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Para homenagear o
Rio de Janeiro e seus
moradores, que vêm
prestigiando sua
gastronomia nos últimos
51 anos, o La Mole
lançou um programa de
fidelidade.
A ideia é presentear
os clientes que mais
consumirem nas lojas,
através do site ou em
pedidos via telefone.
Cada R$ 10 consumidos
valem um ponto e a
partir de nove pontos já
é possível resgatar um
brinde.
No site do La Mole
(www.lamole.com.br)
você pode consultar
uma tabela, que mostra
quantos pontos são
necessários para cada
brinde.
Os brindes fazem
parte da coleção ‘Rio em
Flor’, um exclusivo jogo
de peças em cerâmica
assinadas pela artista
plástica Bady Cartier.

SETEMBRO DE 2009

As peças em cerâmica assinadas pela artista
plástica Bady Cartier são os brindes do programa
de fidelidade La Mole
São pratos rasos,
copinhos de feijão
amigo, pratos de
sobremesa, xícaras e
pires, todos decorados
com ícones do Rio
de Janeiro, como a
Lapa, o Pão de Açúcar,
o Corcovado e o
calçadão de
Copacabana.
Para participar, é

necessário cadastrar-se
previamente e informar
seu CPF sempre que
consumir na rede
La Mole, fizer pedidos
através do site ou pelo
telefone 3460 0800.
Os prêmios são
resgatados nas lojas,
mediante apresentação
de CPF e documento
com foto. Aproveite!

Élson Teixeira, administrador de
empresas e mestre em gestão
estratégica e negócios, é o próximo
palestrante da série Café Empresarial,
que acontecerá dia 6 de outubro, a partir
das 18:30h, no auditório do Pavimento de
Convenções, com entrada franca.
Intitulada “Inteligência Estratégica de
Vendas”, a palestra abordará a venda no
contexto contemporâneo, as
modalidades de vendas e negociações,
o perfil e as competências necessárias do
profissional de vendas.
A apresentação será baseada no livro
“Gestão de vendas”, da editora FGV, do
qual o palestrante é um dos autores.

A publicação traz uma visão
integrada do processo de vendas,
destacando aspectos importantes para
potencializar a capacidade de vendas.
O evento tem apoio da Bonoso
Consultoria, Caixa, Ester Stille Consultoria,
Gráfica J. Di Giorgio, Livraria FGV,
Melhoramentos, Profile Design,
Qualivídeo, Conquist Educação
Corporativa, Equipe Saúde Plena,
Masster Meio Ambiente, Saúde &
Segurança, Criar-se Consultoria e
Treinamento e Scotton Buffet.
Informações e Inscrições pelo telefone
(21) 2554-8182 ou email
cafeempresarial@cerconvencoes.com.br.

Acontece, dia 29 de setembro, das 14h às 18h,
o 28º Encontro do Bureau de Estilo Renata Abranchs.
O evento, voltado para lojistas e confeccionistas,
abordará as tendências da moda outono-inverno
2010. Os interessados em participar devem fazer sua
inscrição através do telefone 2552-2254. Para mais
informações acesse www.renataabranchs.com.br ou
envie e-mail para renata@renataabranchs.com.br.
vagas limitadas.

Dia 14 de setembro, das 19h às 21h, a
Companhia Financeira Otto patrocina o evento de
apresentação do MBA da Wharton University of
Pennsylvania. Um representante da instituição
estrangeira falará sobre a universidade, metodologia
de estudo e formas de ingresso e ficará disponível
para esclarecer dúvidas. Os interessados devem
comparecer no auditório do Pavimento de
Convenções, na data e hora marcadas.
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Para chamar o
elevador, siga
as instruções:
Com apoio do
Centro Empresarial Rio,
através do Pavimento
de Convenções, e do
Scotton Restaurante, o
ator e diretor Ricardo Blat
apresentou no auditório
do CER, no último dia 26
de agosto, a palestra
“Administrando Talentos”.
O evento inovador
aborda ‘comportamento
e liderança de equipes’,
através de uma analogia
ao universo da indústria
cultural. Com sua
experiência de mais de
35 anos em teatro,

Entre os dias 10 e 20
de setembro, no
Riocentro, acontece a
XIV Bienal do Livro do Rio,
com expectativa de
receber 600 mil visitantes.
A feira internacional
investiu 30% a mais em
sua programação
cultural, que terá floresta
de livros com árvores
falantes, palco para
leitura de clássicos por
atores famosos, um
lounge dedicado às
mulheres, além do
tradicional Café Literário.

cinema e TV, Blat conduz
o público pelo processo
de criação de um
espetáculo teatral,
destacando dificuldades

comuns a qualquer
empresa: ego,
desmotivação,
incomunicabilidade e
competição. São
apontadas ações para
melhorar o rendimento
de uma equipe de
trabalho, incentivando-a
a explorar seus talentos
individuais e coletivos.
A palestra, seguida de
debate, foi realizada pela
Associação Brasileira de
Recursos Humanos-RJ e
pela Turbilhão de Ideias
Cultura e Entretenimento,
com patrocínio da Amil.

