
Cerca de 85 funcionários 
embarcaram em Santa 
Cruz na manhã de quar-
ta-feira, dia 7, para realizar 
treinamento de 20 dias na 
unidade da loja Havan em 
Caxias do Sul. Após esse 
período, os selecionados 
da primeira etapa retornam 
para a cidade e já iniciam 
a montagem da loja, à 
margem da BR-471, entre 
as ruas Olaria e Manaus, no 
Bairro Schultz. De acordo 
com a assistente de recru-
tamento e seleção, Marista-
ne Ribeiro, os funcionários 
irão passar pelo treinamen-

to teórico, prático e ope-
racional. “A partir de hoje 
[terça] até o dia 24, quem 
embarca aqui já começa 
a trabalhar lá. Esse treina-
mento é importante para 
que eles possam conhecer 
os setores, seus afazeres, 
conhecer a loja como um 
todo”, explica. Além disso, 
Maristane adianta que, até 
o final do mês, a empresa 
já vai estar convocando os 
selecionados da segunda 
etapa - em torno de 65 
pessoas. Eles já passam 
pelo treinamento em Santa 
Cruz. 

Com o anúncio da aber-
tura de 250 vagas de 
trabalho na B Tabacos, em 
Vera Cruz, a manhã desta 
quinta-feira, dia 8, foi de 
fila em frente à empresa, 
na rua Adolfo Thiel, no 
bairro Araçá. Mais de 200 
currículos foram entregues 
entre a noite de quarta-fei-
ra e as primeiras horas da 
manhã de ontem. A pre-
ferência de contratação é 
para quem tem experiên-
cia. São oito homens que 
serão contratados e 250 

mulheres. Cerca de 50 
mulheres já realizaram o 
exame admissional ontem 
de tarde e iniciam nesta 
sexta-feira. As vagas são 
para destala manual no 
turno da noite. Os demais 
exames serão realizados 
nesta sexta-feira e os 
trabalhadores iniciam na 
próxima segunda-feira, dia 
12. Com as contratações, a 
B Tabacos chegará ao nú-
mero de 900 funcionários. 
A safra na empresa deve ir 
até setembro.
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Treinamento da Havan

Vaga de trabalho, dia de fila

Para minimizar a burocra-
cia da máquina pública, o 
governo gaúcho lançou 
ontem o Descomplica RS. 
As dificuldades para abrir 
uma empresa, o excesso 
de burocracia nos serviços 
públicos e a revogação de 
decretos ultrapassados são 
alguns dos desafios que o 
governo pretende comba-
ter com a criação do pro-
jeto, que vem para facilitar 
a vida de quem quer em-
preender.

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher 
de Vera Cruz promove 
evento na segunda-feira, 
dia 12, às 19h15min, na 
Escola Vera Cruz, alusivo 
ao aniversário da Lei 
Maria da Penha e ao um 
ano da morte da jovem 
vera-cruzense Francine 
Ribeiro no Lago Dourado. 
O encontro vai focar em 
defesa pessoal e a Lei 
Maria da Penha.

Descomplica

Proteção às
mulheres
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