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Divulgação

A Whirlpool Latin America é uma das ganhadoras da 16ª edição da pesquisa Melhores Empresas
para Trabalhar no Brasil. A premiação é realizada pela consultoria Great Place to Work, em
parceria com a revista Época. Esta é a primeira participação da empresa, que ficou entre as 25
melhores e foi destaque na categoria “Melhor Empresa de Responsabilidade Socioambiental”.
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“Estamos muito felizes com mais esta premiação, pois é o reconhecimento do nosso trabalho em
gestão e desenvolvimento de pessoas. Acreditamos que, para manter os negócios de maneira
sustentável, é fundamental ter colaboradores motivados e dedicados ao desenvolvimento do seu
trabalho, tornando a gestão um dos pilares essenciais da estratégia da companhia”, afirma Nathalie
Tessier, diretora de Recursos Humanos da Whirlpool Latin America.

Além do destaque em Responsabilidade Socioambiental no ranking da Great Place to Work, a
Whirlpool também se destacou nessa categoria em outra importante premiação: “As Melhores da
Dinheiro”, promovida pela revista IstoÉ Dinheiro, na qual a companhia foi eleita campeã do setor
de eletroeletrônicos no País.
+ as mais lidas da categoria
A Whirlpool é reconhecida por seu comprometimento com questões ambientais por ter estações de
26/04/2011
tratamento de água que reutilizam 100% da água nas fábricas, no projeto de resíduo zero, pelo
Denúncia: médica prescreve surra para o tratamento
qual até 2014 nenhuma de suas fábricas destinará resíduos para aterros, além de projetos para
de criança levada ao PA do Cervezão
economia de energia, emissões de gases poluentes e reciclagem.
21/06/2012
MP pode liberar a volta das sacolinhas
23/08/2012

No que diz respeito à responsabilidade social, há dez anos a Consul criou o Instituto Consulado da Acessa SP auxilia na inscrição de voluntários para a
Mulher, que oferece assessoria a mulheres de baixa renda e pouca escolaridade. O objetivo é que, Copa do Mundo 2014
com sua atividade empreendedora, possam gerar renda e proporcionar melhores condições de vida 31/08/2012
a elas e suas famílias. A Whirlpool atua no Brasil com as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. Desapropriação de área na Avenida 7 custa mais de
R$ 2 milhões à prefeitura
24/05/2012

Campanha de vacinação antirrábica continua em Rio
Claro
04/07/2010

Esta é uma reprodução da notícia publicada na edição impressa do Jornal Cidade

ANALÂNDIA: presidente de ONG nega acusação
de invasão
18/08/2012

+ compartilhe

Sipat da Saúde tem início na terça-feira com
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palestras
31/08/2012

Brasil atinge 193,94 milhões de habitantes, segundo
IBGE
31/08/2012

Prefeitura cassa alvará de bar na cidade
03/06/2011

CIDADE: ETE Conduta eleva Rio Claro ao topo das
cidades com mais de 50% do esgoto tratado
29/08/2012

Academia ao ar livre começa a ser construída
+ gostou? comente esta notícia
Seu Nome:

30/04/2012

Sem comentários, seja o primeiro Novas regras complicam agendamento de visto para
os EUA
Seu Email:
Mensagem: + matérias
Todas as notícias mais lidas
relacionadas
01/09/12 - Sábado

Giro de Notícias
31/08/12 - Sexta

Brasil atinge 193,94 milhões
de
habitantes, segundo IBGE
31/08/12 - Sexta

Desapropriação de área na Avenida 7 custa mais de R$ 2 milhões à prefeitura
31/08/12 - Sexta

Seca prejudica lavouras e causa perdas na produção
31/08/12 - Sexta

Secretaria de Obras esclarece dúvidas da vizinhança
31/08/12 - Sexta

Prefeitura cassa alvará de bar na cidade
30/08/12 - Quinta

Falha no sistema deixa Daae sem comunicação

+ as mais comentadas
02/09/2012

ALERTA: novo golpe aplicado na praça promete
resgate milionário de pecúlio da antiga Capemi
12/08/2012

Homem é morto a tiro no Cervezão
19/08/2012

Correios abre inscrições para seleção de Jovem
Aprendiz
10/08/2012

Morte no Cervezão é a 12ª do ano em Rio Claro

30/08/12 - Quinta

Comissão da OAB realiza projeto para integrar a criança ao meio ambiente

01/09/2012

BB promove palestra sobre linha de crédito

Prefeito de Cordeirópolis (SP) é esfaqueado em seu
gabinete

30/08/12 - Quinta

19/08/2012

Leilão da Vigilância Patrimonial

Piloto de Rio Claro está entre os mortos em acidente
aéreo

30/08/12 - Quinta

29/08/12 - Quarta

Academia ao ar livre começa a ser construída
29/08/12 - Quarta

Todas as notícias mais comentadas

Click do dia: descarte de lixo
29/08/12 - Quarta

Plantão da Sepladema sobre lei continua na sede da Acirc

+ este mês

28/08/12 - Te rça

CCZ realiza palestra no Rotary
28/08/12 - Te rça

Projeto promove integração entre crianças e meio ambiente
28/08/12 - Te rça

BB realiza palestra sobre Microcrédito Produtivo Orientado na Acirc
28/08/12 - Te rça

Click do DIA
28/08/12 - Te rça

Diretoria da OAB leva solicitações a desembargadores do TJ
28/08/12 - Te rça

Secretário de Obras de Serviços fala sobre continuidade de obras em Rio Claro
28/08/12 - Te rça

MP arquiva inquérito que investigava irregularidades em antena de celular
Mais notícias
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