Ao todo, serão mais
de cem autores
brasileiros e 18
internacionais, entre eles,
os americanos David
Wroblewski e Steven Jay
Schneider, o português
Miguel Sousa Tavares, os

britânicos Adrew Kenn e
Bernard Cornwell, o
israelense David
Grossman, o irlandês
Joseph O’Neill e o
australiano Tim Winton.
Além do site oficial, a
Bienal terá um twitter,
com dicas, microcontos
e promoçõesrelâmpago.
A festa terá ainda
uma exposição em
homenagem a um dos
principais editores do
país: “José Olympio –
Um Editor e Sua Casa”.

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.

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

IMPORTANTE:
Todos os passageiros precisam
registrar suas chamadas
individualmente.
All passengers must register
their call individually.
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Após a pintura das paredes e do piso de rolagem, o
pavimento de garagem G5 está liberado para uso. O novo
tom laranja contrasta com os demais andares, que também
receberão cores diferenciadas para melhor identificação e
organização das vagas. Até o final de novembro todos os
andares serão reformados.
A StatoilHydro instalou um gerador particular nas
dependências do Condomínio. O gerador próprio garante
comodidade e segurança, em caso de queda de energia.
Ainda há espaços disponíveis para locação, no ambiente
apropriado criado no G2. Os interessados devem procurar a
Administração.
Para a eficiência do novo controle de acesso, a
Administração está atualizando o cadastro de todos os
usuários do Condomínio e dos veículos que acessam a
garagem. Aqueles que não receberam o e-mail de
cadastramento ou ainda não o responderam, devem entrar
em contato com a Administração pelo telefone 3534-2800
ou enviar os dados para o e-mail
sp.cer@markbuilding.com.br. A colaboração é essencial
para um novo sistema eficaz, seguro e que atinja a
expectativa de todos. A atualização não é necessária para
veículos que estacionam no Edifício Nove de Julho.
A limpeza semestral das caixas d’água e cisternas está

em andamento. Durante a manutenção, executada aos
sábados pela empresa Quimifactor, também é feita a
avaliação visual da estrutura civil da caixa, da alvenaria, das
ferragens e armações do local.

Agora é lei: o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos
e cachimbos de qualquer produto fumígeno está proibido
no estado do Rio de Janeiro em locais de uso coletivo,
públicos ou privados. A Lei 5.517/09 entrará em vigor a partir
de novembro e se aplica a ambientes total ou parcialmente
fechados em qualquer dos seus lados por paredes, divisória,
teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja
permanência ou circulação de pessoas. No Centro
Empresarial Rio, a Alameda Florida está equipada com
cadeiras, mesas e cinzeiros para os fumantes.

Gradativamente as peças em granito danificadas que
compõem o piso da Alameda Florida estão sendo
substituídas para recompor a beleza do local.

O portal do CER está em pleno funcionamento.
A ferramenta permite o acesso a importantes documentos
do prédio, como circulares, atas e informações financeiras.
Basta acessar o site www.markbuilding.com.br, clicar nas
abas ‘clientes’ e ‘acesso aos portais’. Quem ainda não tem
login e senha, deve entrar em contato com a Administração
para solicitar.
A Carrier, empresa fabricante dos equipamentos da
Central de Água Gelada do CER, acaba de receber a
Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) pela planta de resfriadores de líquido, o mesmo
utilizado no Condomínio. A certificação reafirma a
excelência dos equipamentos e do parceiro escolhido.

BANCOS

RESTAURANTES
• LA MOLE

• 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
CURSOS DE
ESPANHOL E TANGO
CER SOBRELOJA 202
TEL.: 2551-9446

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

TABACARIA
• CAFÉ DO CER
CER TÉRREO
TEL.: 2554.8127

CER LJ.101
TEL.: 3460-0800
• SALSALITO
CER LJ. 117
TEL.: 2554.5342
• SCOTTON
PAVIMENTO DE
CONVENÇÕES
TEL.: 2554.8734
• CAFÉ DA PRAIA & CIA.
CER LJ. TÉRREO
TEL.: 2553.7711

