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“Mulher Argentina e Bicentenário”
Evento destaca o avanço da mulher argentina nos últimos 200 anos

Dentro das
comemorações dos
200 anos da Revolução
de Maio, o Consulado
Geral da República
Argentina promove,
de 28 de setembro a
8 de outubro, o evento
“Mulher e Bicentenário”,
com palestras, debates,
projeção de filmes e
mostra de artes plásticas.
De acordo com
Laura Velasquez, Adido
Consular, a programação
é gratuita e foi criada
para valorizar o avanço
da mulher argentina nos
últimos 200 anos, com a
presença de convidadas
de Buenos Aires e de
outros países da América
Latina.
“A participação
da mulher na história
da Argentina, nos
âmbitos político, social
e cultural, estará em
foco através de painéis,
conferências, filmes e
discussões. Queremos
mostrar a importância
da evolução feminina

Aline
Fiuza

CICLO DE CINEMA “LA VISIÓN FEMENINA”
29/09: 18:30h - palestra inaugural e filme “Camila”
30/09: 18:30h - documentário “Madres”
19:30h - filme “Hermanas”
01/10: 18:30h - filme “1973: Un grito de corazón”
05/10: 18:30h - filme “XXY”
06/10: 18:30h - filme “Las mantenidas sin sueños”
07/10: 19:00h - filme “Felicitas”

desde a Revolução de
Maio de 1810, quando
começou o processo
da independência
Argentina, até os dias
atuais”, comenta a
Adido Consular Laura
Velasquez.
PROGRAMAÇÃO
• 28/09, 17:30h: abertura
com Cônsul Geral da
Argentina, Ministro
Eduardo Mallea e a
Secretaria de Cultura RJ,
Adriana Rates. Vídeo:
“Mulheres 1810-2010”.
Conferências: “200 Anos
da Mulher Argentina no
Âmbito Político, Social
e Cultural” e “América
Latina e suas Mulheres”.
Inauguração da mostra
de artes plásticas com
Susana Badino, Diana
Doctorovich, Helen
Ingouville, Teresa Stengel
e Macarena Acharan.
• 29/09, 17:30h: Eva
Perón “Sua luta pela
reivindicaçao e o
reconhecimento às
mulheres”, palestra e
vídeo.

Gestão de equipes será tema
do Café Empresarial de outubro
Equipe, gestão e união: a garantia
do seu emprego está no seu emprego
é o tema do próximo encontro da
série gratuita Café Empresarial, que
acontece dia 5 de outubro, às 18:30h.
José Renato de Miranda, professor
universitário, autor do livro “Gestão
& Marketing: agressiva solução para
levar a sua empresa ao lucro” e
idealizador do método Consultoria de
Impacto, falará sobre a importância
do comprometimento de cada um
com relação à empresa.

José Renato
de Miranda

O evento tem apoio das empresas
Profile Design, ZGS Tecnologia, Gráfica
J. Di Giorgio, Bonoso Consultoria,
Qualivideo, Platinum Investimentos,
Masster Saúde, Meio Ambiente
& Segurança, Baryx Coopers,
Armazém do Café, Chantyx e Scotton
Restaurante.
Faça sua inscrição pelo telefone
2554-8182 ou através do e-mail
cafeempresarial@cerconvencoes.
com.br. Agora com degustação de
drinks de café!

RH em foco

Circuito entre Líderes

Dia 15 de setembro,
setembro das 13:30h às 18h,
18h acontece
o Fórum ABRH-Rio, com o tema “Relevância do RH
no processo de transferência de um expatriado”.
Serão debatidas as etapas fundamentais do
processo de expatriação, planejamento e suporte,
diferenças culturais e acolhimento da família no país
de destino. Os participantes poderão tirar dúvidas
com especialistas da área. Inscrições e informações
através do site www.abrhrj.org.br, e-mail: abrhrj@
abrhrj.org.br ou telefone (21) 2277-7750.

