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Como podemos ajudar
na puriﬁcação das almas

NÃO CRITIQUE!
Nesta semana uma policial militar de vai. Seja favor político, seja o favor que for.
São Paulo matou um assaltante em frente
E a saga continua. Polícia matando
a uma escola. Você viu a filmagem? Você bandido, jovens cometendo excessos, cortem treinamento para o uso de arma de rupção. Eu sou convicto de que a corrupção
fogo? Você jurou colocar em risco sua pró- começa aqui. Na nossa casa, na nossa
pria vida para defender a sociedade? Você vizinhança, na nossa cidade. Como é fácil
tem noção do risco que aquele marginal gritar: os políticos são corruptos! Mas quem
poderia causar àquelas crianças?
vota neles? Nós. Nós que fizemos “gato”
Bem! Se você ficou em dúvida, ou res- na luz. Nós que bebemos antes de dirigir,
pondeu não, ou ainda não sabe, por favor: e assim vai…
não critique! Não critique quem age para
Tem-se muito bandido. Tem-se uma
defender você. Que age com riscos, com sociedade doente, algo se há de fazer.
medo, com dúvidas. Mas age! Responde Desde dentro de casa. Pais mais presenao perigo. Responde
tes, ética, educação,
ao risco.
resiliência. Nossa! A
Ah, mas morreu
base está debilitada,
um ser humano.
enfraquecida. E vai
Eu sou convicto de que a
Sim! Ninguém decontinuar bandido
corrupção começa aqui.
fende a morte de
morrendo e policial
ninguém, mas demorrendo. Sim. Infefendemos a vida de
lizmente a morte de
inocentes. A vida de
policial parece não
ricos e pobres. Negros e brancos. Mas de trazer tanto espanto. É uma pena. Mas
pessoas honestas e trabalhadoras. Che- louvo o governador que valorizou a policial.
ga de proteção. Chega de dizer que são Valorizou a polícia.
vítimas da sociedade. O bandido chegou
Alguém vai dizer: “Isso é política do
aonde chegou por inúmeras razões, mas governador”! Pode até ser. Mas prefiro
não culpemos a polícia pelo resultado.
assim. Valorizando o trabalho de quem
Não culpemos a polícia pela má edu- está na ponta 24 horas. De quem trabalha
cação dos motoristas. Não culpemos a diuturnamente estressado, preocupado e
polícia pelo excesso de velocidade. Não atento. Não relaxa, pois o crime aqui na
culpemos a polícia por nos proteger. Cul- ponta não dorme. O crime tem logística e
pemos, sim, os policiais corruptos e até homens sobrando. O policial tem que estar
mesmo bandidos.
sempre alerta.
Chega também de proteger partido tal.
E ainda há pessoas que criticam a apoTemos que proteger o correto. Temos que sentadoria em 30 anos. Se você acha cedo,
proteger a ética e a conduta ilibada. Se for imagine 30 anos de colete, uma arma e
bandido, é bandido. Não tem cor partidária não sabendo se você volta para casa no
exclusiva. Chega de hipocrisia. Vamos fazer final de seu turno. Se fosse para trabalhar
uma “mea-culpa”. A gente vota em quem? a paisana, num ambiente seguro, com
Pra quem nos promete emprego, pra quem ar-condicionado, com certeza daria para
nos ajudou, pra quem devo favor e assim ficar 50 anos na ativa.

cotrifred
ofertas
Leite
Condensado

Imagens meramente ilustrativas.

Ofertas válidas até 19/05/2018 ou enquanto durarem os estoques.

Piracanjuba
395g

2,49

R$

Açúcar
Cristal
Gasparin
5kg

7,99

R$

Nescafé
Tradição

Original e Matinal
200g

10,49

R$

Filé de Peito

de Frango Seara

Arroz
Tio João
5kg

14,98

R$

Rua Maurício Cardoso 375 / Centro

*Unidade

kg

7,39

R$

Cerveja
Burguesa

tradicional

473 ml

2,35

R$

Maionese
Hellmanns
200g

2,29

R$

55

3744 3522
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População deve denunciar maus
serviços ao Ministério Público
Promotoria de FW amplia inquérito civil público que já investigava situação de uma operadora na região
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GERAL

cessando a página do Ministério Público do RS e clicando no
link ‘Denuncie’ – https://www.
mprs.mp.br/atendimento/denuncia/
–, a população dos municípios que
integram a Comarca de Frederico
Westphalen poderá denunciar ao
Ministério Público a má prestação
de serviços de telefonia envolvendo
sinal, dados móveis, chamadas, entre
outros. Desde o fim do ano passado,
o órgão havia instaurado inquérito
civil público para apurar irregularidades na prestação do serviço em
Frederico Westphalen, pela operadora Vivo. Conforme o promotor de
Justiça João Pedro Togni, o problema
foi levado ao MP pela Associação Comercial, Industrial e de Prestação de
Serviços (ACI-FW).
– Como a questão envolve todas as
operadoras de telefonia, o MP resolveu realizar o aditamento da portaria
do inquérito civil para incluir as demais prestadoras e os municípios da
Comarca –, explica o promotor.
Para isso, também estão sendo
oficiados órgãos como Delegacias
de Polícia Civil, Brigada Militar,
Conselhos Tutelares, prefeituras,
Câmaras de Vereadores e veículos
de comunicação para relatarem problemas que tenham sido vivenciados
nos municípios da região. – A ideia é
compilar dados fidedignos, identificar os locais em que há dificuldade de
sinal para que, com o inquérito civil
público aparelhado, sejam adotadas
providências –, acrescenta Togni.

