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Notas

NO OLHAR

Vagas no Sine-FW
Hoje são para auxiliar de
cozinha, estoquista, motorista
de carreta, promotor de vendas,
soldador e vendedor externo.

Matrículas na URI

Expofred e União fecham
parceria
A Comissão Central da Expofred
ﬁrmou parceria com o União Frederiquense para mais uma edição da feira.
Esta será a terceira vez que ações em
conjunto são realizadas envolvendo a
divulgação do evento durante os jogos,
entre outras atividades. O encontro
reuniu o presidente do União, Edison
Cantarelli; o presidente da Expofred
2018, Paulo Dalmolin, e a vice-presidente da feira, Simonia Oliveira.

Romaria em Osvaldo Cruz
O distrito de Osvaldo Cruz, em Frederico
Westphalen, sediou no último domingo, 11 de
fevereiro, a 45ª Romaria de Nossa Senhora de
Lourdes e 20ª Romaria Diocesana do Enfermo.
Centenas de ﬁéis participaram da missa solene
com bênção do Santíssimo da Saúde, celebrada
pelo bispo Dom Antônio Carlos Rossi Keller.
Acompanhados pela Polícia Rodoviária Federal,
os romeiros saíram de Seberi e foram até Frederico Westphalen percorrendo seis quilômetros
pela BR-386. Mais fotos em nosso site.

O Sebrae, em parceria com
a ACI-FW, realizará o curso em
FW entre os dias 9 e 14 de abril.
Informações (55) 3744-4244.

Concurso Unipampa
Até segunda, 19, estão abertas as inscrições para seleção
de professores do magistério
superior da Unipampa. Salário
mensal é de até R$ 9,5 mil. A
taxa é de R$ 180. Edital em
https://goo.gl/vCVyfh.
As leitoras Carlise Dalla Nora e Elenita Rigon de Boa Vista das
Missões estiveram no Santuário de Fátima em Portugal. Nas
imagens, o interior do santuário dedicado à santa, o caminho das
aparições e uma representação da aparição do anjo aos pastorinhos.

ARGUMENTO POLÍTICO

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

Saúde na Expofred
Em reunião ontem na ACI-FW, ﬁcou deﬁnido que a Secretaria de Saúde de FW, em
parceria com entidades como
a ABO-FW, terá um espaço
na Expofred 2018. Dentistas
vão trabalhar com orientações
sobre prevenção e saúde bucal. Kits serão entregues para
alunos e visitantes.

Bloco do produtor

CO M E N T Á R I OS
Internautas opinaram sobre os shows gratuitos da Expofred
durante a live do Folha! Veja todos em https://goo.gl/SrvjWA

Agricultores têm até o ﬁm
do mês para revisar os Blocos
do Produtor nas prefeituras
dos municípios onde residem.
O procedimento é anual e
obrigatório. É preciso levar
o talão com as notas para
controle do ICMS.

Festa no STR-FW
Na quinta, 22, acontece no
STR-FW o Encontro de Aniversariantes. Mensalmente é
realizado para confraternização dos associados e resgate
da evolução histórica da agricultura familiar em FW. Inicia
às 13h30 e são esperados
cerca de 70 aniversariantes.

Cursos Senac
Inscrições abertas (EAD)
nas áreas de: Artes, Comércio, Design, Educação, Gestão,
Informática, Meio Ambiente,
Produção de alimentos, Saúde,
Segurança, Tecnologia da Informação e Turismo. Matrículas em
www.ead.senac.br.

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

55 3744-7080

Volta às aulas
A rede municipal de ensino de FW retomou o ano letivo na quarta-feira, 14, em
18 escolas. As instituições particulares
voltam às atividades na segunda-feira,
19. Na mesma data, reinicia o calendário
escolar da rede estadual de ensino. Nas
escolas da região também está previsto
o retorno para o dia 19, em função do
transporte escolar ocorrer em conjunto
com os municípios.

Rodrigo Burtet/Arquivo Folha

Empretec em FW

Nesta semana, a jornalista Jô do Carmo recebeu o presidente do
Legislativo de Alpestre, atual prefeito, Rudimar Argenton, e o
secretário de Administração, Hélio Watte. Na semana anterior, o
programa conversou com Diogo Duarte e Lúcio Borges, prefeitos
em exercício de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões,
respectivamente. Apresentado ao vivo da redação, o Argumento
Político vai ao ar às 20h de quintas-feiras pelo site, aplicativo,
Facebook, Twitter, Periscope e YouTube do Folha do Noroeste.

facebook.com/jornalfn

Marcos Silva

Candidatos aprovados na 2ª
edição do Vestibular de Verão
da URI que não conseguiram
efetuar a matrícula nas datas
previstas poderão garantir a
vaga até hoje. O atendimento
é em turno único até as 14h. Na
segunda, 16, será retomado o
atendimento normal.

