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PARAR É PRECISO

Redação

Empretec 2018
Empreendedorismo ao Extremo! ACI-FW promove Workshop
de Apresentação, 14 e 25 de junho, no Salão Nobre. O Seminário
será entre os dias 16 e 21 de julho.
(55) 3744-4244.

Vestibular URI

Divulgação

Campeonato de Xadrez

Eder Calegari

VIVER BEM NA INTERNET

O Sesc FW e Colégio Auxiliadora com inscrições abertas no 2º
Campeonato de Xadrez. Começa
amanhã e vai até 2 de junho, na
biblioteca Sesc.

Febre aftosa
Termina quinta, 31, a primeira
etapa da vacinação do rebanho
contra a aftosa. Até o dia 7 de
junho é o prazo para o produtor
homologar o procedimento na
inspetoria veterinária.

Ciep-FW
A Escola Vergínio Cerutti –
Ciep celebra 24 anos neste domingo, 27. A comemoração ocorreu
ontem à noite, no ginásio, com
apresentações dos alunos.

Márcia Sarmento

ARGUMENTO POLÍTICO

CTG Rodeio da
Querência
Terá jantar fandango dos 45
anos, 23 de junho, 20h30. Animação Grupo Marca do Fole. Ingressos
a R$ 30 (adulto) e R$ 15 (infantil).
Sócios em dia não pagam.

Caixa
O banco divulgou ontem que
teve lucro líquido de R$ 3,2 bilhões
no 1º trimestre de 2018. Alta de
114,5% (em relação 2017). Foi o
maior resultado trimestral da história do banco.

Fies
Destacou ontem o tema “Jovens na Política”. Participaram o
professor de Direito da URI, Jean Mauro Menussi, o vereador
de Seberi, Antony dos Reis Morais, e o vereador de FW, Inácio
Roberto Panosso Júnior. Na semana anterior, (detalhe da
foto), o promotor de Justiça João Pedro Togni e o prefeito
de Caiçara, Marcio Menuzzi participaram. Assista ao vivo
em nosso site e redes sociais, nas quintas-feiras, às 20h.

facebook.com/jornalfn

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

A Arte de Contar Histórias
O cineasta e roteirista Alexandre
Derlam ministrou o curso “A Arte de
Contar Histórias” ontem, na Escola
Sepé Tiaraju, em FW. O objetivo foi
capacitar ou aperfeiçoar a visão crítica dos alunos a respeito das técnicas
e recursos de linguagem e narrativa
cinematográﬁca na construção de
histórias em cinema, televisão, web
e outras plataformas. A iniciativa
ganhou apoio do governo do Estado, da Cufa, da ACI e da Cine Um
Produtora Cultural.

Hoje são para montador de
estruturas metálicas, soldador, representante comercial autônomo.
Informações (55) 3744-6665.

O INSS começou nesta semana, a agendar atendimento para
salário-maternidade e aposentadoria por idade. Somente pelo
telefone 135 ou pela internet.

Apresentado ao vivo da redação, nas quartas-feiras às 11h30,
o programa Viver Bem recebeu nesta semana, a dentista
Laura Lorencetti, de Seberi. A saúde bucal e a campanha de
prevenção ao câncer bucal Maio Vermelho foram assuntos
abordados. Reveja em nosso site e redes sociais.

Será lançado à imprensa no dia 30, próxima quarta-feira, o 3º workshop LAPSul
– A tomada de decisão agronômica no
contexto da agricultura de precisão, na
sala de treinamento do Sicredi, a partir
das 10h. O evento acontece nos dias 6 e
7 de junho, no salão de atos da URI-FW.
As inscrições encerram-se hoje, 25, e
podem ser feitas pelo site do LAPSul. O
investimento para estudantes é de R$ 50
e proﬁssionais é de R$ 80.

Vagas Sine-FW

INSS

Acadêmicos de Jornalismo da UFSM-FW
participaram do bate-papo com Juliana
Jaeger, coordenadora de produtos
digitais de ZH. O encontro, na quarta, 23,
integra o projeto “ZH na Faculdade”.

Lapsul lança 3ª edição de
Worshop sobre agricultura

Divulgação

#ZHnaFaculdade

Promovido pelo Rotary Barril, o
11º Varal da Solidariedade comercializou cerca de 1,5 mil peças,
reunindo um público aproximado
de 300 pessoas no salão do bairro Aparecida, em FW. No total, 31
rotarianos e familiares se envolveram na organização do evento.
As peças que restaram foram repassadas, em sua maioria, para a
Secretaria de Assistência Social.
Os recursos serão utilizados para
adquirir mesas e cadeiras para o
ginásio do Promenor.

Divulgação

O Programa URI NA ESCOLA constitui-se de projetos que objetivam
contribuir na formação de jovens e no desenvolvimento da educação
regional. Nesta semana, a Social Media da URI, Greta Oliveira, falou com
os estudantes da Escola 20 de Setembro de Caiçara, o tema redes sociais
na escola. A conversa foi sobre comportamento crítico nas redes sociais!

