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UM PRESENTE DE PÁSCOA

Notas

DA

NO OLHAR

Certamente os presentes, os ovos e os coelhos de
chocolate vão trazer algum incentivo às vendas no
comércio local e, assim, aquecer o faturamento do
setor. Nada mais justo! Os comerciantes, que pagam
impostos e geram empregos, precisam movimentar o
caixa. Especialmente porque em dias normais, de economia apertada, a venda é escassa. São datas como
esta que precisam ser “aproveitadas” como negócio.
Mas qual seria o real sentido da Páscoa? Cada
cultura possui um significado. O nome vem do hebraico Pessach, que significa passagem. Neste ano,
ela chegou mais cedo e será celebrada no domingo,
1º de abril, enquanto que no ano passado, ocorreu no
dia 16 do mesmo mês. Para os católicos, o sentido
da principal festa do cristianismo está em celebrar
a ressurreição de Jesus Cristo. O domingo finaliza a
Semana Santa, que relembra os últimos dias de vida
de Jesus na Terra. É renovação, renascimento. A
Páscoa simboliza, para os cristãos, a passagem para
uma nova vida, a vida eterna.
No plano terreno ainda aguardamos por uma
“passagem” e por nova vida. Ao que tudo indica,
está longe de chegar. Ainda vamos ter que aprender
que o dinheiro público não deve atender benefício
próprio dos políticos, mas ser destinado a investimentos que sejam, de fato, públicos. Será necessário
compreender que cargos e setores técnicos devam
ser ocupados por pessoas qualificadas e não por
cabides políticos que em vez de prestarem um bom
serviço, estão ali, muitas vezes, apenas por interesses
partidários. Será coerente priorizar saúde, segurança
e educação antes de mais nada.
Se o coelho da Páscoa fosse atender o Brasil, não
teria que presentear com um ou dois ovos “assim”,
mas teria que trazer asfalto, emprego, justiça, hospital, polícia e mais uma lista inacabável de necessidades. Na verdade, se o coelho da Páscoa é esperto, ele
nem vem pra “estas bandas”. Vai logo para um outro
continente onde a data também seja comemorada,
mas onde a política seja levada a sério. Para finalizar,
no domingo, o salário mínimo aumenta e a gasolina
diminui. No domingo é 1º de abril, Dia da Mentira.

“As nuvens”
registradas por
Pedro Locatelli
em Frederico
Westphalen!

Redação

Vagas Sine-FW
Para segunda-feira, 2: designer de vitrines, estoquista,
montador est. metálica, operador munck, caixa de loja, caixa
de mercado, soldador, técnico
em hotelaria, vendedor interno, vendedora e vidraceiro.
(55) 3744-6665.

Cursos Senac
Inscrições no Senac para
EAD em Técnico em Transações
Imobiliárias e técnico em Segurança do Trabalho. Em FW:
(55) 3744-8193. Em Palmeira
das Missões: (55) 3742-7164.

De ontem até domingo, durante a Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) restringe o tráfego
de veículos de carga em determinados
horários em rodovias de pistas simples.
Devem obedecer à medida, bitrens com
dimensões excedentes, caminhões-cegonha e de transporte de veículos
e cargas paletizadas. A circulação está
vedada das 6h às 12h de sexta-feira, 30;
e das 16h às 22h de domingo, 1º de abril.

A Prefeitura de Frederico Westphalen
ampliou o atendimento referente ao
ITBI, na ferramenta ITBI NET. Até então,
somente os tabelionatos de registros públicos usufruiam do atendimento online
ligado ao sistema, que agora passa a
atender também imobiliárias e agências
bancárias. É um sistema totalmente
integrado com o Fisco Municipal e que
substitui as solicitações de avaliações
que eram feitas de forma manual.

Reprodução

ARGUMENTO POLÍTICO

Governo Federal alterou
o repasse no custo de 22
remédios para farmácias que
vendem no programa “Aqui
Tem Farmácia Popular”. Alguns estavam 200% acima
do valor de mercado.

Cartão de débito
O Banco Central lançou
pacote de ações para tentar
reduzir o custo das transações
do cartão de débito. A média
deverá ser de até 0,50% do
valor da compra e a máxima
em até 0,80%.

Eletrobras

Biodiesel

facebook.com/jornalfn

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) promove, ao
longo de 2018, uma série de cursos regionais sobre gestão ﬂorestal do Bioma Mata
Atlântica. De acordo com o calendário da
secretaria, Seberi deve receber o treinamento no mês de julho, com data a ser deﬁnida. O município recebe o treinamento,
pois é conveniado com a Sema para fazer
o licenciamento e a ﬁscalização ﬂorestal.

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

A Eletrobras lançou plano
de demissões voluntárias e 3
mil funcionários, com mais de
10 anos de trabalho devem ser
desligados ao longo do ano.

Ontem, participaram do programa a empresária, trainer
e coach Andréa Saad, a presidente da Associação
Hospitalar Beneficente Santo Antônio, de Tenente
Portela, Mirna Kinsel Braucks, a professora da UFSMFW, Nara Martini Bigolin, e a vice-presidente da ACIFW e vice-presidente regional da Federasul, Simonia
Oliveira. Apresentado pela jornalista Jô do Carmo, o
Argumento Político vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira
às 20h. Você pode assistir pelo site, App, Facebook,
Twitter, Periscope ou YouTube do Folha do Noroeste.

