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Eduardo Leite palestra 
nesta sexta em Santa Cruz 

Oportunidade de emprego 
com formação para PcDs

Orquestra da Unisc realiza
concerto de inverno

Orquestra se apresenta dia 14 de agosto, de graça

Governador gaúcho estará em Santa Cruz hoje
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O governador do Estado, 
Eduardo Leite, confirmou 
presença na edição especial 
do Tá na Hora, promovido 
pela Associação Comercial 
e Industrial (ACI) de Santa 
Cruz do Sul. O evento, 
tradicionalmente realizado 
na  segunda  semana do 
mês - na segunda segun-
da-feira - desta vez vai 
integrar a programação do 
Fórum Itinerante Rumos 
do Rio Grande para o De-
senvolvimento Econômico 
Sustentável, que ocorre 
nesta sexta-feira, dia 9, 
das 8h30min às 13h30min, 
no Hotel Águas Claras, no 
município. Eduardo Leite  
será o palestrante da reu-
nião-almoço, que inicia às 
12 horas, com presença de 
lideranças e empresários 
da região. Além do Gover-
nador, cinco secretários e o 
Procurador do Estado  se-
rão painelistas no Fórum.

O município é o primei-
ro do Estado a receber o 

A Japan Tobacco Inter-
national (JTI) está lançando 
o Programa MultiplicAção, 
que oferece oportunidade de 
emprego para pessoas com 
deficiência (PcDs) e conta com 
uma formação profissional 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai).

A diversidade de talentos 
é cada vez mais importante 
no ambiente corporativo. Por 
acreditar nisso, a JTI quer 
proporcionar oportunidades 
de trabalho em conjunto com 
aprendizado para pessoas 
com deficiência (PcDs). O 
Programa MultiplicAção, que 
está com inscrições abertas até 
o dia 8 de setembro, terá aulas 
teóricas no Senai e práticas na 
sede da JTI em Santa Cruz do 
Sul. O programa possui 18 
meses de duração e conta com 
dois módulos.

MóDULO 1
Duração: 12 meses - 4 horas 

de aulas teóricas diárias no 
Senai. Conteúdo:

|Mecânico de Manutenção 
de Máquinas Industriais;

|Eletricista Industrial;
|Instrumentista Industrial 

(Automação)
MóDULO 2
Duração: 6 meses – Turno 

integral (44h semanais) de 
parte prática na JTI.

O programa será remune-
rado e o participante contará 
com benefícios da empresa, 
como plano de saúde, plano 
odontológico, refeitório no 
local, ticket alimentação e 
transporte. Os requisitos para 
participar são pessoas com 
deficiência que tenham no mí-
nimo 18 anos e que possuam o 
Ensino Médio completo.

Os interessados devem se 
cadastrar por meio do site 
http://jobs.jti.com ou deixar 
o currículo na JTI (Av. Presi-
dente Castelo Branco, 1285, 
Santa Cruz do Sul/RS). 

A Orquestra de Câmara 
Unisc realiza concerto de 
inverno na próxima quarta-
feira, 14 de agosto. A apresen-
tação ocorre às 20 horas, na 
Igreja Evangélica – Centro, em 
Santa Cruz do Sul, com entra-
da franca. Além da regência 
do maestro Leandro Schae-
fer, os músicos João Antônio 
Borba e Ismael Almeida farão 
a regência de algumas obras.

O repertório que será exe-
cutado é composto pelas 
obras Divertimento K. 138, 
de Mozart; Quatro Estações – 
Inverno, de Vivaldi; Sinfonia 
10, de Mendelssohn; Danças 

Irlandesas e Gavote, de Gos-
sec; Aria Suíte 3, de Bach; 
Adagio, de Nepomuceno; 
Humoresque, de Dvorak; e 
Quarteto Nº 1, III - Larghetto, 
de Zinani.

O concerto contará com a 
participação do solista Carlos 
Eduardo Zinani, no violino. 
A obra selecionada para o 
solo é de autoria do próprio 
músico, chamada Quarteto 
Nº 1, III - Larghetto. Zinani 
iniciou seus estudos de vio-
lino em Caxias do Sul com 
o professor Ion Bressan, no 
Instituto Johann Sebastian 
Bach, em 1985. 

evento. A iniciativa, ideali-
zada pelo Fórum Nacional 
Permanente das Parcerias 
Público-Privadas – PPPs, 
busca propor uma agenda 
positiva para apresentar as 
ações do atual governo gaú-
cho. Segundo o advogado 
Marcino Fernandes Rodri-
gues Junior, presidente do 
Fórum Nacional das PPPs, 
serão abordados no encontro 
os temas Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Ino-

vação e Tecnologia, Gestão 
e Governo 4.0, Infraestru-
tura e Sustentabilidade, 
Programa RS Parcerias e 
Segurança Jurídica. 

Os ingressos para o even-
to custam: café/almoço R$ 
100 para associado e R$ 120 
não associado e somente 
almoço, R$ 80 para associa-
do e R$ 100 não associado. 
Reservas pelo (51) 3713-
1400 ou relacionamento@
acisantacruz.org.br.

A Philip Morris Brasil 
(PMB), em parceria com a 
Universidade de Santa Cruz 
(Unisc), lançou nesta quarta-
feira, 7 de agosto, o Programa 
Pegasus. O objetivo é capaci-
tar os alunos, de diferentes 
cursos de graduação, a solu-
cionarem de forma rápida e 
por meio da experimentação 
os problemas reais que en-
frentarão durante sua vida 
profissional.  

 Durante o programa, os 
participantes terão a opor-
tunidade de desenvolver 
habilidades para enxergarem 
os problemas apresentados, 
com um olhar diferenciado e, 
assim, chegarem a resoluções 
rápidas, criativas e inovado-
ras.

 O lançamento do Pegasus 
é uma prévia do que será o 
programa. Em formato de 
programa de auditório e com 

a participação dos professores 
da Unisc e do diretor de Ma-
nufatura da PMB, Alejandro 
Okroglic, os convidados res-
ponderão a perguntas pré-es-
tabelecidas, para que possam 
compreender a importância 
da iniciativa e conhecer a 
forma como os alunos serão 
estimulados a ter uma nova 
perspectiva para os desafios 
enfrentados. 

 “Com a parceria com a 
Unisc, queremos contribuir 
para que os jovens profis-
sionais estejam preparados 
para os desafios do mercado 
de trabalho. Elaboramos um 
programa que está alinhado 
com a grande transformação 
da nossa empresa, totalmente 
comprometida com a inova-
ção e a melhoria de nossas 
operações”, destaca o diretor 
de Manufatura da PMB, Ale-
jandro Okroglic.

 COMO PARTICIPAR
 As inscrições para o Pro-

grama Pegasus vão de 8 a 18 
de agosto de 2019. Podem ser 
feitas pelo site: http://www.
unisc.br/site/pegasus/index.
html . O anúncio dos partici-
pantes selecionados será feito 
no dia 24 de agosto.

 Os alunos escolhidos serão 
divididos em três grupos com 
cinco componentes e terão 
nove semanas para resolver 
um desafio de negócio. No 
período, as equipes serão ava-
liadas quanto ao entendimen-
to do problema apresentado 
e farão experimentação de 
possíveis soluções. Na etapa 
final, deverão apresentar um 
protótipo com a resolução 
viável da questão.

 O grupo com a melhor 
ideia receberá uma viagem a 
São Paulo para participar de 
um evento de startups.

PHILIP MORRIS E UNISC

Programa conecta alunos às atuais 
exigências do mercado de trabalho


