A N O

X X V I • NO

2 7 4 •

J A N E I R 0 D E 2 0 0 9

CER em destaque na noite carioca
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2275-0310
Olga Banchik

Em comemoração
ao Dia Mundial da Paz,
celebrado em 1º de
janeiro, o JORNAL DO
CER traz uma
mensagem especial
de Ano Novo.
Que 2009 seja um
ano de transformação
em todo o planeta e
que cada um de nós
possa contribuir para
isso, adotando novas
atitudes.
Todos juntos temos
possibilidade de
alcançar resultados
significativos.
Pense nisso em
2009 e tenha um
excelente ANO NOVO.
São os votos da
equipe predial do
Centro Empresarial Rio
a todos os usuários e
visitantes.

“Se você quer transformar o mundo,
experimente primeiro promover o seu
aperfeiçoamento pessoal e realizar
inovações em seu próprio interior.
Estas atitudes se refletirão em mudanças
positivas no seu ambiente familiar.
Deste ponto em diante, as mudanças
se expandirão em proporções
cada vez maiores.
Tudo o que fazemos produz efeito,
causa algum impacto”.
Dalai Lama - O caminho da tranquilidade

O Engenheiro Renato Agonigi é o
novo gerente de manutenção do CER.
Pós-graduado em Engenharia Econômica
e Administração Industrial, o profissional já
atuou na área de manutenção de
multinacionais e acaba de ingressar na
Mark Building, empresa gerenciadora do prédio.
Os contatos podem ser feitos pelo telefone 3534-2800
ou e-mail gm.cer@markbuilding.com.br.

Em clima de alegria e descontração, foi realizada
no dia 12 de dezembro de 2008 a tradicional festa de
Natal dos funcionários da equipe predial. Churrasco,
cerveja, música e dança marcaram a
confraternização. Além da comemoração, o
Condomínio contemplou os colaboradores com
sorteio de brindes e cestas de natal para a ceia
familiar.

A partir de janeiro, os banheiros do Pavimento de
Convenções do CER estarão em obras para completa
reformulação. De acordo com o projeto, os banheiros
ganharão mais espaço e terão decoração moderna
e sofisticada para garantir o conforto dos usuários.

A escultura Módulo Rio, assinada por Ascânio
MMM, localizada desde 1982 na Alameda Florida do
CER, será completamente reconstruída pelo artista
plástico para substituição. Reconhecida como uma
das mais notáveis obras de arte de locais públicos do
Rio de Janeiro, a peça é feita em alumínio pintado
com poliéster branco, mede seis metros por quatro
metros e três metros de altura e foi desenvolvida com
exclusividade para decorar a área externa do CER.

Estão em andamento os serviços de manutenção
das pedras em granito da fachada do Edifício
Argentina e do piso da Alameda Florida. De acordo
com o cronograma, a intervenção será concluída no
primeiro semestre de 2009.

BANCOS

RESTAURANTES
• LA MOLE
CER LJ.101
TEL.: 3460-0800

• ITAÚ PERSONNALITÉ
CER SS.101
TEL.: 3003.3830
• BRADESCO
CER SS.102
TEL.: 3237.1100
• BANCO HSBC
CER LJ. 110
TEL.: 3237-6700
• BANCO ABN
AMRO REAL
CER LJS. 114 A 116
TEL.: 2553.7331

CURSO
• INSTITUTO CULTURAL
BRASIL ARGENTINA
CER SOBRELOJA 202
TEL.: 2551-9446

ESTACIONAMENTO
• RIO PARK
EDIFÍCIO NOVE
DE JULHO
TEL.: 2237.8347

TABACARIA
• CAFÉ DO CER
CER TÉRREO
TEL.: 2554.8127

• SALSALITO
CER LJ. 117
TEL.: 2554.5342
• SCOTTON
PAVIMENTO DE
CONVENÇÕES
TEL.: 2554.8734
• DOMINO’S PIZZA
CER LJ. 101 PTE
TEL.: 2554.5222

Inaugurado em 1982
pela João Fortes
Engenharia, o CER
estabeleceu uma nova
conduta ao integrar o
homem às artes e à
natureza. Contribuiram
para isso os trabalhos da
arquiteta de interiores
Janete Costa, falecida em
28 de novembro de 2008,
e do paisagista Roberto
Burle Marx, cujo centenário
de nascimento está sendo
comemorado com
exposição no Paço
Imperial.
ARTE E ARQUITETURA
Responsável pela
ambientação das áreas
comuns e do Centro de
Convenções, a
pernambucana Janete
Costa morreu aos 72 anos
como ícone da
valorização da cultura
popular nas artes.
Para acompanhar a
arquitetura do prédio,
Janete manteve estreito
contato com os autores
do projeto, Cláudio Fortes
e Roberto Victor.
A repetição de materiais e
a utilização de poucos
elementos marcou o
equilíbrio da decoração.
Os halls de elevadores
no térreo exemplificam
esta concepção.
Para conservar a
sobriedade e imponência,
Janete manteve o piso da
área exterior e revestiu as
paredes com o mesmo
granito. Os destaques são
as grandes cabeças
fixadas nas paredes (foto),
esculturas do artista
pernambucano Nicola.