Heloise Santi

Na madrugada de segunda-feira, 12, a escola de Samba
Tuiuti passou na avenida questionando a reforma trabalhista de Michel Temer em 2017. “Meu Deus, meu Deus,
está extinta a escravidão?”, perguntava o samba – e ele
mesmo respondia que em várias situações ainda sugeria
que não. Ficou em segundo lugar na apuração do Carnaval
Carioca. A sua frente ﬁcou a Beija Flor. Um enredo polêmico que fez a Tuiuti dominar comentários especialmente
na internet, através das redes sociais (já que muitos nem
mais falam, preferem fazer pelo celular). Além de retratar
trabalhadores sem carteira, a escola comparou o presidente Temer a um vampiro e chamou de “manifestoches” os
brasileiros que foram às ruas defender bandeiras. Também
teve panelaço e outras “alegorias” da vida real.
Mas é tudo Carnaval! O período de festa, no sambódromo, pode ter acabado, mas a fanfarra com o dinheiro
público não. Enquanto amizades são desfeitas por divergências políticas e ataques são cometidos na vida real e na
virtual, nossos políticos não têm do que se queixar. Vida
farta e comida boa! Pode ser o “A” ou o “B”, o da direita
ou o da esquerda, o do rico ou o do pobre. Qualquer um
deles que esteja no poder
er terá benefícios em seu favor.
Não só por arrogância própria, mas porque o sistema é
assim. Vá, gaste, tire a nota e tenha o valor ressarcido.
Simples assim. É a lei quem diz que devemos ter mais de
500 deputados, ter senadores, ter isto e aquilo. A lei que
assegura possuir assessores, vale-terno, refeição, telefone, avião, auxílio-moradia e tantos outros benefícios,
alguns até desconhecidos pela população. E a população?
Esta terá uma vida para quitar a casa própria, que poderá
ainda rachar e cair.
É a ânsia pelo poder. “Para trabalhar pelo povo”, dirão
alguns. Certamente este poderá não ser o objetivo principal
de um político. Até se queixam, mas ninguém quer “largar a
teta”. Também é correto aﬁrmar que nem todos são iguais, o
que sugere, que pelo menos alguns poucos se salvam. Ainda
assim, terá a seu favor a máquina pública. Mais notas para
tirar e cobrar. Cada um que vista sua alegoria e defenda a
sua escola. Aﬁnal, é tudo Carnaval! Vivemos no país onde
as obras públicas caem e onde o dinheiro público atende
favores pessoais. E quem garante que isto vai mudar? A
escola pública ou a escola de samba? Desﬁle! Daqui a pouco
é março e será preciso pagar as contas!

Redação

Vigente desde 15 de
outubro, no domingo,
18, termina o horário
de verão em 10 Estados (incluindo o RS) e
no DF. À zero hora, será
preciso atrasar os relógios em
uma hora. Neste ano, o próximo terá
duas semanas a menos de duração e
começa em 4 de novembro. A mudança
foi feita para impedir que a diferença de
horários no Brasil afete o segundo turno
das eleições, que acontecem no último
ﬁm de semana de outubro.

Cristiane Luza

#LeitorFolha

Horário de verão

Ascom Expofred
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14ª Marcha da Fé será
neste domingo
Cerca de 15 mil pessoas devem
participar neste domingo,
18, da 14ª Marcha da Fé, em
Palmeira das Missões, com o
tema “2018 do Extraordinário
de Deus”. Estão conﬁrmadas
as presenças da dupla Tony &
Tito e preleção com o pastor
André Matias. A saída está
marcada para as 17h, da praça
Vila Velha. A organização é da
Igreja O Brasil para Cristo.

Campanha da Fraternidade
A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil lançou na quarta, 14, a Campanha da Fraternidade 2018, com o tema
Fraternidade e Superação da Violência.
Documento aponta formas e tipos de
violência no Brasil, destacando praticadas contra os negros, os jovens e as
mulheres. O período é de preparação
para a Páscoa. “O tempo quaresmal
deve servir-nos para esta volta decidida
aos braços de nosso Pai-Deus, através
da celebração do sacramento do perdão”, disse em comunicado o bispo de
FW, Dom Antonio Carlos Rossi Keller.

Tarifas mais baratas do ﬁxo
A partir do dia 25, as ligações locais e interurbanas de telefones ﬁxos para móveis
vão ficar mais baratas. A redução das
chamadas locais vai variar entre 10,58%
a 12,75 % e das tarifas interurbanas vão
cair entre 3,98% a 7,41%. O preço médio
das ligações locais de ﬁxo para móvel vai
passar de R$ 0,18 para R$ 0,12.

União das Associações de FW
Amanhã acontece o ato de posse da
diretoria da União das Associações de
Moradores de FW (UAC-FW), que terá
como presidente Claudiomiro da Silva. A
associação terá como objetivo fortalecer
o trabalho das lideranças de cada bairro.
O evento começa às 9h no Camping
Brunheira, linha 21 de Abril. Ao meio-dia
será servido almoço pelo valor de R$ 20.
Outras informações, (55) 3744-3245.

