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CER em destaque na noite carioca
Criada em 1983 para
compor artisticamente a
área externa do CER,
a escultura Módulo Rio,
assinada pelo artista
plástico português
Ascânio MMM, será
completamente
reconstruída para
substituição.
“Estou muito contente
em poder renovar a
Módulo Rio, um trabalho
de grande referência
dentro da minha
carreira”, diz Ascânio.
Prevista para ser
montada no Condomínio
em março, a
reconstrução da obra
obedecerá rigorosamente
ao projeto original,
às especificações de
materiais e ao sistema
construtivo. O trabalho
será realizado por uma
empresa especializada e
acompanhado
pessoalmente pelo
artista plástico.

Ascânio MMM, autor da escultura, vai acompanhar a reconstrução

Serão utilizados 700
parafusos e 928 arruelas
em aço inoxidável, além
de aproximadamente
1.300 quilos de perfis de
alumínio que, depois de
cortados e furados, serão
pintados em estufa pelo
processo eletrostático
com tinta poliéster
branca. O material da
escultura antiga será
vendido para reciclagem.
Apesar de possuir
diversas peças expostas
em espaços públicos,
localizadas nas cidades
do Rio, São Paulo e
Lisboa, o trabalho de

reconstrução é inédito
na carreira do artista
plástico. “Eu nunca
reconstruí trabalhos, só
restaurei, o que é uma
prática comum nas artes
plásticas, trabalhando
em cima de alguma
parte já existente”,
explica Ascânio.
Em uma cidade
como o Rio de Janeiro,
onde são poucas as obras
de arte em espaços
públicos, o trabalho de
Ascânio conquistou a
crítica especializada e o
público em geral ao
longo de 25 anos.

“Esculturas em
espaços públicos são
a popularização da arte.
Me tornei mais conhecido
pelas minhas obras
externas do que pelas
dezenas de exposições
que realizei em museus e
galerias. Arte exposta ao
público participa do
cotidiano das pessoas e
atinge, sem
discriminação, a todos,
inclusive os que não
possuem o hábito de
visitar museus e centros
culturais”, opina o artista.
A Módulo Rio, em sua
forma “esparramada”,
como o próprio Ascânio
classifica, atua em um
ritmo de dualidade de
movimentos. Se a sua
própria composição
como um todo tende ao
horizontal, por outro lado,
a repetição de perfis de
alumínio cria uma
tendência à
verticalidade.

Foi concluído o comissionamento das máquinas
da Central de Água Gelada do CER e o sistema de
refrigeração está funcionando perfeitamente. Após
a finalização das obras e instalação de todos os
equipamentos, foi comprovado que todos os
parâmetros do projeto foram atingidos. Nessa etapa,
foram examinadas temperatura, pressão, ajuste e
balanceamento das instalações, além de averiguação
de toda documentação legal do novo sistema.
No último dia 4 de fevereiro, o gerente predial,
Cláudio Dantas, e Jean Pierre, diretor técnico da Air
Mix, empresa responsável pela implantação e pelo
desenvolvimento do retrofit, visitaram a Central para
conferir o sistema em funcionamento.

Amanda Medeiros é a
nova assistente financeira
da Mark Building no CER,
substituindo Laura Coimbra
que foi transferida para
outro contrato. Amanda
ingressou na Mark Building
em 2006 como estagiária
do setor administrativo e foi
efetivada para trabalhar na área de manutenção
volante. Agora no CER, a profissional está satisfeita
por atuar em um prédio comercial de grande
importância e representatividade. A colaboradora
está à disposição para facilitar o dia-a-dia de
condôminos e usuários. Os contatos podem ser feitos
pelo telefone (21) 3534-2800 ou através do e-mail
af.cer@markbuilding.com.br.

Foram iniciados os serviços de impermeabilização
do pavimento térreo, nas áreas externas em frente aos
bancos Itaú Personnalité e Bradesco. De acordo com
o gerente de manutenção, Renato Agonigi, a obra é
necessária para cessar com vazamentos que estão
atingindo as agências bancárias. “Pedimos o
entendimento e a compreensão de todos os usuários
no caso de quaisquer transtornos causados durante a
intervenção”, solicita o engenheiro.

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

Em março, será
instaurada no CER uma
Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes
– Cipa, com objetivo de
prevenir acidentes e
doenças decorrentes do
trabalho, preservando a
vida e promovendo a
saúde dos colaboradores.
O supervisor de
manutenção, Rogério
Oliveira, foi escolhido
pela Mark Building,
empresa gerenciadora
do prédio, como
presidente da Cipa, e o
eletricista Geovane
Gerônimo, eleito pelos
colaboradores, é o vicepresidente da comissão.
Os membros suplentes
da Cipa são o
encarregado predial
Marcos Raimundo de
Macena, indicado pelo
empregador, e o agente
predial Jorge Luiz
Liberato, eleito pelos
empregados.
Com base na Norma
Regulamentadora nº5
(NR5) do Ministério do
Trabalho e do Emprego,
os quatro componentes
da comissão, em
comum acordo e com a
concordância da Mark
Building, nomearam