Peças escolhidas por
Janete Costa para
decorar o CER

ROBERTO BURLE MARX
(1909-1994)
Mulher de combinação rosa,
1933. Óleo sobre tela,
101x 71cm. Acervo Sítio Roberto
Burle Marx - IPHAN/MinC,
Foto: Cesar Barreto

JANETE COSTA POR BURLE MARX
“Janete é uma figura fora de série, a minha admiração
por ela vem da compreensão que tem dos espaços
interiores em arquitetura, procurando entender função
aliada à estética. Os objetos que utiliza nesses espaços
são sempre escolhidos com tal precisão que faz com que
todos reunidos resultem numa arquitetura do interior de
primeira qualidade. Ao meu ver, é uma das artistas que
melhor resolve os problemas da arquitetura de interior.
Cada objeto escolhido fica totalmente integrado com a
função a que se destina, seja para um lugar do estar, um
dormitório ou uma cozinha.
Um dos grandes méritos que ela possui é de valorizar
a arte do povo, que poucos arquitetos utilizaram com tal
sensibilidade e conhecimento. Ela valorizou a cerâmica,
os tecidos, os móveis, conseguindo resultados
surpreendentes justamente por conhecer profundamente
o povo e a sua arte. Sabe ao mesmo tempo estabelecer
contrastes entre móveis modernos e arte popular, objetos
que, embora heterogêneos, se ligam nas suas
composições.
Nos ambientes que cria, a sua personalidade surge
com uma grande compreensão da maneira de ser
daqueles que vão usá-los.” Roberto Burle Marx, 1982.

100 ANOS DE BURLE MARX
Roberto Burle Marx,
artista plástico brasileiro e
arquiteto-paisagista de
renome internacional,
falecido em 1994, foi
responsável por
caracterizar o entorno
ajardinado do CER e
incorporar com harmonia,
aos Edifícios Argentina e
Nove de Julho, as
palmeiras imperiais
centenárias que dividem o
terreno longitudinalmente.
Notoriamente
reconhecido pela autoria
do Aterro do Flamengo e
do mosaico de pedras
portuguesas de
Copacabana, no Rio de
Janeiro, assim como pelo
Parque do Ibirapuera, em
São Paulo, Burle Marx é
apresentado na mostra
“Burle Marx 100 anos: A
permanência instável”
através de obras
desconhecidas do grande
público.
O acervo é composto
de pinturas, desenhos em
papel de cenários e
figurinos, desenhos,
guaches, litogravuras,
tapeçarias, pranchas de
madeira pintadas com
tinta automotiva, panôs,
gravuras em metal, painéis
de cerâmica e jóias.
A exposição está em
cartaz até 22 de março
no Paço Imperial
(Praça XV de Novembro,
48 – Centro), de terça-feira
a domingo, das 12h às
18h.
Para obter mais
informações ligue para o
telefone (21) 2553-4407.

Para chamar o elevador, siga as instruções abaixo:
1. No terminal,
digite o andar
desejado. Ex.: 9.
O andar digitado
aparecerá no visor.

2. Aperte a tecla
CONFIRMA
e dirija-se ao elevador
indicado pelo sistema.

3. Em caso de erro,
tecle CANCELA
e reinicie o processo.

4. Para dirigir-se ao
térreo, tecle 1.
OBS.: Pessoas com
dificuldade de locomoção
devem apertar a tecla
antes de digitar o andar.

Em caso de grupos de passageiros com o mesmo destino, todos devem digitar o andar.

Dias 13 e 14 de janeiro, o Sindicato dos
Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado
do Rio de Janeiro – Sincodiv Rio realizou seminários
sobre sistemas fiscais. Os temas abordados foram: o
Sistema Público de Escrituração Fiscal - SPED, composto
por três subprojetos - Nota Fiscal Eletrônica, Escrituração
Fiscal Digital e Escrituração Contábil Digital - e o
Sistema de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social. As palestras esclareceram o
objetivo do sistema, que promove a integração dos
fiscos mediante padronização e compartilhamento
das informações contábeis e fiscais.

A Companhia Financeira Otto
promove dia 27 de janeiro uma
apresentação informativa do
curso de MBA da escola de
negócios Insead. A instituição
possui campus na Europa e na
Ásia e tem o objetivo de
promover a diversidade cultural
entre alunos de diferentes nacionalidades.
Para inscrições e informações, os interessados devem
entrar em contato pelo telefone (21) 2103-1205 ou
através do e-mail info@cfotto.com.

Nas 15 lojas da rede La Mole é possível saborear um cardápio elaborado especialmente para o verão.
Os chefs escolheram ingredientes leves e criaram quatro diferentes opções. Confira.
Salada de camarões - Camarão,
maçã, nozes, tomate e aipo
picados, acompanhados de
salada verde ao molho de
semente de maracujá.
Crepe de manjericão - Levíssima
massa preparada com manjericão
recheada com frango desfiado e
mussarela.

Filé de Chester crocante com
cuscuz marroquino - Filé de peito
de chester em crosta crocante de
panko, cuscuz marroquino e
abacaxi caramelizado.
Bacalhau com Natas - Gratinado
de bacalhau em lascas preparado
com creme de leite e batata frita
em cubinhos.

PAVIMENTO DE CONVENÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL RIO

Conheça nossas instalações versáteis e funcionais. Ligue (21) 2554-8182 e marque uma visita
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