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DA

SEM CNH E 8 ANOS DE PRISÃO
Fotos: Rafael Francesch

et

PASSO FUNDO SHOPPING

Hoje são para barman, estofador, montador est. metálicas, operador sup. técnico, programador,
soldador, vendedor atacadista.
(55) 3744-6665.

Concurso TJ-RS

Rotary Colina
Promove hoje à noite no Clube
Harmonia-FW, Festa à Fantasia com
a Banda Fliperama. Ingressos R$ 35.

Motorista embriagado

para o Estado de Minas Gerais.
Ao ﬁndar cada assembleia, o presidente apresentou para escolha dos
associados duas propostas de prêmios para a promoção Super Sorte
Cooperada Sicredi 2018. A proposta
vencedora com ampla maioria dos
votos consiste em 163 prêmios em
dinheiro, campanha esta que
tem previsão de
início para junho
e se estende até
o ﬁm do ano. Na
última Assembleia de Núcleos,
realizada no dia 18 de abril em
Pinheirinho do Vale (RS), também
foram comemorados os 37 anos
da Sicredi Alto Uruguai RS/SC. O
momento contou com a presença
de mais de 800 par ticipantes,
entre associados, comunidade
local, autoridades, conselheiros
de administração, gerentes das
agências e colaboradores.

Entrou em vigor ontem a lei que
aumenta a pena para motorista
embriagado. Além de perder a
CNH, a prisão varia de 5 a 8 anos.
Também mudaram penalidades
para rachas e pegas.

Curso alimentos

Obras da ponte entre Rodeio
e Liberato serão retomadas
O canteiro de obras na ponte que está
sendo construída sobre o rio da Várzea,
entre os municípios de Rodeio Bonito e
Liberato Salzano, foi montado novamente nesta semana. A previsão é de que os
trabalhos – que estavam parados desde
novembro de 2018 – sejam retomados
na segunda-feira, 23. A expectativa é de
que a conclusão ocorra num prazo de três
meses. Atualmente, a travessia entre os
municípios ocorre por balsa, na localidade
de linha Nova.

Debate reúne participantes
de vários países em Seberi
No Dia Internacional de Lutas Camponesas, 17 de abril, mais de 50 camponeses e camponesas e povos indígenas
de 16 países iniciam a Consulta Regional
da América Latina e Caribe às Organizações da Sociedade Civil (OSC). A discussão é sobre o direito dos agricultores de
conservar, utilizar, intercambiar e vender
sementes e outros materiais de propagação. O evento está sendo realizado
no Centro Territorial de Cooperação do
MPA em Seberi e termina hoje.

Prefeito e vice afastados são
ouvidos na Câmara de Alpestre
Foram realizadas ontem, 19, das 13h30
às 18h30, as oitivas do prefeito afastado de Alpestre, Alfredo de Moura e Silva, e do vice, Genuir Cenci, convocadas
pela Comissão Processante instalada
pela Câmara de Vereadores para apurar
as denúncias de irregularidades apontadas pelo Ministério Público em desfavor dos gestores. Eles são acusados
de favorecer empresas em licitações
para o recebimento de propinas, ainda
na primeira gestão de Silva.

Planalto celebra 54 anos

Erval Seco sedia 6ª Festa do Porco
Será no próximo dia 29, a 6ª Festa do
Porco promovida pela Sociedade Esportiva
Recreativa Três Irmãos (Serti), da linha
Vista Gaúcha, Erval Seco. O cardápio é
composto por aperitivos à base de derivados de suínos, porco pizza, porco no rolete,
porco assado e acompanhamentos. À tarde ocorre reunião dançante com a Banda
Champion. As ﬁchas podem ser adquiridas
até sábado, dia 28, ao meio-dia, a R$ 30
(adulto) e R$ 15 (crianças de 7 a 12 anos).

Edevaldo Stacke/Ascom

Seleção para Analistas de
Sistema, de Suporte, Adm. Bancos
de Dados, Programador e Técnico
Eletrônica. Inscrições: portalfaurgs.com.br

O governo federal anunciou esta
semana o cancelamento de 422 mil
benefícios como auxílios-doença
e aposentadorias por invalidez.
Revisão vai até o ﬁm do ano.

