
JTI está entre as melhores para trabalhar

Mak Decks é referência em qualidade

Philip Morris tem compromisso com a água

· RENOVE
Neste mês de fevereiro, a 
Renove está com promoção 
imperdível, metade da loja 
com até 50% de desconto. 
Quer aproveitar e conferir? 
Aproveite que é a última 
oportunidade. A Renove tem 
roupas e calçados para toda 
família e fica localizada bem 
em frente da Caixa D’Água,  
na Avenida Nestor Frederico 
Henn.

· STAR MACHINE
Ainda tem muito calor pela 
frente, o que promete muita 
diversão na piscina, na praia, 
nos campings. Aproveite para 
garantir bóias, cadeiras, cai-
xas térmicas e os artigos ne-
cessários para seu lazer. Tem 
tudo na Star Machine. Em Vera 
Cruz, na rua Cláudio Manoel, 
253, e em Santa Cruz, na Gas-
par Bartholomay, 49.

· LERSCH
Falou em liquidação? Tam-
bém tem nas Lojas Lersch. 
Para vestir a família inteira, 
os descontos nas peças se-
lecionadas têm 30% à vista e 
15% no prazo. Em Vera Cruz, a 
Loja Lersch fica na rua Cláudio 
Manoel, defronte à Praça José 
Bonifácio.

· BELEZA I
A temporada de formaturas 
ainda não acabou, que tal 
aproveitar para arrasar no 
visual? No Espaço Beleza de 
Maria Soares, cabelo, make, 
unha com toda a elegância 
que você merece. Fica na 
rua Armindo Becker, 67, e o 
fone para agendamento é 9 
9864-6548.

· BELEZA II
Já conhece a Clínica das Loiras 
de Vau Eskanenny? Cuidado 
profissional com as madeixas 
e reconhecido por seus clien-
tes. Atende com hora marca-
da, pelo fone 9 9895-9073. 
O salão fica na rua Norberto 
Otto Wild, 689.

· BELEZA III
Aproveite para cuidar da pele 
e aposte nos procedimentos 
estéticos. Na Dermatologia, 
a doutora Jaquelini Barboza 
recebe os pacientes na rua 
Borges de Medeiros, 300, sala 
1001, em Santa Cruz. Fone 
3053-0115. Nas massagens, 
reiki, aromaterapia e outros, a 
massoterapeuta Deisi Becker 
te espera. Marque pelo fone 
9 9640-4828.
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ECONÔMICAS

Quer transformar o am-
biente de sua casa com a 
instalação de um lindo per-
golado e um deck? Ou pre-
cisa reformar algum espaço? 
Quem sabe construir uma 
residência, do início ao fim? 
Para todas as perguntas, 
uma resposta certeira: aposte 
na Mak Decks, de Marco Au-
rélio Krause. A empresa teve 
início em 2012, focando na 
construção de decks e pergo-
lados, mas como o trabalho 
sempre foi bem prestado, 
acabou naturalmente am-
pliando a gama de serviços 
ofertados. Hoje, reformas 
em geral, quiosques e cons-
truções residenciais também 
têm destaque, com equipes 

especializadas de acordo 
com o tipo de execução. O 
diferencial da Mak Decks? 
Qualidade no acabamento e 
bom atendimento ao cliente, 
atesta Marco Aurélio Krause. 
Os detalhes são valorizados 
para que a obra tenha ele-
gância, praticidade e bom 
gosto. No caso dos decks e 
pergolados, além de garantir 
a manutenção, oferece oito 
anos de garantia na madeira 
pinus tratada.

Chegou a hora de sofisti-
car o jardim com um pergo-
lado? Ou fazer o deck perto 
da piscina? Ou finalmente 
reparar aquele ambiente 
que precisa de uma refor-
minha? Faça seu orçamento 

sem compromisso e tenha à 
disposição uma equipe que 
preza pela qualidade em 
todo serviço que executa. 
O contato pelo fone/What-

sApp é (51) 9 9811-1428. 
Também pode espiar alguns 
trabalhos feitos e publicados 
na fanpage makdeckes, no 
Facebook.

O Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvi-
mento Sustentável (CEBDS) 
conquistou mais uma adesão 
para seu Compromisso Em-
presarial para a Segurança 
Hídrica, que possui seis metas 
para melhorar a gestão da 
água nas empresas no Brasil. 
No dia 6 de fevereiro, o presi-
dente da Philip Morris Brasil, 
Manuel Chinchilla, assinou o 
documento, que já conta com a 
adesão de outros 22 grupos. A 
empresa se compromete a am-
pliar a inserção do tema água 
na sua estratégia de negócios; 
medir e comunicar publica-
mente sua gestão hídrica; e 
incentivar projetos comparti-
lhados em prol da água.

 Criado durante o Fórum 

Mundial da Água, em março 
de 2018 no Brasil, o docu-
mento estabeleceu seis metas 
para melhorar o uso da água 
na indústria até 2025, e será 
referência internacional para 
ações semelhantes no próxi-
mo Fórum Mundial da Água. 
Para reunir as iniciativas das 
suas empresas associadas e 
informar a sociedade de for-
ma transparente sobre essas 
ações, o CEBDS criou o hub 
Aquasfera. 

 “O objetivo deste documen-
to e do hub Aquasfera é for-
malizar o comprometimento 
do setor privado com a causa 
e permitir o acompanhamento 
das ações realizadas, de for-
ma transparente, tanto para 
cobrar maior engajamento 

das empresas, quanto para 
incentivar que as experiências 
se repliquem”, explica Marina 
Grossi, presidente do CEBDS.

 Associada ao CEBDS desde 
julho de 2018, a PMB utiliza 
em suas operações parâmetros 
internacionais de mensuração 
do impacto do uso da água. A 
unidade da empresa, em Santa 
Cruz do Sul, foi a primeira do 
país e da América Latina a 
receber a certificação da Al-
liance for Water Stewardship 
(AWS). A fábrica já reduziu, 
nos últimos anos, mais de 30% 
do volume de água utilizado 
para a produção de cigarros. 
Também adota sistema de 
tratamento e reuso de água e 
mantém iniciativas com a co-
munidade local para a preser-

vação de bacias hidrográficas 
na região, como o programa 
Protetor das Águas. 

 “A adesão ao Compromis-
so do CEBDS reforça nossas 
políticas na área da sustenta-
bilidade, sendo um elemento 
importante não só na intera-
ção com nossos stakeholders, 
como também no impacto que 
geramos nas comunidades 
com as quais interagimos. Ao 
mesmo tempo em que cami-
nhamos para construir um 
futuro sem fumaça, buscamos 
ampliar nossa contribuição à 
sociedade por meio de ações 
que reduzam o impacto de 
nossas operações e na preser-
vação dos recursos naturais”, 
afirma Manuel Chinchilla, pre-
sidente da Philip Morris Brasil.

A Japan Tobacco Internatio-
nal, empresa de origem japo-
nesa e sede na Suíça, conhece 
bem os impactos positivos de 
ter uma boa marca emprega-
dora. Desde que foi fundada, 
em 1999, a JTI registra um 
expressivo crescimento. 

Com seus mais de 40 mil co-
laboradores em 77 países, co-
leciona reconhecimento como 
uma das melhores empresas 
empregadoras do mercado, 
sendo certificada pelo Institu-
to Top Employer em 50 países.  

No Brasil não é diferente e 
– a cada ano – vem se posicio-
nando como uma das melho-
res empregadoras. É que, pelo 
segundo ano consecutivo, ela 

recebeu a certificação Top 
Employer. O reconhecimento 
aconteceu no início de feverei-
ro, em São Paulo, quando 38 
empresas das 70 inscritas no 
Brasil foram nomeadas como 
Top Employer 2019. 

A Japan Tobacco Interna-
tional conquistou o terceiro 
lugar no ranking. A JTI inves-
te em processos de Recursos 
Humanos de alto padrão. 
Além de programas de bem
-estar que incluem massagem, 
pilates e quiropraxia para 
os colaboradores de Santa 
Cruz do Sul e o Gympass em 
São Paulo, por exemplo, a 
empresa vem modernizando 
sua plataforma de benefícios, 

aumentando a capilaridade 
deles já que os 2 mil colabora-
dores estão situados de Norte 
a Sul do país. 

Em 2018, o time de RH 

promoveu a unificação das 
regras de uso dos benefícios, 
contribuições e tipos de pla-
nos para todos os colabora-
dores.


