
Philip Morris visa igualdade de oportunidades

Multipneus: 23 anos cuidando do seu carro

Unisc inscreve para Vestibular até 10 de junho

O centro automotivo fica na Av. Nestor Frederico Henn, nº 2.115

A prova vai acontecer no dia 16 de junho, a partir das 14h30min

FO
TO

 A
RA

U
TO

FO
TO

 A
RQ

U
IV

O
 U

N
IS

C

E MPRESARIAL 13ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2018

Há 23 anos no mercado, a 
Multipneus busca contribuir 
para o conforto e a segurança 
das pessoas através de servi-
ços de qualidade, buscando 
a satisfação dos clientes. Para 
isso, trabalha com a revisão 
do seu veículo, suspensão, 
geometria, balanceamento, 
troca de pneus, câmeras e 
baterias.

Neste mês de maio, quem 
comprar pneus vai receber 
de graça a geometria. Não 
perca tempo e conheça os 
serviços da Multipneus, que 
está localizada na Avenida 

Nestor Frederico Henn, nº 
2.115, no centro de Vera Cruz, 
próximo ao Instituto Sinodal 
Imigrante.

Para receber você, cliente, 
a Multipneus conta com seis 
colaboradores qualificados, 
que estão a sua espera. O 
horário de atendimento, de 
segunda a sexta-feira, é das 
8 às 12 horas e das 13h30min 
às 18 horas e aos sábados, das 
8 às 12 horas.

A equipe da Multipneus 
agradece aos clientes pela 
confiança e preferência ao 
longo destes 23 anos. 

A Philip Morris Brasil pas-
sou a fazer parte do Fórum de 
Empresas e Direitos LGBT+, 
ao lado de outras grandes 
companhias que trabalham 
pelo respeito aos direitos hu-
manos desta população, den-
tro do universo corporativo 
brasileiro. A adesão será for-
malizada pelo presidente da 
Philip Morris, Wagner Erne, 
durante a cerimônia que mar-
cou os cinco anos de aniversá-
rio do Fórum, em São Paulo, 
na terça-feira, dia 22 de maio.

“Respeitar e aceitar as di-
ferenças são valores funda-
mentais em um ambiente de 
trabalho. Com o nosso enga-
jamento, queremos colaborar 
para as práticas de gestão 
que ajudam a combater o 
preconceito e seus prejuízos 
aos negócios e à sociedade”, 
afirma Wagner Erne, diretor 

presidente da empresa.
Os “10 Compromissos da 

Empresa com a Promoção dos 
Direitos LGBT”, defendidos 
pelo Fórum, estabelecem, 
entre outros pontos, o com-
prometimento com o respeito 
e a promoção dos direitos, a 
igualdade de oportunidades, 
tratamento justo e a promoção 
de um ambiente respeitoso, 
seguro e saudável para as 
pessoas LGBT.

OUSADIA
Além de influenciar e in-

tensificar a adoção dessas 
boas práticas, a adesão ao 
Fórum de Empresas e Direitos 
LGBT+ reforça o compromis-
so da PMB com o seu próprio 
programa de inclusão, o be 
#bold (#ouse, em português), 
criado para celebrar a diver-
sidade, atrair e reter talentos 
LGBTQ+ e aproveitar as opor-

· EXPRESS PELÍCULAS
Você sabia que películas 
de qualidade fazem toda 
a diferença? Então não 
perde tempo e conheça 
o serviço da Express Pe-
lículas - Prediais e Auto-
motivas. Por que esco-
lher a empresa? Porque 
a Express Películas conta 
com um trabalho superior, 
com garantia de quatro 
anos; as películas são de 
alta qualidade; agilida-
de na aplicação; e o mais 
importante, instaladores 
altamente qualificados. 
Marque seu horário pelos 
telefones (51) 98259-0682 
ou 99990-9128.

· BACK SUPERMERCADO
O Back Supermercado se-
gue com a super promo-
ção: Kwid & Você Tudo a 
Ver.  Mas como funciona a 
promoção? É simples e fácil 
concorrer. A cada R$ 100 
em compras você concorre 
a um carro zero quilômetro 
e a R$ 5 mil em vale-com-
pras. O Back está localizado 
na rua Roberto Gruendling, 
nº 11, no centro de Vera 
Cruz. O telefone para con-
tato é (51) 3718-1143. 

