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CIRCUITO ABERTO

OPINIÃO
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Missa homenageia contadora

DA

POR QUE FAZER UMA FEIRA?
Oliverio Vargas
Rosado em
viagem a La Plata,
Argentina, para
apresentar trabalho
de doutorado.

Redação

Vestibular URI
A URI-FW lança no estande da
Expofred, segunda, 30, o Vestibular de Inverno 2018. Inscrições até
5 de junho e prova 10 de junho.

Sine-FW

Juros Caixa
A Caixa reduziu em 38% a
taxa de juros do capital de giro
para médias e grandes empresas. A linha de crédito pode ser
contratada com juros a partir de
0,85% a.m.

Semana de Negócios
Cotrifred promove de 14 a 18
de maio a Semana de Negócios,
com promoções em produtos
das agropecuárias como adubos,
defensivos, sementes e outros.

Senac-FW
Matrículas abertas cursos de:
Fotografia, Dicção e Oratória,
Automaquiagem, Cuidado com
Idosos e Designe de Penteados:
(55) 3744-8193.

Na foto, a
pequena
Antonella com
o papai Cleiton
Bonadiman
e a mamãe
Daniela Amaral
de Seberi!

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

Pós-graduação URI

Cristiane Luza

ARGUMENTO POLÍTICO

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

twitter.com/jornalfn

Estão abertas as inscrições
para o curso de técnico em vendas, que vai ocorrer no Instituto
Madre Teresa, em Seberi. Informações: 3646-1082.

Conteslação

Em função das transmissões e da cobertura da Expofred
2018, o Argumento Político retorna a ser apresentado
da Redação, na próxima quinta, 3. Durante a feira, você
acompanha entrevistas da editoria de Política e outras,
apresentadas diretamente do parque de exposições. Na
semana anterior, (detalhe da foto), o presidente da Expofred
2018, Paulo Dalmolin, participou do bate-papo. Apresentado
pela jornalista Jô do Carmo, o programa é ao vivo, às 20h de
quintas-feiras, simultaneamente pelo Site, App, Faceboock,
Twitter, Periscope e Youtube do Folha do Noroeste.

facebook.com/jornalfn

Técnico em vendas

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

O Salão e Estética Isabel realiza no dia 18 de maio, às 19h30,
uma palestra com abordagem em
Constelação Familiar. O ingresso
será 1 Kg de alimento que será
revertido a uma entidade.

Gremistas
A Associação dos Gremistas
de FW fez a doação de três cadeiras de banho e duas camisetas do
Grêmio ao Lar dos Idosos.

55 3744-7080

Carteira de consórcios do Sicredi
No primeiro trimestre de 2018, o Sicredi
– instituição ﬁnanceira cooperativa com
mais de 3,7 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – comercializou R$ 687 milhões em consórcios.
Desse total, R$ 30 milhões estavam focados em consórcios de serviços. O Sicredi
é atualmente líder no país no segmento,
responsável por 51,2% do mercado. No
total, a carteira de consórcios soma R$
11,5 bilhões em crédito, sendo R$ 280
milhões referente a serviços.

Solicitadas melhorias na BR-386
Melhorias na BR 386, no trecho que liga Iraí a
Boa Vista das Missões foram reivindicações
apresentadas ao superintendente do Dnit no
RS, Hiratan Pinheiro, por membros da Administração Municipal de FW. Representaram
o município, os secretários de Administração, Luiz Paulo Franken e de Meio Ambiente,
Marcos Cerutti. Conforme o órgão, um novo
modelo de licitação vai ser implantado, compreendendo trechos menores por empresa,
para facilitar a manutenção.

Prefeitura de Rodeio concede
desconto no IPTU
Entre os dias 2 e 31 de maio, os proprietários de imóveis no município de
Rodeio Bonito poderão realizar o pagamento do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) com 10% de desconto,
em parcela única. A partir de junho,
o pagamento poderá ser parcelado,
porém, ﬁca sem o desconto.
Imposto de renda

Ascom Prefeitura

Na companhia do
professor Felipe
Klafke, Luisa Vitalli
e Bruna Milani,
participaram, do
Campeonato Gaúcho e
Torneio de Patinação
Artística 2018, em
Novo Hamburgo.
Luiza foi 2º lugar na
categoria Estadual
de até 14 anos. Bruna
ficou em 6º lugar na
competição de Nível
1, de 14 anos em
diante. Parabéns!

Conﬁrmada ﬁnalização de calçamento entre a UFSM e Taquaruçu do Sul
Em evento realizado no centro de ruçu do Sul. Esteve presente no ato,
convivência da UFSM-FW, na se- o deputado federal Cajar Nardes,
mana que passou, foi confirmada autor da emenda parlamentar junto
a finalização do calçamento da ao Ministério da Integração Nacional,
ERS-472, no trecho de cerca de 2 que prevê a liberação de R$ 770 mil.
quilômetros, que liga os campi da A pavimentação será realizada em
UFSM-FW e IFFar-FW até Taqua- pedras poliédricas.
Divulgação

Vagas para Estofador, Montador de Estruturas Metálicas, Operador de Sup. Técnico, Soldador,
Vendedor Externo, Vendedora/
Projetista e Operador de Torno
Com. Numérico. (55) 3744-6665.

