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Obras do Contorno Viário devem ser licitadas
São Miguel do Oeste
prefeito, João Valar,
foi recebido pelo superintendente do Dnit, João
José dos Santos e aproveitou a oportunidade para
acompanhar o projeto do
Contorno Viário que deverá, até o ﬁnal deste ano, ter
empresa licitada para sua
elaboração.
João José conﬁrmou
ao prefeito que tem conhecimento do grande ﬂuxo
de veículos e caminhões
pesados que transitam
pela BR 163, no trecho
entre São Miguel do Oeste
e Dionísio Cerqueira, especialmente no perímetro
urbano, na Rua Willy

O

Barth. Desta forma, o contorno viário deverá desviar grande parte do trânsito da BR 163, interligando
a rodovia à 282.
O prefeito foi informado de que a licitação da
empresa que executará a
obra do contorno viário
deve ser realizada até o
ﬁnal do ano. “Acreditamos
que o contorno é uma das
obras prioritárias do
governo federal, considerando o alto índice de acidentes e o trânsito de veículos pesados o qual precisa ser desviado da BR
163, especialmente na Rua
Willy Barth”, comentou
Valar.

Hoje, dia 9, o prefeito
João Valar acompanha
reunião da Frente Parlamentar das Obras da BR
163 em SC, que acontece

em São José do Cedro, às
15h, no CTG Mate Amargo, sobre as indenizações
dos proprietários de terras
atingidos pela obra.
Foto: Divulgação

Prefeitura arrecada
R$ 380 mil em leilão

São Miguel do Oeste
prefeitura vendeu 33 itens entre máquinas, veículos e equipamentos na manhã desta segunda-feira
em um leilão presencial e virtual em São Miguel do Oeste.
De acordo com o chefe de gabinete Sérgio Volpi,
foram arrecadados R$ 382. Participaram do leilão compradores de São Miguel do Oeste, cidades da região e do
Paraná. Conforme o chefe de gabinete, o resultado foi
positivo e o município conseguiu lucrar com o leilão.
Ele também informou que foram retirados quatro
itens que estavam para venda: dois automóveis, uma
retroescavadeira e um equipamento agrícola.

A

Berti pede apoio a Eskudlark
para Projeto de Inclusão Digital

Foto: Ascom/Dep Mauricio

Bandeirante
deputado Estadual Maurício Eskudlark recebeu
na quarta-feira, 2, em seu gabinete a visita do prefeito de Bandeirante José Carlos Berti e de seus assessores Gilson e Elisandra. O encontro teve como objetivo
buscar o apoio do deputado na instalação programa de
Inclusão Digital Rural da Secretária Estadual da Agricultura e da Pesca.
Eskudlark agradeceu a visita e destacou a importância de incluir não só Bandeirante, mas todos os municípios da região no programa. “Todo o cidadão tem o direito ao acesso as mais diversas tecnologias e este é um
projeto importante, pois trata as pessoas de forma
igual, independente se elas vivem no campo ou na cidade”, aﬁrma o deputado lembrando que irá buscar junto
ao governo os recursos para a implantação do projeto.
O prefeito faz o apelo lembrando que o município de
Bandeirante é essencialmente agrícola. “Nossa população é de aproximadamente três mil habitantes e temos
em torno de 680 famílias que residem no meio rural,
sendo que o principal movimento econômico está na
venda de gado de corte”, justiﬁca.
Berti lembrou também que municípios vizinhos
como São Miguel do Oeste e Paraíso já foram inclusas
no programa, o que facilitaria e baixaria custos. “Algumas das torres do programa estão em regiões que fazer
divisa com Bandeirante e por isso em muitos locais nem
precisariam ser instaladas novas torres, só liberar o
sinal, o que baratearia muito o programa no município,
Explica.
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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
Serviços gerais ( 3 vagas)
Motorista de caminhão ( 2
vagas)
Motorista auxiliar c/
disponibilidade p/ viajar
Vendedor externo ( 2 vagas)
Torneiro madereiro c/
experiência
Açougueiro c/ experiência ( 2
vagas)
Operador de empilhadeira
Caseiro
Auxiliar de lavanderia
Linha de produção ( 3 vagas)
Pedreiro c/ experiência
Servente de obras ( 5 vagas)
Jardineiro
Marceneiro c/ experiência em
moveis
Auxiliar de mecânico industrial
Vendedor interno
Soldador c/ experiência

Técnico de segurança do
trabalho
Agente de vendas
Garçom c/ experiência ( 2
vagas)
Pizzaiolo
Vistoriador de veículos
Feminino
Domestica – meio período ( 3
vagas)
Domestica dia todo ( 3 vagas)
Recepcionista e caixa com
experiência
Vistoriador de veículos
Cozinheira ( 2 vagas)
Auxiliar de cozinha
Costureira com experiência
Linha de produção
Atendente de balcão
Acompanhante de idoso p/
morar

