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Até o ano que vem, 80 empregos
Empresas de produtos 
médicos e hospitalares, 
de concreto e de 
ferros vão iniciar 
atividades em terrenos 
próximos à RSC-287

MCW Produtos Médicos e Hospitalares 
58 empregos - VAF R$ 14.025.000
 
Ferros Castro 
15 empregos - VAF R$ 6.900.000 

Eco Concreteira
13 empregos - ISS R$ 165.900 

Medlive - Produtos Médico-Hospitalares 
VAF R$ 23.069.000
 
Mor Distribuidora
VAF R$ 15.000.000

Empreendimento que mais vai gerar postos de trabalho é a MCW, com 58 vagas

VERA CRUZ
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Quem passa pela RSC-
287, próximo ao tre-
vo de acesso a Vera 

Cruz, enxerga um novo cená-
rio. O que antes era ocupado, 
em boa parte, apenas pela 
vegetação, hoje mostra em-
preendimentos e a expansão 
do Distrito Industrial do mu-
nicípio. Até o ano que vem, 
as empresas instaladas neste 
entorno devem gerar cerca 
de 80 novos empregos. Os 
cálculos são da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
que acompanha diretamente 
aquelas que recebem incenti-
vos municipais.

O empreendimento que 
mais vai gerar postos de tra-
balho é a MCW Produtos 
Médicos e Hospitalares, com 
58 vagas. Localizada ao lado 
da ITB Tabacos, a empresa 
está em fase final de constru-
ção, segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Leandro Wagner. “Deve ter 
seu início ainda em 2019”, 
pontua ele, lembrando que 
houve atraso em função das 
condições climáticas desfa-
voráveis.

Outra empresa que vai 
colocar 13 profissionais no 
mercado é a Eco Concreteira, 
situada logo na entrada para 
Linha Andréas. A expectativa, 
de acordo com Wagner, é de 
que ela entre em atividade 
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ainda neste mês. A Ferros 
Castro, construída ao lado 
da CVI Coca-Cola, também à 
margem da principal rodovia 
do Vale do Rio Pardo, deve 
começar a operar ainda neste 
ano. A projeção é de 15 postos 
de trabalhos.

DE OLHO NO VAF
Entre as líderes na distri-

buição de produtos médico
-hospitalares no sul do país, 
a Medlive vai construir sua 
sede em um dos quadrantes 
do trevo de acesso a Vera 
Cruz, em terreno doado pelo 
Município. As obras, que estão 
na etapa de terraplenagem, 
devem se estender até mea-
dos do ano que vem. A área 
construída será de quatro mil 
metros quadrados e o inves-
timento gira na casa de R$ 5 
milhões. Com a mudança de 
local – hoje ela fica no bairro 
Imigrante, em prédio alugado 
-, a previsão da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
é que ela cresça e possa gerar 
mais empregos. No entanto, 
não há números. Atualmente, 
são cerca de 130 colaboradores 
atuando na empresa. 

Apesar disso, sublinha o 
Secretário, é importante obser-
var o Valor Adicionado Fiscal 
(VAF) dessas empresas. A 
Medlive, por exemplo, é de R$ 
23 milhões. E a Distribuidora 
Mor, que tem cerca de 15 fun-
cionários, de R$ 15 milhões. 
“Quanto maior o VAF, mais 
impostos para o município, 
que são revertidos em inves-
timentos nas áreas de saúde, 
educação e outras”, detalha 
ele, feliz com os investimentos 
na Capital das Gincanas.

TRATATIVAS
Situado em localização es-

tratégica, o município de Vera 

Cruz atrai empresários. A 
curta distância entre Santa 
Cruz do Sul, cidade polo do 
Vale do Rio Pardo,  e as três 
possibilidades de desloca-

mento rodoviário em estradas 
asfaltadas (RSC-287, ERS-409 
e ERS-412) são alguns dos 
atrativos, pontua Wagner. 
Tendo em vista isso, há tratati-

vas para que outras empresas 
se instalem no município. No 
entanto, o Secretário prefere 
manter as negociações de for-
ma confidencial.


