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A URI Idiomas tem inscrições para cursos de francês e inglês em diferentes
modalidades e níveis. Preços
promocionais para semestre.
Informações (55) 3744-9243.

Vagas no Sine
Hoje são para açougueiro,
montador de móveis planejados, entregador de jornais
(CNH), vendedor externo,
vidraceiro. Informações (55)
3744-6665.

A professora da
UFSM-FW Aline
Passini registrou
o entardecer no
parque Faguense.

Assembleia Cresol
Mais de mil associados
são esperados amanhã, 17,
na assembleia geral ordinária
da Cresol-FW. Será no salão
da comunidade São João do
Porto. Começa às 9h30.

O casal Ricardo
Ferrari e Angélica
Kern na praia de
Lagoinha, no Ceará!

Curso em Palmeira
A Unidade Sesc/Senac
Palmeira das Missões está com
inscrições abertas para o curso
de Noções de Contabilidade.
As aulas iniciam dia 16 de abril.
Informações (55) 3742-7164.

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

A Unidade Sesc/Senac
Palmeira das Missões está com
inscrições abertas para o curso
de Noções de Contabilidade.
As aulas iniciam dia 16 de abril.
Informações (55) 3742-7164.

Jantar das Massas

Ontem o programa recebeu as vereadores de Erval
Seco Claudia Weiand, Neuza Borba Braga, Rosane Moura
Figueiredo e a vereadora Elisete Santos Perlin de Caiçara. Na
semana passada, (detalhe da foto), o debate foi com Silvia
Canan, diretora geral da URI-FW, Ema Mulinari, do STR-FW,
Loridani Presotto, vereadora de FW e Bruna Minussi Zanini,
defensora pública de FW. Exibido ao vivo às 20h de quintasfeiras, o programa é apresentado pela jornalista Jô do Carmo.
Você pode rever as edições em nosso APP, Site, Facebook,
Twitter, Periscope e Youtube do Folha do Noroeste.

Esclarecimento: Diferentemente do que foi publicado na página 8 na edição do
dia 9 de março, na matéria intitulada “Prefeitura propõe criação de novos CCs” a
manifestação completa do vereador Inácio Panosso Junior na sessão do dia 5 de
março é a que segue: “Realmente vejo uma inversão de valores enorme no nosso
país. Inicialmente, acompanho o portal da transparência do Rio Grande do Sul e,
não tiro a razão, e não venho criticar, ou falar que não é proﬁssional, passou no
concurso e é merecedor do salário. Mas, eu vejo e, acompanhei no último mês, a
folha salarial do colega vereador Oliverio, no qual passou de R$ 19 mil. Ai está a
inversão de valores, R$ 19 mil sendo investido em agentes penitenciários, sendo
investido nos penitenciários, é inversão de valores. E na saúde pagando R$ 5
mil para um cargo e, na educação R$ 1,4 mil. Quanta inversão de valores temos.
Quanta inversão de valores em nosso país. Até quando isso? Vamos investir em
saúde em educação, isso é necessário. Isso é necessário, investir em saúde em
educação para depois não precisar pagar alto para os agentes penitenciários
para controlar a segurança. Porque tendo educação e qualidade a longo prazo
teremos mais segurança em nosso país. Essa é a minha manifestação”.

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

Responsável pela copa e cozinha do
Encontro Microrregional de Mulheres, o
HDP arrecadou R$ 4.468,40. Conforme
a direção da casa de saúde, só foi possível esse lucro porque foram recebidas
muitas doações de itens para os lanches. A destinação do recurso, dentro
do hospital, será feita em conjunto com
as organizadoras do evento.

Cooperametista inaugura
investimento em infraestrutura

Nesta semana foram retomadas as reuniões do Comude de FW. O objetivo é organizar e analisar os pedidos de incentivo a
empresas. Participaram, representantes
do Sindilojas, OAB, Cotrifred, UFSM-FW, Cresol, CDL, além dos secretários
de Indústria, Comércio e Turismo, Paulo
Lima; da Agricultura, Cleber Cerutti; da
Administração, Luiz Paulo Francken e o
assessor jurídico, Jonathan Carvalho.

A Cooperametista realizou ato de inauguração, durante a Expopedras, dos equipamentos adquiridos com ﬁnanciamento junto à
Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Rural, via Feaper, através do auxílio da Emater. Foram R$ 175 mil para aquisição de duas
câmaras frias, uma balança rodoviária, 500
caixas de colheita com capacidade de 20
quilos cada e 750 caixas de armazenagem
com capacidade de 10 quilos cada.

Base do Samu em novo endereço
Desde ontem, a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Frederico Westphalen está instalada junto ao
prédio da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA), na rua Guararapes, bairro Fátima.
A medida foi autorizada pelo Ministério
da Saúde levando em conta a necessidade
de mudanças na estrutura física da base
adequadas ao programa arquitetônico. O
atendimento segue normal, pelo número
de emergência 192.

Um ano de rancho grátis
no Bertoletti
Será amanhã, a partir das 17h, o sorteio
de um ano de rancho grátis, no valor de
R$ 800/mês, da campanha Parceria
Premiada, do Supermercado Bertoletti.
Também serão sorteados cinco vales-compras de R$ 1 mil. A sexta edição da
campanha iniciou em agosto de 2017,
mês de aniversário da empresa e, ao
longo de oito meses, sorteou mais de
20 mil em prêmios.