Familiares e amigos da contadora
Sandra Mara Lovis Trentin farão
miss a e m sua
homenagem às
9h de domingo,
29, na Capela de
Santa Maria Goretti, Boa Vista
das Missões. Nessa data, ela completaria 49 anos. Sandra desapareceu em
30 de janeiro e o marido, Paulo Ivan
Landfeldt, 48, encontra-se na cadeia
acusado de mandar matá-la para não
dividir bens em uma separação. Está
preso também, Ismael Bonetto, 21, que
disse ter sido contratado para assassiná-la. Até o fechamento desta edição, o
corpo não havia sido localizado.

Divulgação

Notas

NO OLHAR

Hoje é um dia para Frederico Westphalen se encher de
orgulho! Antecedendo o feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalho,
inicia mais uma edição da maior feira multissetorial da região:
a Expofred 2018. Uma feira para a família e que vai destacar
as potencialidades do município e da região. Uma verdadeira
vitrine do comércio, indústria, prestação de serviços, agricultura familiar, tecnologia, conhecimento, shows e muito mais!
Serão dias intensos e felizes. Mais que diversão, é um incentivo
para a economia local. Mas porque investir numa feira?
Qualquer que seja o segmento, as feiras estão se tornando
verdadeiros polos de negócios, não apenas pela exposição de
produtos, mas, porque, a exemplo da Expofred, fomentam
eventos paralelos como fóruns, discussões, encontros temáticos e de lideranças, além do tradicional que é a apresentação
de novos conceitos, produtos, serviços e soluções. Desta
forma, as feiras atuam como um ponto de encontro entre
expositores e compradores cuja participação das empresas,
pode ser interpretada como uma maneira de expandir o
negócio, divulgar produtos e buscar novos clientes. Só aqui
serão mais de 300 expositores e como a própria Comissão
Central explicou, se houvesse mais espaço físico nos pavilhões,
certamente mais 50 estariam comercializando na exposição!
Outro ponto, é que eventos deste porte aproximam fabricantes e produtores do consumidor ﬁnal. Tomando como
exemplo as agroindústrias, que vão estar no Pavilhão da
Agricultura Familiar, tão bem arquitetado pelos proﬁssionais
da Emater, será possível, num só local, conhecer e conversar
com quem produz o alimento no campo. Uma verdadeira
reunião de tudo o que o município produz. A troca de experiência, o fato do cliente poder degustar algo e o contato
dele com o expositor, facilitam a este compreender não só o
processo produtivo, mas também o preço de um determinado
item que ele trouxe para a venda e que, muitas vezes, já é
preferência do visitante.
Para o Folha do Noroeste o trabalho já começou! Não somente aqui no impresso, mas também na plataforma digital.
O nosso compromisso é levar de maneira clara e oportuna,
as informações da feira, o serviço dos eventos e toda parte
cultural programada. Visite nosso estande no pavilhão ao
lado da Agricultura Familiar (no mapa oﬁcial identiﬁcado na
posição “30”) e conheça mais de perto nosso trabalho! A
partir de hoje estaremos com a cobertura especial do parque
de exposições, o que inclui entrevistas e entradas ao vivo em
nossas plataformas digitais do Folha On. Que seja uma feira
de sucesso e para ﬁcar na história!

Márcia Sarmento
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Capacitação para
conselheiros tutelares
A 3ª Formação Continuada para Conselheiros Tutelares, de Direitos e Rede em
Frederico Westphalen ocorreu na última
quarta-feira, 25, no auditório da URI.
Entre os assuntos abordados ganharam
destaque escuta protegida, cadastro de
pedóﬁlos e o papel do Conselho Tutelar no
Estado. Esteve presente no evento, o presidente da Associação dos Conselheiros
Tutelares do RS, Jeferson Machado Leon.

Termina na segunda-feira, 30, o prazo
estipulado pela Receita Federal para
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Está obrigado a declarar
quem recebeu, em 2017, rendimentos
tributáveis em valores superiores a R$
28.559,70. No caso da atividade rural,
receita bruta acima R$ 142.798,50. O
programa para declaração pode ser
baixado no site receita.fazenda.gov.br e
o procedimento também pode ser feito
em escritórios especializados.

Rotary Barril realiza Varal
da Solidariedade
O 11º Varal da Solidariedade do Rotary
Clube Barril-FW será no dia 19 de maio,
no salão da capela do bairro Aparecida,
das 13h às 16h. Já foram colocadas caixas coletoras para que a comunidade
possa fazer suas doações de roupas e
calçados até 15 de maio, nos seguintes
locais: RS Retíﬁca, Zanella Corretora, ED
Móveis e Maria João. Os recursos serão
aplicados nos projetos sociais do Rotary.

