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DA

DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?

Notas

NO OLHAR

Cerca de 60 deputados devem incorporar o nome
“Lula” junto aos seus nomes de campanha, informou um
comunicado do PT que repercutiu esta semana na mídia
nacional. O ato, conforme o partido, é uma maneira de
protestar sobre a prisão do ex-presidente Lula, que está
recolhido em uma ala da Superintendência da Polícia
Federal de Curitiba-PR.
Atos públicos ocorreram em todo o país. Na região
tivemos um protesto no trevo da BR-386 em Boa Vista das
Missões. O PT considera a prisão inconstitucional e luta
pela liberdade do ex-presidente. Simpatizantes montaram
acampamento em frente ao local onde Lula está preso e
anunciaram que ali devem permanecer. Foi organizada
uma campanha para arrecadar mantimentos para eles, e
uma “vaquinha” para custear as despesas dos pró-Lula.
Estamos divididos. Somos dois lados: o da esquerda
e o da direita. O bom e o ruim. O certo e o errado. Mas
quem disse que é só isso? Para muita esta condição de
“lados” não se aplica. Diariamente tentam nos rotular
sondando se somos contra ou a favor. Esquecem que
no mundo político existem outras siglas, outros ideais e
alguns que nada disso querem saber.
Cientistas políticos sempre que debatem, são unanimes. Relatam que a Operação Lava Jato, diferentemente
de outras que combateram a corrupção em países como
na Itália por exemplo, “cortaram o mal pela raiz”. Lá, não só
investigaram todos os lados, como também prenderam.
Repousaria sobre esta seara a diferença. Não que o PT ou
o Lula não possam ser investigados ou punidos, mas que
líderes de outras siglas, com igual ou maior envolvimento
no país da corrupção, também venham à tona e sejam
recolhidos atrás das grades.
Ao que tudo indica, há uma parcela de contentes e
descontentes com a prisão do petista. Mas a sociedade
não pode ser hipócrita e imaginar que o problema da nação se extinguiu. Existem mais culpados do lado de lá e do
lado de cá. É onde a crença de muitos ainda reside e para
estes, não é uma sigla partidária que está em jogo, mas
os rumos de um país que tem tudo para gerar emprego,
renda, ter hospitais e educação pública de qualidade. Não
precisamos ter um lado: podemos andar juntos.

LARANJAS GIGANTES
Em uma propriedade rural de Três
Palmeiras (RS) onde a família está
buscando produzir de maneira
agroecológica e alterando o pomar,
a extensionista rural da Emater/
RS-Ascar Lia Helena Rocha se
surpreendeu com o tamanho das
frutas em uma árvore. Tão grandes
que nem cabiam na palma da
mão, eram exemplares da laranja
gigante da terra! “Não é uma fruta
para a gente comer in natura pelo
gosto amargo, mas da casca dela
dá para fazer doce”, comentou.
A fruta que Lia ganhou, por
exemplo, mediu 58 centímetros de
circunferência e pesou 1,3 quilo.
Para ter ideia do tamanho, ela
chegou a compará-la a um quilo
de feijão, como mostra a foto.

Redação

Expofred
Expositores já podem veriﬁcar o Regulamento Geral no
site expofred.com.br aba “Informações Úteis”. Tem informações sobre as credenciais,
montagem e desmontagem
dos estandes, horários para a
reposição do estoque e outras.

Vagas no Sine-FW
Hoje são para montador de
estruturas metálicas, operador
de suporte técnico, programador, soldador, vendedor externo
e vidraceiro. (55) 3744-6665.

Vacina aftosa
Ministério da Agricultura
deﬁniu o calendário de vacinação dos rebanhos contra a
febre aftosa. No RS a primeira
dose será aplicada em maio.
A dose custa em média R$ 2.

Pós-graduação URI
A URI- FW está com inscrições abertas em sete cursos de
pós-graduação. Os prazos mudam conforme a especialização.
Informações (55) 3744-9228.

Pilchados em
Cambará do Sul!
Mauro Dalla Costa
e Lisiane Franken
no pré-wedding
nos cânions da
Serra e também em
Torres. Registros
de Jardel da Costa
e Olhar de Dois de
Itapiranga-SC.

Festa no Castelinho
Será neste domingo, 15, a
festa em honra a São Marcos, no
ginásio do Distrito de Castelinho-FW. Programação inicia às 10h,
com missa, seguida de almoço.

Porco pizza
O Lions Club FW realiza
amanhã, 14, o jantar do porco
pizza. O evento, que também
contará com bingo, será realizado no CTG Rodeio da
Querência, a partir das 20h30.

Senac-FW
Eder Calegari

ARGUMENTO POLÍTICO

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

Senac-PM

No programa de ontem foram convidados o presidente
do Codemau, Edemar Girardi e o coordenador regional do
Programa Participação Popular, Zílio Roggia. Na semana
anterior, (detalhe da foto), participaram Luiz Carlos
Panosso e Valmir Luiz Menegat, prefeitos de Palmitinho
e Taquaruçu do Sul, respectivamente. Apresentado ao
vivo em nossas plataformas digitais, às 20h de quintas, o
programa é mediado pela jornalista Jô do Carmo. Você pode
rever todas as entrevistas em nosso Site, App, Facebook,
Twitter, Periscope e Youtube do Folha do Noroeste.

facebook.com/jornalfn

Tem vagas abertas nos cursos de técnico em segurança do
trabalho e técnico em transações imobiliárias. Informações
(55) 3744- 8193.

