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Nova loteria

TODOS PELA UPA

Vestibular URI
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

Termina hoje, 23h59, o prazo
de inscrição no Enem 2018. As
provas serão aplicadas nos dias 4
e 11 de novembro. Os resultados
serão divulgados em janeiro.

Fechamento Caixa
A Caixa pretende reduzir o
número de agências no país.
Desde 2014 foram demitidos 15
mil funcionários e fechadas 30
agências. Outras 100 estariam
sob avaliação.

Fechamento Correios
Os Correios pretendem fechar
513 agências no Brasil. Algumas
localidades seriam atendidas por
franqueados. Ontem, o senador
Paulo Paim requereu audiência
pública sobre o assunto.

DOAÇÕES PARA FAMÍLIAS VÍTIMAS DE INCÊNDIO
Na manhã da última terça-feira, 15 de maio, o major Carlos Alberto
de Aguiar Junior e o soldado Noé Alves, da Coordenação Regional
de Proteção e Defesa Civil, entregaram a representantes da
Secretaria Municipal de Assistência Social de Iraí donativos para
cinco famílias vítimas de um incêndio ocorrido no fim de abril.

VIVER BEM AGORA NA INTERNET

INSS
A partir de segunda, 21, o INSS
deixará de agendar atendimento
presencial para salário-maternidade e aposentadoria por idade.
Agendamento só pelo telefone 135.

Constelação Familiar
O grupo de Constelação Familiar promove hoje, na ACI-FW,
um encontro com Sandra David.
Começa 19h30. Informações
(55) 98426-5681.

Encontro Comunicação
Diocese de FW e Complexo
de Rádios Luz e Alegria realizam
encontro comemorativo ao 52º Dia
Mundial das Comunicações Sociais. Hoje, às 9h. (55) 3744-3782.
Reprodução

ARGUMENTO POLÍTICO

Nesta semana, o Viver Bem abordou o tema Comer sem
culpa! A psicóloga Maricléia Roman foi a convidada.
Reveja em nosso site, app e redes sociais. Assista
ao programa ao vivo toda quarta-feira, às 11h30.

Leilão de carros
Detran-RS realiza quarta, 23,
às 10h, no Hotel Dalla Valle em Seberi, o leilão de veículos e sucatas.
Informações: (51) 98606-2172.

Simers
Para reforçar a mobilização
em prol dos pacientes renais, será
instalada segunda, 21, às 14h, na
AL-RS, a Frente Parlamentar em
Defesa da Nefrologia Gaúcha.
O RS tem 5,8 mil pacientes em
tratamento. Simers apoia a causa.

twitter.com/jornalfn

instagram.com/jornalfn

55 98424-8503

Conta RGE
A partir de junho, clientes que
não atingirem consumo de R$ 40
receberão a conta de luz quando
acumular três meses, ou quando o
valor for superior a R$ 40.

55 3744-7080

UFSM entre as 350
melhores universidades
dos países emergentes
A UFSM aparece entre as posições 301350 no ranking das melhores universidades dos países emergentes, conforme
lista divulgada pela revista britânica
Times Higher Education (THE). Um dos
principais do mundo, o ranking da THE
leva em consideração 13 indicadores,
entre eles ambiente de ensino, internacionalização, inovação, número de pesquisas e volume investido nos estudos e
as citações. Aparecem também PUCRS,
UFRGS, UFPel e Unisinos.

Direito URI-FW
Promove de 21 a 25 de maio, 19h, o
19º Seminário Jurídico e 4º Colóquio
Internacional. Entre os palestrantes, o
delegado da PC, Adriano de Jesus Linhares, o defensor público de Carazinho,
Marcelo Piton, a juíza de Rodeio Bonito,
Marilena Campagna, e o pós-graduado
em Relações Internacionais e colunista
do jornal Folha do Noroeste, Henrique
Barros. Haverá certiﬁcado de 30 horas.
Informações, (55) 3744-9200.

Foi inaugurada na terça-feira, 15, mais
uma agropecuária da Cotrifred. A unidade atende a comunidade do Distrito de
Laranjeiras, Vicente Dutra. Com médico
veterinário à disposição dos clientes, a

loja comercializa insumos, rações, ferramentas e todos os produtos necessários
para bem atender ao agricultor. Agora,
a cooperativa passa a contar com oito
agropecuárias atendendo a região.
Divulgação

Enem

A Caixa lançou esta semana uma nova
loteria baseada em datas e meses do
ano: o Dia de Sorte. As apostas exclusivas
para o concurso 001 podem ser registradas em qualquer lotérica e o primeiro
sorteio será amanhã, 19. O apostador
deve escolher de 7 a 15 números entre os
31, e também um mês da sorte. A aposta
mínima custa R$ 2 e os sorteios ocorrem
nas terças, quintas e sábados.

Marcos Silva

Hoje são para estofador, frentista, soldador, montador de est.
metálicas e vendedor interno. (55)
3744-6665.