· CENTRO DE VACINAS
O inverno ainda não chegou, 
mas a imunização ainda é 
o melhor remédio. Com as 
temperaturas mais baixas, 
garanta sua prevenção. Faça 
a vacina da gripe e evite a 
doença na estação mais fria 
do ano. O Centro de Vacinas 
está a sua espera na rua 28 de 
Setembro, nº 729, no centro 
de Santa Cruz do Sul. Os tele-
fones para contato são (51) 
3715-9695 ou 3056-2350.

· JP PNEUS
A JP Pneus Centro Auto-
motivo, situada em Santa 
Cruz do Sul, é o lugar certo 
para você revisar os pneus 
do seu carro. Faça um or-
çamento com a equipe 
da JP Pneus. No centro 
automotivo você encontra 
pneus novos e usados, 
pode fazer o alinhamento, 
balanceamento do carro, 
suspensão, freios, escapa-
mentos, baterias, reformas 
de rodas, troca de  óleo e 
muito mais. A loja fica na 
rua Júlio de Castilhos, nº 
1.890, no centro de Santa 
Cruz. Os telefones para con-
tato são (51) 3056-2442 ou 
99653-5162.

ECONÔMICAS

tunidades de negócios dentro 
dessa comunidade.

Para promover um am-
biente de trabalho diverso e 
inclusivo, a empresa já esten-
dia aos parceiros de seus co-
laboradores alguns benefícios, 
como plano de saúde e auxílio 
de transferência nacional/in-
ternacional. A partir de agora, 
porém, garante licença pater-
nidade a casais do mesmo 
sexo e a pais solteiros, equi-
parada à licença maternidade, 
além de ter formalizado uma 
política global para as pessoas 
em transição de gênero.

O programa também utili-
za o diálogo para promover 
a integridade no local de tra-
balho, eliminando o espaço 
para o assédio. As pessoas 
que se consideram ofendidas 
contam com uma linha 0800, 
disponível 24 horas por dia 

para denúncias. As condutas 
consideradas impróprias são 
investigadas.

 Todas essas políticas e 
a adesão ao Fórum de Em-
presas e Direitos LGBT+ es-
tão inseridas em um amplo 
processo de transformação 
interna e do próprio negócio 
da companhia. “Estamos pro-
pondo à sociedade a criação 
de um futuro sem fumaça, 
a partir da inovação e do 
desenvolvimento de produ-
tos que são uma alternativa 
melhor do que os cigarros. 
Nesse ambiente, de grande 
criatividade e produtivida-
de, o engajamento de nossos 
colaboradores é fundamental 
e passa pela inclusão e pelo 
respeito às diferenças, como 
forma de refletir melhor o que 
é a nossa sociedade”, conclui 
Wagner Erne.  

A Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) está com 
inscrições abertas, até o dia 10 
de junho, para o Vestibular 
de Inverno 2018, pelo site 
www.unisc.br. Para o curso 
de Medicina, o vestibular 
permanece no formato híbri-
do, composto pelas notas das 
provas objetivas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem - 2015, 2016 ou 2017), 
mais a nota da Redação da 
Unisc, prova que ocorre no 
dia 16 de junho, a partir das 
14h30min, somente no cam-
pus de Santa Cruz do Sul. 

Para os demais cursos e os 

da Graduação Dinâmica, o 
Processo Seletivo será cons-
tituído por uma prova de 
Proficiência em Língua Por-
tuguesa - Redação. A prova 
única ocorre no campus onde 
o curso está sendo ofertado, 
no dia 16 de junho, às 14h30.

O valor da inscrição é de 
R$ 35. Para o curso de Me-
dicina, a taxa de inscrição 
é de R$ 70 durante todo o 
período. A lista de todos 
os classificados será dispo-
nibilizada no site da Unisc 
no dia 19 de junho, às 15 
horas, bem como o boletim 
de desempenho.