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

Vagas abertas em Palmeira
das Missões para técnico em
segurança do trabalho e em
transações imobiliárias (EAD) e
também em marketing estratégico e noções de contabilidade.
Informações (55) 3742-7164.

Coleta seletiva
Taquaruçu do Sul terá coleta seletiva de lixo. O orgânico
será coletado na segunda e
quinta e o seco nos outros dias.
Começa no dia 23 deste mês.

55 3744-7080

1ª Copa Sesc/Amzop de Futebol
A Associação dos Municípios da Zona
da Produção (Amzop), realizou na
tarde de ontem, 12, na sua sede em Seberi, o Congresso Técnico da 1ª Copa
Sesc/Amzop de Futebol de Campo. Na
oportunidade os representantes das
35 cidades participantes, conheceram
seus adversários e os jogos da competição. O campeonato é realizado
pela Amzop, em parceria com o Sesc,
Sicredi e Creluz. A rodada inaugural
ocorre no dia 22 de abril.

4º Jantar da Capela dos Beatos
O bairro Jardim Primavera, de Frederico
Westphalen sedia, neste sábado, 14, a
partir das 20h30, a quarta edição do
jantar dançante em prol da comunidade
dos Beatos Padre Manoel e Coroinha
Adílio, para a construção da capela. Os
ingressos estão sendo vendidos a R$ 25.
É necessário levar pratos e talhes.

Carteiras de Trabalho
no Sine-FW
O Sine de Frederico Westphalen tem
222 Carteiras de Trabalho esquecidas
na agência. São documentos novos que
foram confeccionados, entre os anos de
2001 e 2018, e que nunca foram retirados
pelos solicitantes. A retirada, em horário
comercial, pode ser feita somente pelo requerente e com um documento com foto.
Informações (55) 3744-6665.

Heloise Santi

#LeitorFolha

Neste sábado, 14, a partir das 20h, ocorre
a reinauguração da Aracy Eventos, agora
na avenida Luiz Milani, 980, próximo à
Cotrifred. Entre as novidades está o serviço de restaurante, com funcionamento de
segunda a sexta-feira, contando com bifê
completo e chapão. Em local mais amplo,
amplia a capacidade de atendimento
de 150 para 400 pessoas. Tendo como
proprietários Mariza Frantz e Fabiano
Tibola, aos sábados e domingos atenderá
a eventos particulares.

Eder Calegari

Aracy Eventos reinaugura
em novo endereço

Eder Calegari
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Caixa reduz juros
A Caixa reduziu a taxa de juros para quem
tem interesse em renovar seu consignado.
Em Frederico Westphalen quem possui
contrato, pode procurar o Banco do Povo –
correspondente Total Caixa – para simular as
parcelas. É possível fazer a portabilidade de
outro banco. Na quarta-feira, 11, a instituição
realizou o “Dia D de Negócios”, marcando
o início das operações com a redução dos
juros. Informações no (55) 3744-3124.

Programa destina
R$ 2,5 milhões para FW
Os R$ 2,5 milhões destinados a Frederico Westphalen pelo Badesul Cidades serão investidos na aquisição
de novas máquinas e equipamentos
rodoviários, divulgou a assessoria de
comunicação do município no começo desta semana. No total, cinco
cidades receberam R$ 13 milhões
em ﬁnanciamentos do programa,
cujos contratos foram assinados em
4 de abril. O prefeito José Alberto
Panosso disse que o objetivo é beneﬁciar o maior número de pessoas
possível com o maquinário.

Justiça ouve testemunhas
sobre roubos a banco
No total, 16 testemunhas foram arroladas
para serem ouvidas ontem no Fórum de
Tenente Portela sobre roubos a banco
ocorridos em fevereiro do ano passado,
em Miraguaí, e deram origem à Operação
Novo Cangaço. A audiência foi presidida
pelo juiz de Direito Marco Aurélio Antunes dos Santos. O Ministério Público,
que acusa o envolvimento do ex-cacique
e vereador Valdonês Joaquim e seu pai,
Valdir Joaquim, esteve representado pelo
promotor de Justiça Rogério Fava Santos.
O processo corre em segredo de Justiça.

Reajuste do Executivo e Legislativo
Com mensagem retiﬁcativa, a Câmara de
Vereadores de FW aprovou o reajuste de
2,84% sobre os subsídios dos salários do
prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, a contar de 1º de março.
Foi adotado como índice de correção, o
IPCA dos últimos dois meses. Os salários,
sem o acréscimo são de R$ 10.695,14
(prefeito), R$ 5.300,38 (vice), R$ 4.897,89
(secretários) e R$ 3.045,67 (vereadores).

Extinção das Fundações
O TCE-RS emitiu medida cautelar determinando que o Estado se abstenha de
praticar atos que resultem na demissão
e desmobilização das estruturas administrativa e operacional da Fundação
Piratini, CIENTEC, FDRH, FEE, Fundação
Zoobotânica e Metroplan. Além disso,
a medida comanda uma fiscalização
visando à identiﬁcação de um plano de
transição para a extinção das mencionadas Entidades.

