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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
documentos pessoais (carteira de trabalho, identidade e CPF)

Masculino
Motorista auxiliar
Serviços gerais( 10
vagas)
Auxiliar de mecânico
Auxiliar de
almoxarifado
Auxiliar de operador
de corte e dobras
Motorista de
caminhão c/ experiência(
4 vagas)
Motoserrista
Auxiliar de depósito
Atendente de balcão
Linha de produção
Cobrador de jornal
Soldador (2 vagas)
Torneiro mecânico
Funileiro
Garçom c/
experiência
Forneiro
Borracheiro – auxiliar
de borracheiro
Pedreiro – servente e
carpinteiro ( 4 vagas de

cada)
Montador de
estrutura metálica( 5
vagas)
Feminino
Faxineira – dia todo (
2 vagas)
Doméstica – dia todo
( 2 vagas)
Diarista – 1 x por
semana ( 2 vagas)
Serigrafista
Vendedora interna ( 2
vagas)
Manicure( 2 vagas)
Cabeleireira
Pesquisadora
Atendente de balcão
Babá – tarde
Domestica – meio
período ( 3 vagas)
Serviços gerais
Auxiliar de cozinha
com experiência

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
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Campanha “Recicle essa ideia”
começa segunda-feira
São José do Cedro
campanha foi lançada
há uma semana,
durante um seminário,
envolvendo a comunidade,
entidades e escolas. O objetivo segundo a secretária
de Planejamento e Desenvolvimento Econômico é
conscientizar a população
dos benefícios da reciclagem para cidade.
Com a intenção de reaproveitar materiais como
matéria-prima para elaboração de um novo produto
e conscientizar a população
da importância ambiental
da reciclagem, a administração municipal está dando prioridade ao projeto,
idealizado pelo Colégio
Cedrense, há dois anos.
A secretária de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico, Daliane Toigo,
destaca a relevância de o
município aderir à ideia da
reciclagem. “É de fundamental importância que
todos nós tenhamos a cons-
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A meta é que para o pró- estenda para o interior.
cientização de que precisamos reciclar para que o nos- ximo ano a campanha se
so município se torne um
Ilustração/Ascom/P-SJC
lugar melhor para as pessoas viverem”, defende a
secretária.
Daliane explica que está
sendo divulgado também
juntamente com a campanha, um folder com todas
as datas e pontos onde os
coletores devem passar
para fazer a recolha do
material. “A partir das
datas e das orientações que
vamos encaminhar durante o seminário, as famílias
vão se organizar para trazer os materiais reciclados
até os pontos de coletas
para que possamos dar o
devido destino”, explica.
O projeto “Recicle esta
ideia” já acontece, conforme a secretária, no colégio
Cedrense, onde abrange
dois bairros. “Baseados nessa ideia que está sendo muito bem recebida, resolvemos expandi-la para beneﬁciar mais comunidades.

Organizadores lançam programação
da Semana Farroupilha

São Miguel do Oeste
este ano, com o lema
‘Acampamento Farroupilha: Nossa Raiz, Nossa História’, uma vasta programação será desenvolvida de 19 a 22 de setembro,
na área coberta da Praça

N

Valnir Bottaro Daniel.
Entre os destaques da
programação estão as apresentações no dia 20, às
21h30, do Grupo Laçador, e
às 23h30, Sandro Oliveira e
Fole Solto; no dia 22, às
15h, o Grupo Canto Nativo,

e às 23h30, César Oliveria e
Rogério Melo. Antes disso,
de 07 a 15 de setembro,
haverá a Pré-Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha é uma realização
da Secretaria Municipal de
Cultura, Lazer e Turismo
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do Governo de São Miguel
do Oeste. São parceiros:
Piquete de Laçadores, Grupos de Cavalarianos, Invernadas Artísticas, CTG Porteira Aberta e Usssmo. O
Sistema 103 de Rádios é um
dos apoiadores do evento.

