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Caio Bartz Paz
Doralicia da Silva
Helena Gassen
Iris Vereni da Silva
Janaira Mai de Lima
Josiane Frantz de Menezes 
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Leocadia Zahn
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Raissa Manuela Correa Lopes
Sebastião R. Santos Sobrinho

Não há pacientes internados.

ATENÇÃO, AGROINDÚSTRIAS

ENTREVISTAS DE EMPREGO

As agroindústrias que quiserem expor e comercializar 
produtos durante a 19ª Expoagro Afubra podem realizar 
suas inscrições até o dia 30 de novembro, nos sindicatos 
dos trabalhadores rurais ou nos escritórios municipais da 
Emater. A aprovação será feita após a validação da comissão 
organizadora, composta pela Afubra, Fetag, Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e Emater. 
Os critérios de seleção das 150 agroindústrias que partici-
parão da feira incluem: as agroindústrias devem estar no 
Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf); todos 
os campos da ficha de inscrição, principalmente relacio-
nados aos produtos que serão comercializados na feira, 
devem ser preenchidos; ter sua condição de legalidade 
tributária, sanitária e ambiental em conformidade com a 
legislação; o percentual de homologação de inscrições de 
artesanato, plantas e flores não poderá ser superior a 25% 
do total das inscrições, sendo prioridade o artesanato rural;  
expositor só poderá comercializar sua própria produção; 
caso o número de inscrições exceda os espaços disponíveis, 
serão adotados os critérios de seleção na seguinte ordem, 
tendo como prioridade na participação empreendimentos 
locais, regionais, primeira participação na feira, produtos 
diferenciados e expositores que não possuem outro espaço 
de comercialização na feira.

A expectativa é de que, em 2019, os empreendimentos 
terão seu espaço novo: o pavilhão da agricultura familiar 
deverá ser inaugurado durante a próxima feira. “Para nossa 
alegria, teremos o pavilhão de 1.500 metros quadrados 
concluído para a 19ª Expoagro Afubra. Para conseguirmos 
acomodar as 150 agroindústrias vamos montar uma estru-
tura com pirâmides, anexo ao pavilhão, já que precisamos 
de 2 mil metros quadrados de área para este número de 
empreendimentos”, explica Márcio Almeida, assessor para 
Eventos Agropecuários da Afubra. A feira ocorre de 26 a 28 
de março de 2019.

Quinta-feira, dia 22, no período da tarde, estará 
em Vera Cruz, na agência FGTAS/SINE, a analista júnior 
de RH Solange Costa, da rede de restaurantes Madero, 
para entrevistas de emprego para Porto Alegre e Região 
Metropolitana.
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· TRANSIÇÃO EM AÇÃO
Os Acordos de Resultados, ferramenta de 
gestão do Governo do Estado que consolida 
todo o planejamento e a execução dos pro-
gramas, projetos e ações dos últimos quatro 
anos, garantiu a precisão de informações 
na primeira reunião técnica de transição, 
na manhã de quarta-feira, dia 14, na Se-
cretaria de Planejamento, Governança e 
Gestão (SPGG). As equipes dos governos de 
José Ivo Sartori e Eduardo Leite analisam 
os principais dados do sistema por eixos 
temáticos, especialmente aqueles que 

terão mais impacto no início da próxima 
administração. Na primeira reunião, as 
pautas estão relacionadas ao sistema de 
Governança e Gestão. As reuniões técnicas 
dos Acordos de Resultados ocorrem até o 
próximo dia 21. O governo Sartori também 
já encaminhou à Assembleia Legislativa 
proposições solicitadas pelo governo eleito, 
como a manutenção das alíquotas de ICMS 
pelos próximos dois anos e o projeto de lei 
195/2018, que trata da prorrogação, até 
31 de dezembro de 2022, do Programa de 
Aproveitamento e Gestão dos Imóveis.

· XÔ, DENGUE
O Ministério da Saúde lançou na terça-feira, 
dia 13, campanha publicitária de combate 
ao mosquito Aedes aegypti. O objetivo é 
mobilizar a população sobre a importância 
de intensificar, neste período que antecede 
o verão, as ações de prevenção contra o 
mosquito, que transmite dengue, zika e 
chikungunya. Com o slogan “O perigo é para 
todos. O combate também. Faça sua parte. 
Com ações simples podemos combater o 
mosquito”, a campanha ressalta que a união 
de todos, governo e população, é a melhor 
forma de derrotar o mosquito. Dados na-
cionais apontam redução nas três doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti, entre janei-
ro a outubro de 2018, em comparação com 
o mesmo período de 2017, porém, alguns 
estados apresentam aumento expressivo de 

casos de dengue, Zika ou chikungunya. Por 
isso, é necessário intensificar agora as ações 
de eliminação do foco do mosquito para 
evitar surtos e epidemias das três doenças 
no verão.

· LULA qUIS INTERROGAR
O depoimento de Lula à juíza Gabriela Hardt, 
sucessora de Sergio Moro nas ações penais 
da Operação Lava-Jato, começou com discus-
são. Preso desde 7 de abril, o ex-presidente 
pela primeira vez deixou a sala especial que 
ocupa na sede da Polícia Federal para se 
deslocar, sob forte escolta, até o gabinete de 
Gabriela, na Justiça Federal. Ao ser questio-
nado, Lula quis devolver perguntas e o clima 
esquentou. “Se o senhor começar nesse tom 
comigo a gente vai ter problema”, disse ela. 
O assunto foi a repercussão nos noticiários.