Geovane Gerônimo e Jorge Luiz Liberato são os
representantes dos empregados na Cipa,
eleitos por voto direto

como secretário o
supervisor predial Jackson
Alves e, para suplente, a
assistente financeira
Amanda Medeiros.
“Essa será uma
ferramenta importante
para o CER e me sinto
muito orgulhoso de fazer
parte desse processo de
implantação”, comenta
Rogério.
De acordo com o
grupo, o início do
mandato terá foco nas
obras e nos serviços de
manutenção. “Tais áreas
oferecem alto índice de
riscos para os
funcionários, caso
estruturas não estejam

montadas da maneira
correta ou equipamentos
de proteção individual
não sejam utilizados
conforme as normas”,
explica o suplente
Jorge Luiz.
Segundo o vicepresidente, Geovane,
através de quadro de
avisos, placas e cartazes
informativos e até mesmo
de um endereço
eletrônico, a
comunicação será um
dos principais instrumentos
para propagação de
conhecimento e
informações aos
colaboradores.
“É importante que todos

entendam que Cipa não
se restringe a acidentes.
Cipa está presente no
dia-a-dia de todo e
qualquer profissional,
através também de
questões relativas à
saúde ocupacional e ao
meio ambiente”, explica
Geovane.
Ainda em fevereiro,
todos os membros da
Cipa passarão por um
curso teórico e prático,
ministrado pela empresa
de Segurança e
Medicina do Trabalho JJ
Garrido, que abordará
noções de organização
da comissão, segurança
e doenças do trabalho,
incêndio e primeiros
socorros.
Após o treinamento, a
Cipa será efetivamente
instaurada. “É preciso
estar sensível aos perigos.
Verificar, fiscalizar,
entender as dificuldades
e os problemas com os
demais companheiros.
Através de reuniões
mensais, discutiremos em
conjunto soluções que
minimizem os riscos no
trabalho e aumentem a
qualidade de vida dos
colaboradores”, conclui
Rogério.

Exercício de Escape será em março
Confira a agenda e participe!

✔ 17/03, às 10h – Treinamento antigas Brigadas Setoriais;
✔ 18/03, às 9:30h – Reunião com líderes das Brigadas e
✔ 28/02, às 8:30h – Treinamento Brigadas Prediais;
órgãos públicos envolvidos.
✔ 07/03, às 8:30h – Treinamento Brigadas Prediais;
✔ 16/03, às 10h – Treinamento novas Brigadas Setoriais; ✔ 31/03, às 10h – Avaliação do Exercício de Escape.

Para chamar o elevador, siga as instruções abaixo:
1. No terminal,
digite o andar
desejado.
Ex.: 9.
A tela
mostrará o
destino
solicitado.
1. Enter the desired floor in the
keyboard. Ex.: 9. The screen shows
the requested destination.

IMPORTANTE:

2. Aperte
a tecla
CONFIRMA
e dirija-se
ao elevador
indicado
pelo
sistema.
2. By pressing the CONFIRM key,
you complete the operation and
can go to the elevator indicated
by the system.

3. Em caso
de erro,
tecle
CANCELA
e reinicie
o processo.
3. If this is not the floor you are
heading to, please press CANCEL
and start the process again.

Todos os passageiros precisam registrar
suas chamadas individualmente.

4. Para
dirigir-se
ao térreo,
tecle 1.
4. To go to
the ground
floor,
press 1.

All passengers must register
their call individually.

No próximo dia 10 de março, a partir das 18:30h,
acontece a primeira palestra de 2009 da série gratuita
Café Empresarial. O evento teve sua estréia em
agosto de 2006 e já promoveu 24 encontros, sempre
com o objetivo de troca de informações e criação
de uma rede de serviços e oportunidades.
O encontro mensal conta com apoio da Editora
Atlas, Bonoso Consultoria, Ester Stille Consultoria, Profile
Design, Caixa, Melhoramentos, Qualivídeo, Gráfica J.
Di Giorgio e Scotton Buffet. Obtenha mais informações
e faça sua inscrição pelo telefone (21) 2554-8182 ou
e-mail cafeempresarial@cerconvencoes.com.br.

Dia 16 de janeiro,
a Mark Building
Gerenciamento Predial,
empresa responsável
pela gestão do Centro
Empresarial Rio, promoveu
uma reunião interna para
planejamento e definição
de metas e estratégias
para o ano de 2009. O encontro reuniu sócios,
diretores e gestores que atuam na sede, no Rio de
Janeiro, e nas filiais São Paulo e Brasília.

As tendências para a moda primavera-verão
2009-2010 serão tema do Preview do Bureau de estilo
Renata Abranchs, que acontece no próximo dia 13
de fevereiro. O encontro antecipa as influências para
a temporada, através do detalhamento da cartela de
cores, formas e tecidos, além de abordar apostas,
coleções de lançamentos, campanhas publicitárias e
principais vitrines nos EUA e Europa. Inscreva-se e
obtenha mais informações pelo telefone (21) 2552-2254.

O Sindicato das Empresas de Informática do Rio
de Janeiro – SEPRORJ promove no dia 17 de fevereiro
palestra sobre o Sistema Público de Escrituração
Digital – Sped contábil e fiscal. Sob coordenação de
Carlos Sussumu Oda, membros do Grupo Sped da
Secretaria da Receita Federal esclarecerão as
principais mudanças e dúvidas sobre o sistema, que
entrou em vigor em 2009. As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas pelo e-mail inscricoes@seprorj.org.br.
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