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Recrutamento da MOR 
mobiliza em Vera Cruz
Entrevistas individualizadas e preenchimento de fichas de emprego aconteceram 
na manhã de terça-feira, junto ao SINE. Busca é por colocação profissional
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OPORTUNIDADE

Dezenas de pessoas foram até a agência local do SINE para participar da seleção

Josimar dos Santos foi um dos candidatos à vaga de emprego

Preço do fumo segue incerto

EM SANTA CRUZ

SAFRA ATUAL

A busca por uma colocação 
no mercado de trabalho moti-
vou filas em Vera Cruz nesta 
semana. Na manhã de terça-
feira, dia 8, dezenas de pes-
soas passaram pela agência 
do SINE para entrevistas ou 
preenchimento de ficha para 
a Metalúrgica MOR. Josimar 
dos Santos, de 24 anos, foi 
um deles. Morador de Linha 
Fundinho, o jovem está espe-
rançoso em voltar ao campo 
profissional. Desempregado 
desde março  do ano passado, 
o sustento está vindo da lida 
com o tabaco. Mas a colheita 
está no fim.

O jovem, que mora em 
Vera Cruz há cerca de dois 
anos, tem experiência em ou-
tros ramos, como o calçadista, 
o metalúrgico e o madeireiro. 
Na MOR, conta ele, não bus-

ca uma área específica. “O 
que vier é bem-vindo. O que 
preciso é trabalhar”, frisa ele, 
que ficou sabendo da seleção 
através da agência do SINE. 

Aliás, foi por ali que boa 
parte dos candidatos tomou 
conhecimento. Segundo Lu-
ciane Senhem, da agência 
local, as vagas foram infor-
madas nos murais, nas redes 
sociais da empresa e nos 
meios de comunicação. Os 
homens que chegaram na 
terça pela manhã, destaca ela, 
aguardaram para a entrevista 
individualizada com o setor 
de Recursos Humanos da 
MOR. Já as mulheres preen-
cheram fichas, que serão 
analisadas pela empresa.

Analista de recrutamento 
e seleção da MOR, Eduar-
da Boer explica que foram 
disponibilizadas 40 senhas 
para Vera Cruz e 50 para 
Santa Cruz, onde a seleção 
foi na segunda-feira. Desses 
candidatos, mais as fichas 
femininas entregues, cerca 
de 80 serão chamados para 
trabalhar na empresa a partir 
do dia 14 de janeiro - por-
tanto, contratação imediata. 
A maioria das vagas, conta 
Eduarda, é para a linha de 
produção da empresa. O 
contrato é temporário: seis 
meses. Todas as vagas são 
para a unidade de Santa 
Cruz do Sul. De Vera Cruz, 
há transporte exclusivo.

50 vagas da empresa MOR 
disponibilizadas na segunda-
feira, dia 7, na Agência FGTAS/
Sine Santa Cruz mobilizou 
cerca de 70 pessoas no centro 
da cidade. Teve quem chegou 
ainda na noite de domingo 
em busca de trabalho. 

POR QUE O GAÚCHO CHAMA DINHEIRO DE ‘PILA’?

“PILA” , substantivo masculino, é um dos nomes pelos quais 
se denomina o dinheiro no Rio Grande do Sul. Desde que 
surgiu, nos anos de 1930, tem equivalência paritária: hoje, 
um pila quer dizer um real. A origem vem do sobrenome do 
político gaúcho Raul Pilla (20.01.1892 – 07.06.1973). Raul era 
filiado ao Partido Libertador (PL) em 1932, e participou de dois 
levantes que apoiaram a Revolução Constitucionalista contra 
o presidente Getúlio Vargas. O movimento foi derrotado, e 
Pilla teve de se exilar na Argentina e no Uruguai para fugir 
da perseguição de getulistas. A situação financeira de Raul 
Pilla, porém, era precária, e mal podia se sustentar no exílio. 
Para ajudá-lo, seus companheiros partidários cotizaram-se e 
venderam bônus com valor de face 1 (um) cruzeiro. Tais bônus 
rapidamente passaram a ser negociados como dinheiro entre 
os correligionários de Pilla. Como se tratava de “dinheiro” 
não oficial e criado especialmente para socorrer Raul Pilla no 
exílio, os bônus passaram a ser chamados de “pilas”. O nome 
ficou consagrado até hoje.

APENAS para ilustrar, Raul Pilla era médico de formação, 
e como político foi defensor entusiasta do regime parlamen-
tarista. Foi anistiado em 1935 e retornou à política, sendo 
secretário da agricultura do governo de José Antônio Flores 
da Cunha. Em 1937, elegeu-se deputado estadual constituin-
te. Com o advento do Estado Novo, foi cassado e retornou à 
docência na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, hoje 
integrada à UFRGS. Em 1961, durante o movimento da Le-
galidade, foi o autor da emenda parlamentarista que levou 
João Goulart à presidência do Brasil.

Colaboração do leitor Milton
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As sete entidades que 
compõem a Comissão de 
Representação dos Produ-
tores de Tabaco realizam a 
segunda rodada de reuniões 
sobre a safra 2018/2019 nos 
dias 16 e 17 de janeiro, na 
sede da Fetag, em Porto Ale-
gre. Segundo o presidente 
da Afubra, Benício Werner, 
a comissão espera sair com 
respostas positivas das em-
presas fumageiras. “Nas 
últimas reuniões, realizadas 
em dezembro, em Santa Ca-
tarina, o acordo não aconte-
ceu porque as propostas de 

percentual de aumento de 
preço que seriam aplicados 
sobre a tabela praticada na 
safra passada, foi aquém do 
que as entidades entendem 
como necessário para uma 
lucratividade satisfatória 
para o produtor”, explica 
Werner.

Integram a comissão: As-
sociação dos Fumicultores 
do Brasil (Afubra); as Fede-
rações dos Sindicatos Rurais 
(Farsul, Faesc e Faep); e as 
Federações dos Trabalhado-
res Rurais (Fetag, Fetaesc e 
Fetaep).