A Sicredi Alto Uruguai RS/SC realizou, entre os dias 26 de fevereiro e
18 de abril, 25 assembleias de Núcleos nos municípios da sua área de
atuação no Norte do Rio Grande do
Sul e no Oeste de Santa Catarina. O
Ciclo Assemblear 2018 contou com
aproximadamente 11 mil participantes. Neste ano, de
forma especial,
o presidente Eugenio Poltronieri
conduziu todas
as assembleias,
apresentando assuntos de extrema
relevância para o quadro social de
caráter ordinário e extraordinário. Em
assembleia ordinária, os resultados
da cooperativa e de cada agência
foram deliberados, bem como a destinação dos resultados. Em momento
de assembleia extraordinária, foram
aprovadas alterações estatutárias
e normativos internos, bem como a
deliberação do projeto de expansão

acesso à via, nova sinalização e passeio
público. O trecho que liga a BR-386 à
Avenida das Indústrias será fechado
pelo prazo de 10 dias para a realização
da obra. O acesso será pelo bairro São
Francisco de Paula no período.

Vagas Sine-FW

INSS

Sicredi finaliza Assembleias 2018 com 11 mil participantes

O trevo que liga a ERS-150 à BR-386, no
acesso ao Parque de Exposições Monsenhor Vitor Battistella, pela avenida Industrial, passa por modiﬁcações. Além
da pavimentação asfáltica, o entroncamento vai ganhar uma rótula vazada no

Divulgação

O Folha do Noroeste foi
convidado pelo maior
empreendimento comercial
do interior do Estado em
construção, o Passo Fundo
Shopping, para uma ação
com veículos de imprensa e
investidores, na terça-feira, 17.
Com mais de 200 lojas em três
pavimentos, abrirá ao público
no dia 17 de outubro. Confira
a reportagem e vídeos no site
e redes sociais do jornal!

Redação

Trevo de acesso à Expofred passa por modiﬁcações

Cristiane Luza

Notas

NO OLHAR

Só entre o Natal e o Carnaval deste ano, conforme
último levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF), 913 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsitos nas rodovias federais do Brasil. O número
aumenta se consideradas as mortes em estradas estaduais
e perímetro urbano. De acordo com o balanço, no mesmo
período, 13.722 pessoas tiveram ferimentos leves e 2.930
sofreram lesões graves em acidentes nas rodovias federais.
Os dados da PRF mostram que 23% das mortes no trânsito
neste ano foram provocadas por colisões frontais e 14%
por atropelamento de pedestres. Em muitos dos casos,
o motorista apresentava sinais de embriaguez: eis aí uma
ameaça para quem está dentro e fora do carro.
Dirigir embriagado sempre foi um risco à integridade
física dos ocupantes do veículo e de quem, muitas vezes,
não tem nada a ver com a história. Segundo o Detran do Rio
Grande do Sul, dois terços dos 4,8 milhões de motoristas
gaúchos, ou seja, 3,2 milhões, são homens e 1,6 milhão
são mulheres. Os dados do Detran-RS apontam ainda que
52% das mortes no trânsito acontecem entre sexta-feira e
domingo e que além do álcool, o uso do celular ao volante
é um dos causadores de acidentalidade. Mas a lei mudou
e as penalidades ﬁcaram mais rígidas.
Desde ontem, a Lei 13.546/2017 ampliou as penas
mínimas e máximas para o condutor de veículo automotor
que provocar, sob efeito de álcool e outras drogas, acidentes
de trânsito que resultarem em homicídio culposo (quando
não há a intenção de matar) ou lesão corporal grave ou
gravíssima. A nova legislação modiﬁcou artigos e outros
dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. Antes, a pena
de prisão variava de 2 a 5 anos e com a mudança, a pena
aumentou para entre 5 e 8 anos de prisão. Além disso,
a lei também proíbe o motorista de obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo novamente. As alterações
também incluem a tipiﬁcação como crime de trânsito a
participação em corridas em vias públicas, os chamados
rachas ou pegas.
Talvez, a partir das alterações, os motoristas se conscientizem e passem a dirigir dentro da lei. Se a educação e o
respeito ao próximo não lhes foram ensinamentos de berço,
talvez o bolso possa corrigi-los. Mudando de assunto, com
o Caderno Especial encartado hoje damos nosso start à
cobertura da Expofred. Acompanhe também nosso site e
redes sociais: boa feira pra gente!