A Mi
MindQuest
dQ
t oferece,
f
dia
di 21 de
d setembro,
t b d
das
8h às 13:45h, a 2ª Edição do Circuito Entre Líderes,
com o tema “Novas Fronteiras do RH para um País em
Crescimento”. Além de palestrantes internacionais,
como Michael Gibbs (professor de economia e RH
da University of Chicago Booth School of Business) e
Peter Cappelli (diretor do Centro de RH da Wharton
School), haverá debates sobre casos reais. O evento
é gratuito e as são vagas limitadas. Programação
completa e inscrições em www.mindquest.com.br.
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Copa CER da Qualidade incentivou
melhorias e premiou artilheiros
Aconteceu dia 20 de agosto
a comemoração pela conquista
da certificação de qualidade
ISO 9001:2008 e a premiação
dos colaboradores da equipe
predial que marcaram “gols” no
atendimento ao cliente, durante a
Copa CER da Qualidade.
O desafio foi lançado em
maio, durante os treinamentos
preparatórios para a auditoria
de renovação do selo ISO, com
o objetivo de informar, motivar
e avaliar os colaboradores.
Os gestores pré-estabelecidos
observaram a equipe e deram um
“gol” para cada ação pró-ativa
que trouxe um diferencial para o
Condomínio.
Os 39 colaboradores que
fizeram um gol ganharam vale
compras de R$ 25,00. Para os
21 que marcaram dois gols e os
seis com três gols, o valor foi de
R$ 50,00. O prêmio principal,
uma viagem com direito a

acompanhante e tudo pago
para Angra dos Reis, foi sorteado
entre os artilheiros, que marcaram
quatro gols. O ganhador foi Alam
Clemente de Almeida. Os demais

receberam vales de R$ 75,00.
São eles: Denise Lopes Coutinho,
José Ricardo da Silva Singelo, Lídia
Nogueira de Lima, Manoel de
Moura e Romilso Lopes da Silva.

Gestão ambiental está em estudo
Após a atualização do
certificado ISO 9001 para a
versão 2008, Aline Fiuza, gerente
da qualidade da Mark Building,
empresa gestora do CER, está
estudando meios de enquadrar
o empreendimento na norma
ISO 14001, que trata do sistema
de gestão ambiental. Neste
contexto, Aline participou da 1ª
Greenbuilding Brasil - Conferência

Internacional & Expo, realizada
pelo Green Building Council, de 1
a 3 de setembro, em São Paulo.
“Achei o conteúdo das
palestras interessante e uma
importante oportunidade para
conhecer melhor o tema”,

comenta a gerente. O evento
abordou construções e projetos
sustentáveis no Brasil, normas
técnicas, legislação sustentável
- restrições ambientais, gestão
sustentável de resíduos, sistema
de reuso da água, certificação/
oportunidades green building/
LEED, tecnologias para projetos
sustentáveis, sustentabilidade
empresarial, entre outros.

Para descer ao Tér reo ou caso não obser ve no display da catraca
o elevador que irá atendê-lo, siga as instr uções 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.
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.

Passagem subterrânea
terá nova iluminação
Está em andamento a
recuperação de toda a
infraestrutura elétrica da
passagem subterrânea entre a
Praia de Botafogo e a pista do
Aterro. Novas luminárias serão
instaladas e o quadro elétrico
será refeito. A reforma é
acompanhada pela nova eletricista, Camila Pereira,
que passou a fazer parte da equipe predial em
agosto. O espaço é uma área de adoção do CER.

Novos
uniformes
Recepcionistas
i i t e agentes
t
prediais ganharam novos
uniformes na cor preta. O
modelo adotado renovou com
elegância a apresentação dos
colaboradores.

Qualidade da água
Dias 21 e 28 de agosto foram realizados
serviços de limpeza das cisternas e caixas d’água,
respectivamente. A intervenção foi acompanhada
pela empresa especializada Quimifactor, que
emitiu um certificado de potabilidade da água.
O fornecimento não foi paralisado durante o processo.

Nova assistente
financeira
Marcela
l M
Melo
l M
Moreira
i éa
nova assistente financeira do CER.
A colaboradora, que também é
estudante de Engenharia de Produção,
passou a integrar a equipe em agosto.

Aprimorando
conhecimentos
Aliline FiFiuza, gerente
t
da qualidade, Amanda
Medeiros, supervisora
financeira e Denise
Coutinho, concierge,
participaram, dia
12 de agosto, do 4º
Infra Rio, realizado no
Centro de Convenções
SulAmérica. O evento debateu sobre soluções para
elevar a qualidade do atendimento nos serviços e
infraestrutura de grandes empreendimentos.

BANCOS

RESTAURANTES

• 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

• LA MOLE
CER LJ.102
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
• ZACKS
CER LJ. 101
TEL.: 2552.3644

