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Com a conclusão das 
obras previstas para 
ocorrer até o fim deste 
ano, MCW e Ferros 
Castro projetam dar 
novas oportunidades 

MCW contará com estrutura de 4,9 mil metros quadrados

EMPREGOS
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Até o fim deste ano, 
Vera Cruz terá duas 
novas empresas. Isso 

porque devem ser concluí-
das as obras da distribuidora 
de medicamentos MCW 
Produtos Médicos e Hospi-
talares, bem como a Ferros 
Castro. Embora esses investi-
mentos estivessem previstos, 
inicialmente para estarem 
finalizados em julho deste 
ano, devido às condições 
climáticas, as obras tiveram 
os prazos prorrogados. De 
acordo com o secretário Mu-
nicipal de Administração e 
Desenvolvimento Econômi-
co, Leandro Wagner, obras 
sempre atrasam, pois depen-
dem do clima. “De qualquer 
forma, essas empresas vão 
começar a operar ainda em 
2019”, reforça. 

A MCW Produtos Médi-
cos e Hospitalares, que está 
sendo instalada em uma área 
de 3,4 hectares às margens 
da RSC-287, próximo ao 
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INTERNADOS

Adão da Silva
Armando Adiers
Eclea Angelita Rodrigues
José Ribeiro
Lauro Loebens
Ramiro Vandir Dummer

Empresas vão gerar 70 vagas JOGO
A diretoria da Sociedade 
Bolão União, de Dona 
Josefa, avisa os sócios 
que hávera jogo na qui-
ta-feira, dia 25 de julho, 
com início às 13h30min. 
Também convida a So-
ciedade Primavera Au-
gusta Vitória para parti-
cipar do jogo. 

CHÁ DOS AVÓS
As Pastorais Sociais con-
vidam para o chá em 
homenagem aos avós 
no dia 26 de julho, na 
Comunidade Católica 
Santa Teresa. Às 14 ho-
ras, missa e logo após 
será servido o chá. Ha-
verá apresentação do 
Coral Alegria de Viver 
e animação por conta 
do conjunto Acordes 
de Ouro.

EMATER
O escritório local da 
Emater avisa que nesta 
terça-feira, dia 23, have-
rá reunião no Grupo de 
Rincão da Serra, a partir 
das 14 horas, no Pavilhão 
da Comunidade Cató-
lica.Na quarta-feira, dia 
24, haverá reunião no 
Grupo de Mulheres Ru-
rais de Linha Alta, às 14 
horas, na casa da sócia 
Solanje Petry. No dia 
31, quarta-feira, haverá 
reunião no Grupo de 
Mulheres de Andréas, às 
14 horas, no ginásio.

MARKETING DIGITAL
O Polo Ulbra Vera Cruz, 
com o apoio da Acisa, 
traz para Vera Cruz o 
professor Paulo Bogado. 
Conhecido pela famosa 
frase “Tô de olho!”, o 
apresentador de telejor-
nais trará suas experiên-
cias para falar como o 
marketing digital pode 
aumentar as vendas nas 
empresas. A palestra 
será no dia 23, no Clube 
Vera Cruz. O ingresso 
será um quilo de alimen-
to não perecível, rever-
tido à Liga Feminina de 
Combate ao Câncer do 
município. Paulo Boga-
do é administrador de 
empresas, possui MBA 
pela USP, é professor 
da Ulbra na Graduação 
e Pós-Graduação, presi-
dente da APAE Canoas e 
diretor da Federação das 
APAES-RS. 

AVISOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 310/2019
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
13.114/2019, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento de 
cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os 
seguintes cargos: 

PROFESSOR ÁREA 1  – ANOS INICIAIS   CONCURSO N.º 153
Classificação	 Nome
10º  ANDRESSA BRUM AMES FERREIRA 

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato	de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	
Os nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Adminis-
tração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor 
Frederico Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo 
estipulado será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e 
será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Ferros Castro terá um pavilhão e um prédio administrativo

trevo de acesso ao Muni-
cípio, deve gerar 58 novas 
contratações assim que pas-
sar a funcionar. Com a obra 
concluída, as operações da 
empresa serão totalmente 
transferidas de Santa Cruz 
do Sul para Vera Cruz, numa 
estrutura de 4,9 mil metros 
quadrados. 

Já a filial da Ferros Castro 
de Vera Cruz, que tem seu 
pavilhão sendo instalado 
também às margens da 287, 
ao lado da CVI, tem a previ-
são inicial de conclusão das 

obras entre o fim de agosto e 
a metade de setembro. Mas, 
devido à instabilidade do 
tempo, pode ser adiado. 

A empresa deverá gerar 
cerca de 15 novos empregos, 
conforme Leandro Wagner. 
Ou seja, serão 73 novas opor-
tunidades de trabalho no 
município. A filial da Ferros 
Castro vai funcionar com co-
mercialização e distribuição 
de aço para construção civil, 
estribos, aço cortado e dobra-
do, tubos e perfis e aço para 
indústrias metalúrgicas, con-

forme explica o gerente da 
filial, Felipe Kist, que esteve 
na manhã desta segunda-
feira, dia 22, visitando a 
obra para acompanhar o 
andamento dos serviços da 
construção. O pavilhão já 
construído e que aguarda os 
acabamentos é de cerca de 
2,5 mil metros quadrados. O 
prédio administrativo possui 
300 metros quadrados. 

Ambas as obras podem ser 
avistadas por quem passa 
pela RSC-287, próximo ao 
trevo da Kopp Tecnologia.