Ontem, Jô do Carmo recebeu o prefeito de Caiçara, Marcio
Menuzzi, e o promotor de Justiça João Pedro Togni, sobre a
carência de sinal celular na região. Na semana passada, (foto)
participaram o coord. Nota Fiscal Gaúcha, Adelar Vendrusculo,
o sec. da Fazenda de Palmitinho, Cristiano Dalla Vale, e o auditor
fiscal do Estado, Randal Guimaraes. Assista ao vivo às 20h de
quinta-feira ou reveja em nossas redes sociais, site ou app.

facebook.com/jornalfn

Redação

Vagas Sine-FW

Reprodução

Uma das medidas mais importantes para a
diminuição da superlotação de emergências em
hospitais é o investimento em Unidades de Pronto
Atendimento. Mas, um cenário preocupa no Rio
Grande do Sul, e em particular, em Frederico Westphalen. Fechada há mais de cinco anos, a prefeitura
alega que reformas são necessárias para buscar
habilitação do serviço. Excluindo a parte usada
pelo Samu, o prédio nunca foi usado e já carece de
manutenção. A Administração municipal está, mais
uma vez, fazendo reformas na unidade. Dessa vez,
o investimento é superior a R$ 20 mil, e seria para
recuperar os danos na estrutura física.
O inverno está chegando e por características
históricas do clima, aumenta significativamente o
número de internações por doenças respiratórias.
Embora criadas para 24h, as UPAs não funcionam
em sua totalidade. Segundo dados recentes da Secretaria Estadual de Saúde do RS, são nove unidades
que deveriam estar abertas e permanecem com as
portas fechadas no Rio Grande do Sul. Além de Frederico Westphalen, o problema é o mesmo em Três
Passos, São Borja, Santo Ângelo, Ijuí, Guaíba, Panambi, Santa Vitória do Palmar, Carazinho, Farroupilha,
Alvorada, Esteio, Cachoeirinha, Osório e Taquara. As
obras estão paradas ou acabadas e sem uso. Já em
Passo Fundo, o projeto existe com doação de área,
mas nada saiu do papel.
Conforme o próprio governo federal, nas localidades que contam com UPAs, cerca de 97% dos casos
são solucionados na própria unidade. Isto é, quando
o usuário chega, os médicos prestam socorro, controlam o problema detalhando o diagnóstico. Depois
disto é que eles encaminham para um hospital de
referência, ou optam por manter o doente em observação na própria UPA. É preciso ação por parte do
governo estadual e municipal para que a população
possa usufruir deste atendimento. Já convocados
em outras ocasiões, os municípios vizinhos também
poderiam contribuir para a abertura, uma vez que
quando idealizada, a UPA de FW foi projetada para
atender até 150 pacientes por dia oriundos de pelo
menos sete cidades. Certamente, unidos, os gestores
municipais conseguiriam de forma mais ágil dar uma
utilidade ao que está edificado e com equipamentos,
mas sem uso até então.

A leitora Meridiana
Terebinto, de
Palmitinho, retirou
a orquídea da
promoção do
último Grenal em
parceria com a
Agroveterinária
Seberi.
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NO OLHAR

Cotrifred inaugura agropecuária em Vicente Dutra
Teco Garcia

EDITORIAL

3

Pinhal promove Festa
do Leitão no Rolete
Inserida na programação dos 30 anos
de Pinhal, ocorreu, no dia 12, no ginásio
municipal, a tradicional Festa do Leitão no
Rolete, em uma promoção da Associação
Comercial, Industrial Agropecuária e Serviços de Pinhal (ACIASPI), com apoio da
prefeitura. A suinocultura, em cinco anos,
já incrementou em 64% o índice do ICMS
do município, segundo o prefeito Edemilson Pelizzari. A noite encerrou com o show
de Léo Lima e Banda.

Seminário Municipalização
do Ensino Fundamental
A 20ª CRE, através da coordenadora Ana
Jossade e da assessora de comunicação
Jô do Carmo, participaram do Seminário
Municipalização do Ensino Fundamental - construindo uma política compartilhada, em Porto Alegre. O evento foi
uma realização da FMP e CDP, reunindo
coordenadores, prefeitos, secretários
municipais de Educação, promotores
de Justiça, procuradores e assessores
jurídicos municipais, Órgãos de Controle.

11º Varal da Solidariedade
será neste sábado
O Rotary Clube Frederico Westphalen
- Barril promove neste sábado, 19, a
11ª edição do Varal da Solidariedade,
entre as 13h e 16h, no salão da capela
do bairro Aparecida. Serão vendidas
roupas, com preços simbólicos, a partir de R$ 5. A renda será revertida aos
projetos sociais do clube de serviço.
Gremistas em prol do HDP
A associação dos gremistas de
Frederico Westphalen está promovendo uma ação entre amigos.
A rifa é de uma camiseta oﬁcial e
autografada pelos atuais jogadores
do clube. Cada número está sendo
comercializado a R$ 5, e o valor
integral do que for arrecadado será
repassado ao hospital. Os números
serão vendidos até dia 9 de julho,
com a direção da casa de saúde e
gremistas que fazem parte da associação. O sorteio será dia 10, na
Rádio Luz e Alegria.

