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Professores passaram por capacitação para a consolidação da iniciativa

Espetáculo recorda os romances náuticos da época da colonização

TERÇA-FEIRA, 
27 DE MARÇO DE 2018

- Garrafas PET de qualquer tamanho
- Embalagens rígidas, como as de xampu, cosméticos, detergentes e produtos de limpeza
- Potes e tampas diversos, como os de produtos alimentícios

QUE TIPOS DE PLÁSTICOS LIMPOS ESTÃO VALENDO NO PROJETO?

Plástico do Bem: educação 
e sustentabilidade

Projeto inédito preparará alunos para dar destinação correta aos resíduos

Alargada será nesta terça-
-feira (27), em Farroupi-
lha: o Sindicato das In-

dústrias de Material Plástico do 
Nordeste Gaúcho (Simplás) põe 
em operação uma iniciativa iné-
dita de educação e sustentabili-
dade com potencial de gerar ren-
da extra para escolas públicas, o 
Plástico do Bem. Estudantes do 
ensino fundamental serão treina-
dos para coletar, separar e limpar 
o material plástico consumido 
nas próprias casas e levar para os 
colégios, onde será reunido, pe-
sado e adquirido por uma empre-
sa de reciclagem. A abertura ofi-
cial dos trabalhos será às 13h30, 
na escola Ângelo Chiele.

Nas últimas semanas, o Sim-
plás, em parceria com o Plastivi-
da, instituto sócio-ambiental dos 
plásticos, e apoio da Prefeitura 
de Farroupilha, por meio das 
secretarias de Educação e Meio 
Ambiente, concluiu as etapas de 
apresentação do programa e ca-
pacitação a diretores, vice-dire-
tores, orientadores pedagógicos 
e professores. Ao todo, cerca de 

6 mil estudantes e 500 profes-
sores de 20 escolas da rede mu-
nicipal receberão coletores de 
material plástico desenvolvidos 
e fornecidos especialmente para 
o Plástico do Bem. Além disso, 
em cada instituição de ensino já 
estão instalados os recipientes 
de grande volume para destina-
ção do material arrecadado - os 
big bags. 

O Simplás oferecerá a ca-
pacitação, o material didático, 
os coletores e os big bags para 
o andamento do projeto. Mas 
cada escola terá autonomia para 
organizar a coleta, a entrega para 
a empresa recicladora parcei-
ra do Plástico do Bem e a ges-
tão dos recursos obtidos com a 
destinação do material plástico 
limpo pós-consumo. “O Plástico 
do Bem vem agora como ponto 
culminante do nosso trabalho. O 
plástico não polui. Quem polui 
somos nós, seres humanos. É tão 
simples, mas é um raciocínio que 
precisamos desenvolver. Preci-
samos entender a nossa respon-
sabilidade no processo, para ado-

tar uma atitude transformadora”, 
afirma a secretária de Educação 
de Farroupilha, Elaine Giuliato.

Parceiro do Plástico do Bem, 
o instituto Plastivida, além de 
conduzir o processo de capacita-
ção de professores e estudantes, 
também desenvolveu o material 
didático, que terá duas edições. 
Uma, online, para os alunos de 
maior idade, e outra em versão 
impressa colorida, de 26 pági-
nas, com história e atividades 
educativas, para os pequenos. 
“Precisamos estabelecer uma 
relação madura com o plástico, 
desde o momento da compra até 
o descarte, formando um ciclo 
completo”, salienta o presidente 
do Plastivida, Miguel Bahiense.

A escolha do local onde o 
Plástico do Bem ganhará vida 
também tem um motivo espe-
cial: reconhecimento. A Escola 
Ângelo Chiele já conquistou dois 
prêmios nacionais com projetos 
de sustentabilidade - um deles 
rendeu verba para o cercamento 
da horta coletiva da instituição, 
que atende cerca de 600 alunos.

