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Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala de 

reuniões dos Conselhos Municipais, do município de Vera Cruz – RS, foi realizada a 

reunião ordinária da Comissão Municipal do Emprego. Estavam presentes os 

conselheiros da Comissão de Emprego, Ernani Rieck, Roque Afonso Haas, Sidnei 

Fernandes, Elstor Ernani Tornquist e Claúdio Overback. O Presidente Ernani saudou a 

todos e logo após solicitou a realizar a leitura da ata anterior, que foi lida e aprovada por 

unanimidade pelos conselheiros. Em seguida foram discutidas as seguintes pautas, o Sr 

Sidnei comentou sobre o EmpregarRS, evento este, realizado no dia 17 das 9 às 16 

horas, na própria agência localizada na rua Ipiranga, nº 648. O evento reuniu cerca de 

79 agências do SINE no Estado. De acordo com o mesmo a agência de Vera Cruz 

disponibilizou 19 vagas de emprego, sendo elas: ajudante de motorista, auxiliar de 

almoxarifado, auxiliar de limpeza, consultor de produtos farmacêuticos, costurador de 

calçados, contramestre da indústria de calçados, mecânico de automóvel, supervisor de 

segurança patrimonial, vendedor de comércio varejista e vendedor interno. Além das 

vagas foram mostrados aos presentes vídeos sobre como se portar em uma entrevista de 

emprego e como elaborar em currículo profissional. Mais uma vez foi constatado que 

além da apresentação na entrevista, o fator qualificação elimina o candidato para uma 

futura contratação, sendo que a maioria possui o ensino fundamental incompleto e 

nenhum curso de qualificação profissional, a exemplo o operador de empilhadeira. Após 

foi se comentado sobre a possível intermediação de mão de obra para a empresa Beira 

Rio, situada no munícipio de Candelária, visto que o munícipio dispõe de trabalhadores 

qualificados oriundos das empresas que fecharam do ramo calçadista. Outra empresa 

que poderia gerar empregos seria o Estaleiro Cimitarra, caso a mesma conseguisse 

concentrar suas atividades no prédio anexo a Kopp Tecnologia, ocasionando assim a 

vinda de outra empresa para locar o prédio da antiga unidade da Crysalis Sempre Mio 

Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Nada mais a tratar o presidente encerrou a 

reunião e eu, Sidnei Fernandes, lavrei a presente ata, que após de lida e aprovada será 

assinada pelos conselheiros. Vera Cruz, 11 de julho de 2016. 