1,5 mil peças comercializadas
no Varal da Solidariedade

Ascom

BATE-PAPO SOBRE REDES SOCIAIS

Até 5 de junho, a URI-FW
inscreve no Vestibular de Inverno, curso de direito. Prova
dia 10 de junho. Inscrições em
vestibular.uri.br

Iraí tem armário solidário
A Secretaria de Assistência Social de Iraí,
por meio de projeto, disponibiliza próximo
à biblioteca pública um armário solidário.
O movél é acessível para quem deseja
doar, quem precisa de agasalhos ou, simplesmente, para quem quiser trocar uma
peça por outra. Não é necessário realizar
cadastramento ou outra formalidade.

Denise Nunes

Notas

NO OLHAR

Os caminhoneiros entraram hoje, 25, no quinto dia de
manifestações contra o preço elevado dos combustíveis. Na
região, vários manifestos ocorreram durante a semana e
mais categorias aderiram ao ato. Em Frederico Westphalen,
um dos pontos altos da mobilização é esperado para a
manhã de hoje. É que os Sindicatos de Trabalhadores
Rurais de diversos municípios programaram um protesto
que deve ocorrer na BR-386, iniciando nas proximidades
do parque municipal de exposições. Maquinas agrícolas
devem ser usadas em bloqueios temporários e uma
carreata será feita pela rodovia.
Não é somente os caminhoneiros. A população
está cansada de tantos aumentos, especialmente, nos
combustíveis. E quando há reajuste que oneram o preço
do litro da gasolina, do diesel e do etanol, praticamente
tudo sobe. Há reflexo no custo do transporte, nos alimentos
e vestuário, por exemplo. Do alto de sua soberba, o
governo quer simplesmente “dialogar”. Esquece que,
quem alimenta o sistema, é todo o trabalhador que paga
impostos altíssimos e não pode contar com um tratamento
adequado no hospital, trafegar numa rodovia bem
conservada ou dispor de segurança pública na rua. Parar
tudo e todos traz uma série de problemas, mas talvez,
beirar ao caos seja uma forma adequada neste momento,
para nossos políticos engravatados e de discurso afinado
ofereçam mais do que diálogos.
Reflexos começam a pipocar. Na noite de quarta, 23, o
presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou a redução
de 10% no valor do diesel nas refinarias por 15 dias. Seria em
média R$ 0,25 no preço do litro. Há registros de postos com
estoque de combustível zerado em diversas cidades. A rotina
das pessoas começa a ficar complicada. Imagine que, para
termos esse direito de pagar menos no combustível, precise
faltar gasolina, comida, remédios e tudo que dependa de
transporte para chegar até o acesso da população.
Os governantes da nação nos entristecem. A maior
parte, acostumada a regalias e benefícios que só a classe
deles pode usufruir, pouco faz. É mais prático as “desculpas”
ou atribuir a culpa ao passado, do que enfrentar. Com o
salário que o trabalhador ganha, o valor de tudo deveria
custar metade. Somos uma nação rica em recursos
minerais, produzimos praticamente todo o tipo de alimento,
pagamos altos impostos, mas não temos o retorno
adequado. Será que um dia teremos como acontece nos
países desenvolvidos?
Somos massa de manobra. Neste país, salvo alguns
os raros e honestos, os políticos carregam está “fama”
de governar para si próprios. Quem sabe repensar ou
reinventar todo o sistema seja o mais adequado. Maio,
passe logo.
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Termina hoje o prazo para
renovação do contrato do Fies,
primeiro semestre deste ano.
Neste semestre, cerca de 1,1 milhão de financiamentos devem
ser renovados.

55 3744-7080

Campanha do agasalho em FW
A Secretaria de Assistência Social,
localizada na rua Monsenhor Vitor
Battistella, 686, centro, está recebendo
cobertas, roupas de cama e agasalhos
para crianças e adultos, reforçando a
campanha deste ano. Desde 2017, uma
sala é mantida no órgão para doação de
peças à comunidade. As entregas devem
ser feitas das 7h30 ao meio-dia e das 13h
às 17h, de segunda a sexta-feira.

Mostra das Potencialidades
inicia na quinta, 31

FW terá curso de operador
de empilhadeiras

Iniciou nesta semana, a montagem dos
pavilhões que vão abrigar os expositores da
segunda edição da Mostra das Potencialidades de Palmitinho. O evento, promovido
pela prefeitura e Associação Comercial e
Industrial (Acip), acontece entre os dias 31 de
maio e 3 de junho, no centro do município.
Cerca de 130 expositores locais participam
da feira. Conﬁra a programação completa
em goo.gl/1fkR5K.

A ACI-FW oferece curso de Operador
de Empilhadeiras NR 11, nos dias 8 – das
18h30 às 22h20 – e 9 de junho – das
8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. Para
participar, o aluno deve ser alfabetizado, ter 18 anos ou mais e possuir CNH.
Visa capacitar o profissional da área de
transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Informações: 3744-4244.

Cufa-FW
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CIRCUITO ABERTO