FEIRA

CULTURA

Alunos vendem produtos
das propriedades familiares 

Teatro para terceira idade 

Com o início do ano letivo, 
a Feira Pedagógica da Escola Fa-
mília Agrícola da Serra Gaúcha 
(Efaserra) foi retomada na sede da 
instituição de ensino, em São Pe-
dro da Terceira Légua, em Caxias 
do Sul. Nesta terça (27) segue a 
exposição de produtos orgânicos 
e convencionais, oriundos da agri-
cultura familiar e cultivados nas 
propriedades de 40 estudantes do 
segundo e terceiro anos da escola.

Na feira podem ser adquiridas 
frutas de época, hortaliças, tem-
peros e legumes, além de alguns 
produtos coloniais. Nesta primeira 
edição do ano, destaque para os 

produtos de safra, como batata-
-doce, vagem, aipim, caqui, raba-
nete, pimentão, moranga, tomate, 
morango, cenoura e feijão.

A professora Letícia Trentin, 
coordenadora pedagógica da Es-
cola, explica que a atividade, além 
de oportunizar aos estudantes a ex-
periência da comercialização, pos-
sibilita a aproximação entre pro-
dutores e consumidores.  “A feira 
iniciou em maio do ano passado e 
hoje integra a grade curricular da 
escola”, conta. O evento mantém 
sua agenda quinzenal, sempre às 
segundas-feiras, das 18h até 19h, e 
às terças, das 17h30 às 19h.

Uma comitiva mais que espe-
cial de Ipojuca (PE) chega a Caxias 
do Sul. Nesta terça (27), o Projeto 
Idoso Mais que Feliz se apresenta 
com o espetáculo “A Nau Catari-
neta”, no Teatro do SESC (Rua 
Moreira Cesar, 2462), às 15h. Com 
entrada franca para toda a comu-
nidade, principalmente a grupos e 
entidades que atendem a terceira 
idade. Após a apresentação ocor-
rerá um bate-papo entre os parti-
cipantes do projeto com o grupo 
Maturidade Ativa do SESC. 

A peça tem como temática os 
romances náuticos e retrata a che-
gada dos navegadores portugueses 
ao Brasil no ano de 1620. Assim, 
apresenta alguns dos costumes, 
tradições e folguedos como Coco, 
Ciranda, Mamulengo, Bumba 
Meu Boi, Cavalo Marinho e Fre-
vo e entre outros. O Projeto Idoso 
Mais que Feliz é voltado para as 
pessoas acima de 60 anos, que são 
atendidas pelos Centros de Refe-
rências de Assistência Social de 
Ipojuca (PE).

FRAS-LE S.A.
Companhia Aberta

CNPJ 88.610.126/0001-29- NIRE 43300004350
Assembleia Geral Ordinária - Convocação

Convocamos os acionistas da Fras-le S.A. (“Companhia”) a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
(“AGO”), a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, às 15 horas e 30 minutos, na sede social da Companhia, 
na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), para deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes da ordem do dia: (a) Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, 
as demonstrações financeiras, os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) Deliberar sobre a proposta de destinação do 
lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital 
próprio imputados aos dividendos; (c) Deliberar sobre o número de membros para compor o conselho de 
administração; (d) Eleger os membros do conselho de administração; (e) Eleger, se for o caso, os membros 
do conselho fiscal; e, (f) Fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais. 
INFORMAÇÕES GERAIS: Representação: (a) Votação presencial: Para participar e votar na AGO os 
acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer munidos do comprovante de titularidade das 
ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou pelo custodiante e 
também dos seguintes documentos: (i) pessoa física, documento de identidade e, se for o caso, instrumento 
de procuração; (ii) pessoa jurídica, atos constitutivos e documentos comprobatórios da regularidade da 
representação. Quando os acionistas forem representados por procurador, este deverá estar constituído há 
menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo 
ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, exceto para o caso de pessoas 
jurídicas que poderão ser representadas por mandatários constituídos de acordo com as regras do Código 
Civil, conforme decisão do Colegiado da CVM, no Processo RJ2014/3578; (b) Votação a distância: Nos 
termos da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, a Companhia adotará o sistema de votação a 
distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto por meio de seus respectivos agentes 
de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de escrituração de 
ações ou diretamente para a Companhia, conforme modelo a ser disponibilizado pela Companhia no prazo 
previsto no § 1º, do Artigo 21-A da referida ICVM. Voto múltiplo: Nos termos da Instrução CVM nº 165, de 
11 de dezembro de 1991, alterada pela Instrução CVM 282, de 26 de junho de 1998, é de 5% o percentual 
mínimo de participação no capital social votante, necessário para requerer a adoção do processo de voto 
múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. Informações e Documentos relativos à 
AGO: Os documentos relativos a Ordem do Dia, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações (LSA) 
e Instruções CVM 480/2009 e 481/2009, assim como o Manual para Participação do Acionista, contendo 
as informações, orientações aos acionistas e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, 
disponibilizados no prazo previsto no inciso VIII, do Art. 21 da referida ICVM, nas páginas da rede mundial 
de computadores da Companhia, http://ri.fras-le.com, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), www.cvm.
gov.br e da B3 S.A., Brasil, Bolsa, Balcão, www.b3.com.br. Esclarecimentos: Eventuais esclarecimentos 
poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico ri@fras-le.com ou do telefone (54) 3239-1517.

