sugestões
e críticas construtivas. Na Creluz, a
Análise de Dados deve ocorrer de forma
quadrimestral conforme prevê o Manual
da Qualidade.

Pelo 6º ano consecutivo, o Sicredi
permanece como 1ª lembrança dos
gaúchos na categoria cooperativa de
crédito, pesquisa anual do Top of Mind
RS. “Para o Sicredi as pessoas vêm em
primeiro lugar. Não há mágica”, aﬁrma
Márcio Port, vice-presidente da Central
Sicredi Sul/Sudeste. Entre os mais de
1,2 mil entrevistados no Estado, 68%
tinham na primeira lembrança como
cooperativa de crédito: o Sicredi. Leia
mais sobre o prêmio em nosso site.

Escola Alfredo Westphalen
Em comemoração aos seus 85 anos, a
Escola Estadual Alfredo Westphalen de
Seberi, realiza quarta, 30, às 19h, a Noite
Festiva reunindo atuais e ex-alunos, professores, diretores e familiares. No ginásio
da escola. Informações (55) 3746-1037.

