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VAGAS DE EMPREGO
no posto do SINE de SMOeste
Endereço: Rua Sete de Setembro 2020 - centro
Telefone: 49-3631 2956 ou 36221503 - (Leve seus

Vendedor interno
Borracheiro
Pedreiro – servente e
carpinteiro ( 2 vagas de cada)
Auxiliar de lavanderia
Vigilante
Feminino
Auxiliar de cozinha
Manicure
Domestica – manha ( 2
vagas)
Baba e domestica –
manha
Serviços gerais
Auxiliar de cozinha ( 2
vagas)
Acompanhante de idoso
Domestica –dia todo
Domestica – manha ( 3
vagas)
Atendente de balcão c/
experiência
Faxineira p/ dia todo
Caixa c/ experiência
Faxineira p/ manha
Auxiliar de produção ( 2
vagas)
Manicure
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João Grando anuncia pré-candidatura
para Assembleia Legislativa

documentos pessoais (carteira de trabalho, identidade e CPF)

Masculino
Vendedor externo ( 2
vagas)
Caseiro(casal)
Linha de produção ( 2
vagas)
Servente de obras ( 3
vagas)
Auxiliar de açougue
Auxiliar de conferente
Técnico agropecuário
Soldador – torneiro
mecânico – funileiro ( 6
vagas)
Entregador de bebidas
Instalador de maquina de
chopp ( 2 vagas)
Motorista de caminhão
truck c/ experiência
Entregador de gás
auxiliar de mecânico –
auxiliar de almoxarifado
Motorista de caminhão
para todo Brasil
Motorista de carreta para
todo Brasil
Auxiliar de eletricista
Marmorista
Eletricista
Garçom
Cobrador
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Presidente do diretório do PMDB disse estar a disposição
para concorrer ao pleito de 2014
Foto: Agência IAF

São Miguel do Oeste
m reunião, na manhã
de sábado (17), com a
diretoria e ﬁliados do
PMDB de São Miguel do
Oeste, no auditório do Centro Comercial Andrômeda,
o ex-secretário de Desenvolvimento Regional de
São Miguel do Oeste e atual
Chefe de Gabinente do
Senador Casildo Maldaner,
João Carlos Grando, anunciou a sua pré-candidatura
a Deputado Estadual.
A conﬁrmação foi
durante a reunião de avaliação do Governo de João
Valar. Grando ressaltou

E

sua disposição para representar a região Extremooeste na Assembleia Legislativa.
Ainda no sábado, Grando participou de uma reunião com lideranças do
PMDB de Chapecó e, logo
depois, representando o
senador Casildo Maldaner,
acompanhou o viceprefeito de Chapecó, Luciano Buligon (PMDB), nas
festividades de comemoração dos 100 anos do Distrito de Marechal Bormann,
localidade onde surgiu a
cidade de Chapecó.

Seminário aponta ações e sugestões para
o governo municipal
Foto: Agência IAF

Vende-se terreno
com 360 metros quadrados, com duas casas, a 150
metros do Hospital Regional. Uma delas de
alvenaria, com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro.
A outra residência mista, também com 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de TV, ambas
reformadas, com escritura. Valor R$ 190.000,00.
Aceito carro ou moto no negócio
Contato pelos telefones: 3622-8814, 8823-7565,
9162-9845, 9921-4177 ou 8805-5157

São Miguel do Oeste
o sábado (17) o PMDB
de São Miguel do Oeste reuniu, no auditório do
Centro Comercial Andrômeda, vereadores, membros e simpatizantes do partido para o seminário de
avaliação dos primeiros
meses de governo do prefeito João Valar.
O encontro, coordenado
pelo presidente, João Carlos Grando, foram apontadas as principais ações realizadas pelo governo municipal, como a informatização e compartilhamento de
informações sobre remédios, atendimentos e procedimentos entre as unidades

N

de saúde. Outra conquista
relatada é a implantação da
Central de Medicamentos,
que vai controlar todo o
estoque de remédios do
município. Também na saúde, o início das atividades
da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas.
A retomada do programa Sorria São Miguel, com
ações de coleta de lixo no
interior, coleta seletiva de
lixo e embelezamento da
cidade também ganhou destaque no seminário.
Outras ações relatadas
foram a implantação da
Estação de Tratamento de
Água – ETA, no bairro São
Jorge, a reforma adminis-

especíﬁcos para discutir a
situação e aprimorar a gestão de cada setor da administração.
Dentre as sugestões feitas no encontro é o aumento do número de proﬁssionais para trabalhar no setor
de ﬁscalização do município. Hoje existem apenas
dois ﬁscais tributários e um
ﬁscal de postura trabalhando.
Para o presidente do
PMDB de São Miguel do
Oeste, João Carlos Grando,
a avaliação das ações do
governo é constante e a parFiscalização das ações ticipação dos ﬁliados é funOutra deﬁnição será a damental para gerar uma
realização de seminários unidade dentro do partido.
trativa municipal, a recuperação de diversas estradas
do interior, com britagem,
além da obtenção de recursos federais (mais de R$ 3
milhões) e estaduais, por
meio do Fundam, para
investimentos em diversos
setores do município.
No seminário também
foi decidido que o PMDB
irá criar uma equipe técnica para acompanhar a atuação de cada secretaria,
além de buscar e repassar
informação para os demais
membros do partido.