Fernando Pertuzzati/Ascom
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Pinhal comemora 30 anos
com vários eventos
Para comemorar o 30º aniversário de
Pinhal, amanhã, e domingo, 22, acontece mais uma edição da Cavalgada
da Demarcação. No dia 29, ponto alto
das comemorações, ocorrem inaugurações de obras e a entrega de veículos e
equipamentos, com realização da trilha
show, almoço comunitário, bolo dos 30
anos e show baile com a dupla Erlon &
Marcos e Banda Cosmo Express.

A comunidade de Planalto comemorou
no último dia 13, os 54 anos do município. Houve solenidade com pronunciamento de autoridades e apresentações
cívicas, das escolas e da banda marcial
da Escola Municipal Mario Quintana.
Ainda foi realizado um passeio ciclístico, contando com a participação de
mais de 60 ciclistas.

Midiatização da Diáspora
Venezuelana
Palestra ministrada pelos doutores da
Universidade Federal de Roraima Vilso
Junior Santi e Leila Baptaglin vai discutir a cobertura dos meios de comunicação em relação ao fluxo migratório ao
Brasil. O evento será no dia 25 de abril,
às 13h30, no bloco principal da UFSM
– Campus de Frederico Westphalen.
A atividade é promovida pelo grupo
de pesquisa Mídia, Interculturalidade
e Processos Políticos.

A URI-FW promove entre 23 e
25 de maio, o curso “Boas Práticas
de Fabricação de Alimentos”. Com
certiﬁcação. (55) 3744-9293.

Mega-Sena
Por causa do feriado, o sorteio
foi antecipado para hoje à noite.
Prêmio acumulado em R$ 8,5
milhões.

Sebrae-FW
Terça, 24, 19h, Sebrae promove
workshop Abordagens de Vendas,
direcionado às empresas que vão à
Expofred. É na sala 8 da ACI-FW.
Informações: (55) 3744-8226.

Eder Calegari

ARGUMENTO POLÍTICO

Almoço linha Iraí

Cuidador de Idosos
Senac-FW tem inscrições abertas para o curso Cuidado com
idosos – técnicas básicas. Informações: (55) 3744-8193.

Reunião Amzop
Ontem, o presidente da Expofred, Paulo Dalmolin, e da
Comissão Central, Paulo Donin de Lima, foram convidados
para o programa. Na semana passada (detalhe da foto),
o presidente do Codemau, Edemar Girardi, e o coord. reg.
Participação Popular, Zílio Roggia, estiveram no debate.
Apresentado ao vivo às 20h de quintas-feiras pela
jornalista Jô do Carmo, o Argumento Político vai ao ar pelo
site, App, Facebook, Periscope, Twitter e Youtube do jornal.

facebook.com/jornalfn

Domingo, 22, a comunidade da
linha Iraí-FW promove almoço, com
renda revertida para a construção da
Sala de Catequese. Fichas a R$ 25.

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

Amzop realiza hoje, 15h, reunião
ordinária, no Centro Municipal da
Agricultura de Taquaruçu do Sul.

Aeroporto Chapecó
Anac concedeu categoria “6”
e agora pode receber aeronaves
maiores para os voos. Gol, Azul e
Avianca já operam no local com
voos regulares. Por mês 40 mil
pessoas usam o terminal.

55 3744-7080

Vamos fazer juntos
na Expofred.
A primeira instituição ﬁnanceira cooperativa do Brasil
está com você na Expofred, em Frederico Westphalen.
Venha visitar o nosso estande, de 27 de abril a 1º de maio,
e vamos fazer juntos pelo crescimento da nossa região.

SAC - 0800 724 7220 / Deﬁcientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