Seberi recebe curso sobre
gestão ﬂorestal

FW amplia atendimento online
para o ITBI

Farmácia Popular

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

Foi renovada a composição dos Conselhos
Fiscal e de Administração da Unimed Noroeste/RS, durante assembleia geral. Na
assembleia foram reeleitos como integrantes do conselho, os médicos Edu Roberto
Cerutti Barros (titular) e Ivan Ferret (suplente), representando Frederico Westphalen.
Como coordenadores regionais foram
escolhidos José Antônio Saad (titular) e
Auredi Marion Morais Teixeira (suplente).

Nos dias 7 e 8 de abril, durante todo o
dia, o Grupo Antigos Iraí realiza o 4º
Thermas Classic Car, Encontro e Exposição de Carros Antigos. O evento,
aberto ao público, ocorre na avenida
Flores da Cunha, em frente ao Hotel
Iraí, e contará com mais de 400 carros,
entre eles, dois exemplares do Ford
1929, o primeiro carro que circulou
no país. Haverá também kart indoor
e, no sábado, 7, à noite, show de rock
com PKZIP e a estreia de outra banda.

Restrições para veículos de carga

A Caixa registra lucro recorde de R$ 12,5 bilhões em 2017.
O crescimento foi de 202%
em relação ao ano anterior,
informou esta semana o banco.

Maricléia Roman
fotografou a filha Eduarda
em meio à decoração.

A Secretaria de Esportes, Juventude e
Lazer realiza no dia 6 de abril, a partir
das 19h, uma partida de futebol society, em prol do Lar de Acolhimento
São Francisco. O jogo será realizado
na sede da AABB de FW e terá como
adversários os Amigos da AABB e os
representantes da Administração municipal. O objetivo é angariar alimentos
para o Lar São Francisco.

Unimed Noroeste realiza
assembleia geral

Iraí terá exposição de carros
antigos e kart indoor

Pós-graduação URI

Lucro da Caixa

Naiana Cescon Lemes
fotografou o filho Pedro na
decoração de Páscoa de FW!

Jogo beneﬁcente em prol ao
Lar São Francisco

Morre padre Ottomar Schneider
Morreu no dia 27 de março, o colaborador do Movimento de Schoenstatt, padre
Ottomar Schneider, sacerdote desde
1972. Ele foi assessor de vários ramos do
movimento, diretor regional e nacional e
assistente das Comunidades da União de
Famílias e da União de Sacerdotes. No
dia 2 de abril, o Movimento da Diocese de
FW realiza um momento de oração pelo
Sétimo Dia de Falecimento, no Santuário
Tabor Porta do Céu, às 19h30.
Heloise Santi

#LeitorFolha

Seberi foi contemplado com o valor de
R$ 21,9 milhões para projetos de saneamento básico, como a construção de
redes de distribuição de água. O recurso
será disponibilizado através de ﬁnanciamento do projeto Avançar Cidades
Saneamento, articulado pelo deputado
federal Alceu Moreira (PMDB), a pedido
do prefeito Toco Bonadiman. O anúncio
ocorreu na terça-feira, 27, em evento no
Palácio do Planalto.

Divulgação

Seberi é contemplado com R$
21,9 milhões para saneamento

Ascom
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O aumento de 8% para
10% de biodiesel no óleo diesel
deve proporcionar receita de
R$ 3,5 bi a usinas em 2018,
diz o governo. A nova mistura
do biocombustível entrou em
vigor este mês.

55 3744-7080

Colheita da soja
A colheita da soja atingiu esta semana
20% das lavouras do RS, segundo a
Emater. Nas localidades afetadas por
falta de chuvas, os rendimentos variam
entre 35 e 40 sacas/ha. Entretanto, em
municípios onde as precipitações não
comprometeram o desenvolvimento
da cultura, a produtividade supera 60
sacas/ha. A média geral para o Estado segue ao redor dos 3 mil kg/ha. O
preço da saca de 60 kg fechou ontem,
em média, R$ 69.

Feira do peixe vende 7 toneladas
Três dias de feira, comércio de peixe vivo,
sistema de oxigenação da água e comercialização de porções prontas para o consumo
foram algumas das novidades da Feira do
Peixe de Frederico Westphalen em 2018.
De acordo com o secretário de Agricultura,

Cleber Cerutti, foram comercializados cerca
de 7 toneladas de peixe vivo e 600 quilos de
ﬁlé de tilápia, nas porções negociadas pelo
HDP, além de toda a venda de produtos da
agroindústria. A ideia da secretaria é tornar a
venda de peixes rotineira na feira do produtor.

Consulta Popular será lançada no dia 4 de abril
Com um orçamento de R$ 80 milhões – R$
20 milhões a mais do que no ano passado
– será lançada no dia 4 de abril, a Consulta
Popular 2018/2019. O ato de lançamento na
região do Corede Médio Alto Uruguai (Co-

demau) ocorre a partir das 15h, no auditório
da URI-FW. Devem participar, representantes dos municípios que integram o conselho,
bem como do governo do Estado, que vão
explicar o funcionamento do processo.

34ª Mateada de Erval Seco
será entre 16 e 19 de agosto
A 34ª Mateada de Erval Seco e o 28º
Bate Casco ocorrem entre os dias 16 e
19 de agosto, na Praça do Imigrante. A
presidente do evento será a diretora da
Escola Olivia de Paula Falcão, Rosane
de Fátima Oliveira Castro. O patrão do
CTG Mate Amargo, Sandro Luís Macari,
será o vice-presidente. Como eventos
paralelos serão realizadas a Gincana
Cultural, o Festival Mate Canto, o Pega
Leitão, entre outras atrações. Conﬁra no
site do Folha os shows já conﬁrmados.