Caxias do Sul, 23 de março de 2018.
David Abramo Randon,

Presidente do Conselho de Administração.

RANDON S.A. Implementos e Participações
Companhia Aberta

CNPJ 89.086.144/0011-98 - NIRE 43300032680
Assembleia Geral Ordinária - Convocação

Convidamos os acionistas da Randon S.A. Implementos e Participações (“Companhia”) a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada 
no dia 27 de abril de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Av. Abramo Randon, nº 770, Bairro Interlagos, Caxias do Sul (RS), para deliberar sobre 
as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (a) Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres 
da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) Deliberar sobre a proposta de destinação 
do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e de distribuição de dividendos; (c) Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal; e, (d) Fixar 
a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais. Instruções Gerais: Representação: (a) Votação Presencial: Para participar e votar na 
AGO os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer munidos do comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido pela 
instituição financeira depositária ou pelo custodiante e também dos seguintes documentos: (i) pessoa física: documento de identidade e, se for o caso, instrumento 
de procuração; (ii) pessoa jurídica: atos constitutivos e documentos comprobatórios da regularidade da representação. Quando os acionistas forem representados 
por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao 
administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, exceto para o caso de pessoas jurídicas que poderão ser representadas por mandatários 
constituídos de acordo com as regras do Código Civil, conforme decisão do Colegiado da CVM, no Processo RJ2014/3578. De acordo com o disposto no Art. 15 do 
Estatuto Social, a Companhia solicita que referidos documentos, sejam entregues na sede da Companhia, preferencialmente, até às 10 horas do dia 26 de abril de 
2018; (b) Votação a Distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que 
seus acionistas enviem boletins de voto por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de 
escrituração de ações ou diretamente para a Companhia, conforme modelo a ser disponibilizado pela Companhia no prazo previsto no § 1º, do Artigo 21-A da referida 
ICVM. Informações e Documentos relativos à AGO: Os documentos relativos a Ordem do Dia, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações (LSA) e Instruções 
CVM 480/2009 e 481/2009, assim como o Manual para Participação do Acionista, contendo as informações, orientações aos acionistas e o detalhamento das 
matérias constantes da ordem do dia, disponibilizados no prazo previsto no inciso VIII, do Art. 21 da referida ICVM, nas páginas da rede mundial de computadores da 
Companhia, http://ri.randon.com.br, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), www.cvm.gov.br, e da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, www.b3.com.br. Esclarecimentos: 
Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico ri@randon.com.br, ou do telefone (54) 3239-2505.

Caxias do Sul, 23 de março de 2018.
Alexandre Randon

Presidente do Conselho de Administração

DivulgAção

gAbriel iziDoro, DivulgAção
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