Márcia Sarmento

Promotor João Togni solicitou aditamento
da portaria do inquérito civil que apurava
irregularidades na prestação de serviço de
telefonia em FW por uma operadora

Audiência pública
Nesta sexta-feira, 18, a partir das
14h, no auditório da Câmara de
Vereadores de Caiçara, a Comissão de Assuntos Municipais da
Assembleia Legislativa (AL) e a
Associação dos Municípios da
Zona da Produção (Amzop) realizam uma audiência pública sobre
o tema. O encontro é aberto a toda
a comunidade e vai contar com a
presença do promotor de Justiça,
João Pedro Togni, que vai representar o Ministério Público na reunião.
Uma das preocupações dos organizadores da audiência, em relação à precariedade dos serviços
de telefonia e internet na região,
está relacionada à legislação que
entra em vigor em janeiro de 2019,
exigindo também dos produtores
rurais, a emissão da Nota Fiscal
Eletrônica (NFE).

Medidas
A previsão é de que, no prazo de
30 dias, a partir da identiﬁcação
dos problemas, a promotoria decida se haverá a notiﬁcação das
operadoras para um comprometimento que resulte na melhoria
dos serviços ou, alternativamente,
o ajuizamento de uma ação civil
pública visando à correção, em
determinado tempo, por meio de
medida liminar. – Então, o Judiciário
determina um prazo para solucionar as demandas sob determinadas
sanções que vão desde multa à
impossibilidade de comercializar
novas linhas telefônicas –, detalha.

Quais dados informar
Presencialmente no MP – localizado
na rua Antonio Boscardin, 330 –, ou
pela internet, os usuários devem, ao
fazer a denúncia de irregularidades,
informar alguns dados pessoais; se
houve problema no serviço de telefonia quanto ao sinal ou emissão de
dados móveis; queda nas chamadas;
atraso na resposta da operadora; o
local da ocorrência; se há sinal de
3G/4G no local ou se não há nenhum
desses serviços.

Conﬁra em nossas plataformas
digitais a entrevista com o promotor de justiça e o prefeito
de Caiçara, realizada ontem no
Programa Argumento Político

URI
THIAGO BUZATTO
O que importa

YESENIA MEDINA
Sal, o mal necessário?

As colunas podem ser acessadas no QR Code ou no
site folhadonoroeste.com.br, na seção “Colunistas”.

Universidade completa 26 anos em FW
A
Universidade Regiona l Integrada do A lto Urug uai e das
Missões (URI) campus Frederico
Westphalen completa, neste mês
de maio, seus 26 anos e preparou
uma atividade para toda a família

comemorar junto. Será no sábado,
19, dia do aniversário da URI, a
partir das 14 horas, no bosque da
universidade, a mateada dos 26
anos da instituição.
Terá sorteio de brindes da Apro-

furi, cama elástica, piscina de bolinhas, atividades orientadas com
acadêmicos dos cursos de educação
física e pedagogia, além de água
quente e erva-mate para o chimarrão, tudo gratuito.

Mais R$ 20 mil
investidos no prédio
Administração de Frederico Westphalen está, mais
A
uma vez, fazendo reformas no prédio da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA). Desta vez, o investimento

de R$ 20.293,74 está sendo utilizado para reparos na
estrutura física. A empresa Rinnovare Construções
Ltda é a responsável pela obra, que deve ser concluída
em 20 dias, de acordo com a Administração.
O secretário de Administração Luiz Paulo Franken
disse que esta é a primeira reforma externa realizada
pela atual Administração e que vários problemas
foram constatados no prédio, exigindo o reparo antes
da abertura da unidade. Em março, a Administração
anunciou que alguns ajustes estavam sendo feitos
na parte interna da unidade. “A UPA encontrava-se
com vários problemas físicos, como infiltração de
água, mofo nos móveis e paredes, parte do telhado
quebrado, sem alvará dos bombeiros, sem energia
elétrica, e foram roubados vários itens externos, por
isso a necessidade de realizar todos esses reparos, para
posterior encaminhamento da documentação junto
à Secretaria Estadual de Saúde e consequentemente
Ministério da Saúde”, salientou.
Franken reafirmou ainda que a intenção da Administração é abrir a unidade o mais breve possível.
“Pretendemos abrir a unidade nos próximos meses,
mas para isso precisamos finalizar os reparos, e
então iniciar o processo de contratação dos profissionais, o que também ocorrerá nos próximos dias”,
afirmou o secretário.
O município possui cerca de R$ 1,163 milhão depositados em uma conta específica para a manutenção da
UPA. De acordo com a Administração, apesar de ter
sido liberada, a flexibilização do serviço, com equipe
e atendimento reduzidos, a ideia é que a UPA de Frederico Westphalen funcione 24h por dia, sete dias da
semana, com dois médicos em cada turno.
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