Série Bronze
Na manhã de hoje, 16, acontece na sede
da Federação Gaúcha de Futebol de Salão
(FGFS), em Porto Alegre, o congresso
técnico do estadual Série Bronze de
Futsal. Na edição deste ano, serão 27
equipes, colocadas em chaves regionalizadas. A única certeza é de que os
quatro representantes da nossa região se
enfrentarão logo na primeira fase: o Guarani Futsal/E.C.Itapagé, a Afucs/Seberi,
o Cometa/Rodeio e o Jaboticaba Futsal.

Pesquisa sobre a Consulta Popular
A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão faz uma pesquisa a ﬁm
de melhorar a Consulta Popular. São 24
questões, que visam avaliar os objetivos
e a metodologia do processo realizado
no Rio Grande do Sul desde 1998. Estão
convidados a responder, pessoas vinculadas à iniciativa nos últimos anos, como
representantes de associações, sindicatos
e membros do poder público. Para responder, acesse: https://goo.gl/A1Psm4.

Curso em Palmeira

Será amanhã, 17, às 20h30,
no salão paroquial de Rodeio
Bonito, em benefício da Apae.
Ingressos a R$ 25. No cardápio,
massa tradicional, lasanha,
macarrão, panqueca e outros.

55 98424-8503

Março ainda
mais especial

para Elas!

Pós-graduação
A URI-FW tem vagas em
oito cursos de pós-graduação
com diferentes prazos de inscrição. São nas áreas de educação,
direito, saúde e agro. Informações (55) 3744-9228.

Bolsa Família

facebook.com/jornalfn

HDP arrecada R$ 4 mil em
encontro de mulheres

Retomadas reuniões do Comude

Heloise Santi

DA

URI Idiomas

ARGUMENTO POLÍTICO

ENQUETE
AO VIVO

Não concorda: 10

Redação

O Senado aprovou projeto que simpliﬁca exigências para entidades ﬁlantrópicas obterem convênios com o poder
público. O texto segue para sanção
presidencial. Órgãos poderão comprovar a prestação de serviços por meio
de declaração do gestor local do SUS.
A ﬁlantropia reconhece uma pessoa
jurídica sem ﬁns lucrativos como sendo
de assistência social e permite a ela a
isenção de pagamentos das contribuições para seguridade social.

Divulgação

Em nosso Facebook, perguntamos se
o internauta concorda ou não com a
construção das passarelas na BR-386:

NO OLHAR

Heloise Santi

Cerca de metade das empresas que abre fecha em dois
anos. O tema é recorrente em estudos de instituições como
o Sebrae, que constantemente trabalha para tirar empresas
da informalidade. Entre os erros, o lugar inconveniente do
estabelecimento ou o fato do negócio ser um “desejo próprio”
do dono e não uma necessidade real de consumo. Mas talvez
a falta de estratégia, o agir com a emoção e não com a razão,
não sejam os únicos culpados de tanto fechamento de ﬁrmas.
Entre os 30 países com a maior carga tributária no
mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos
valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade.
Foi o que revelou um levantamento do Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação (IBPT). Ele aponta que o retorno recebido pelos brasileiros ﬁca muito aquém dos altos
tributos pagos. Ainda assim, os governos estudam aumentar
os impostos para reduzir o rombo das contas públicas. Uma
tática infeliz e desastrosa não só para empresários, mas para
toda população.
Ainda temos os juros altos. Se pensarmos muito, parece
que o mundo vai acabar ou se resumir aquele mínimo beirando ao caos. Por sorte, diferentemente de países como a
Venezuela, que também enfrenta crise, aqui temos alimentos. O Brasil é extremamente diversiﬁcado no seu potencial
de produção de alimentos se comparado, por exemplo, a
outros países da América Latina. É este o setor inclusive,
que “segurado as pontas” econômicas na terra do Carnaval.
Se as pessoas não compram, o comércio não vende, as
empresas fecham ou diminuem. As pessoas adoecem, a
violência aumenta e o dinheiro não gira. Estamos estagnados,
na inércia. Somos a nação dos impostos, mas não temos estradas, saúde e saneamento básico adequado. Tem mais por
vir: os que declaram Imposto de Renda vão perceber o governo
lhe “tomar” mais um pouco do que receberam em 2017. O
governo nos controla. Dá as cartas e as posições na mesa. O
alto preço dos tributos faz o patrão diminuir investimentos,
repensar o modelo de negócio e dispensar colaboradores que
não precisarão mais “colaborar” com a empresa. O governo?
O governo e os políticos que eu e você elegemos estão no
topo e com todas as pompas e regalias possíveis. A seu
favor, um alto salário, auxílios moradia, terno, telefone, carro,
alimentação, passagens aéreas, plano de saúde, diárias etc. E
nós? Nós estamos na base da pirâmide sustentando tudo isso.
Por sorte, temos um celular conectado a uma rede wiﬁ que
nos faz pensar que estamos incluídos e que tudo está bem.

Notas

Divulgação

Filantropia

#LeitorFolha

ENTRAVES DOS TRIBUTOS

Concorda: 73
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Presidente Temer informou
nesta semana que não deve extinguir o Bolsa Família, mas que
poderá reajustar o valor e mudar
o nome para Bolsa Dignidade.

Condições imperdíveis
em móveis planejados
para você decorar sua
casa do jeito que
sempre sonhou.

RBS TV Digital
A emissora de Passo Fundo
mantém sinal HD para municípios com sinal da antena de
Passo Fundo e Carazinho. Na
região, o sistema está em fase de
implantação. Prazo ﬁnal é 2023.
55 3744-7080

Rua José Cañellas, nº111 – Centro
Frederico Westphalen-RS |55| 3744-4890

