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22a Bikoo-ten entra em cartaz
dia 30 de novembro no ICBA
No próximo dia 30
de novembro, o grupo
Bikoo-kai inaugura a 22a
BIKOO-TEN na Galeria
Antonio Berni, localizada
no Instituto Cultural BrasilArgentina, sobreloja do
Centro Empresarial Rio.
A generosa contribuição
do Consulado Geral da
Argentina, através do
Consul Geral, Eduardo
Mallea, e da Consulesa,
Laura Velasquez,
viabilizou a realização
do evento.
O Bikoo-kai, presidido
por Hiroshi Yamamura
(Yama-san), presidente
atual do Conselho
Consultivo do Edifício
Argentina, é formado
por 23 artistas de origem
japonesa e também
por brasileiros ligados
de alguma forma à
cultura oriental. Além de
18 membros do Grupo,
a mostra reúne duas
convidadas especiais

À esquerda, detalhe da obra
“Perdido no Magnífico Salto
Angel”, em tinta acrílica
+ colagem sobre tela, de
Yama-san (foto abaixo)

– Mariana Bonifatti,
pintora e cantora de
tango e Marcia Limani
– e ainda conta com a
participação especial
do fotógrafo e violinista
Bruno Descaves.
O Bikoo-kai (Bi:bela;
koo:baía; kai:grupo),
cujo nome é uma
homenagem à Baía
de Guanabara, vem
atuando no cenário
artístico carioca desde
1989, quando introduziu

a exposição de arte
Bikoo-ten no calendário
cultural da comunidade
japonesa do Rio de
Janeiro.
Segundo Yamasan, a 22ª exposição
apresenta uma grande
variedade de artes,
tais como, pintura,
colagem, fotografia
artística, origami artístico,
cerâmica, instalação
e tradicional caligrafia
japonesa.

Entre os membros
efetivos, destaca-se
Masako Tsukada, exEmbaixatriz do Japão
no Brasil, residente em
Tokyo, que participa com
uma obra de colagem,
intitulada “Carnaval”.
A exposição pode
ser visitada de 2a a 6a
feira, das 14h às 20h, até
o dia 10 de dezembro.
Para obter mais detalhes,
acesse www.bikookai.
com.br.

Canais Sony em foco

O Grupo de Mídia, em parceria com o Canal
Sony, apresenta, dia 23 de novembro, a partir de
9h, o evento Road Show Canais Sony Television.
O programa gratuito apresentará ao público
palestras explicativas sobre os canais Sony.
Interessados da área de mídia e agências
publicitárias serão bem-vindos. Para obter mais
informações ligue (21) 3392-1478 ou envie um e-mail
para webmaster@midiarj.org.br.

Inspirados pelo Autismo
O grupo Inspirados no Autismo realizou, dias
5, 6 e 7 de novembro, o Workshop Nível 1 –
A Aprendizagem Social Através da Interação
Prazerosa. O evento, dirigido a pais e profissionais,
promoveu o desenvolvimento social, emocional
e cognitivo de crianças e adultos com autismo.
Nos dias 13, 14 e 15 será apresentado o Nível 2 –
Desenvolvendo um Programa de Aprendizagem
Social. Os cursos são ministrados por Sean Fitzgerald,
professor Certificado do Programa Son-Rise®, com
formação no Autism Treatment Center of America,
em Massachusetts, com 13 anos de experiência
na área. As aulas são em inglês, com tradução
simultânea. Inscrições e informações em www.
inspiradospeloautismo.com.br. Vagas limitadas.

Sipat MKB CER 2010

Dia 8 de novembro aconteceu a abertura da
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho – SIPAT, organizada pelas CIPAs do CER e da
Mark Building. Meio Ambiente, Qualidade de Vida e
Segurança do Trabalho foi a temática escolhida para
o evento, com o objetivo de conscientizar e educar
os participantes. Até 12 de novembro, palestras sobre
primeiros socorros, saúde da mulher, socorrologia,
reeducação postural, gestão de resíduos e prática
de esportes movimentam o evento.
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Cerca de 850 pessoas participaram
do exercício anual de escape

O CER realizou dia 26 de
outubro, às 10h, o exercício de
escape semiavisado de 2010.
O treinamento, coordenado
pelo Cel. Nerilson Martin,
Oficial da Reserva do Corpo de
Bombeiros e consultor técnico do
Condomínio, teve a participação
de aproximadamente 850
pessoas e contou também com a
presença do Corpo de Bombeiros,
da Guarda Municipal, CET Rio e
Polícia Militar.
Sob a orientação dos
brigadistas prediais e setoriais,
os usuários levaram 24 minutos
para desocupar o prédio e se
dirigir aos pontos de reunião.
Em 20 minutos, todos retornaram
aos seus escritórios.
A Administração do Condomínio
agradece a todos que
participaram, contribuindo para
a prática e o aperfeiçoamento
dos procedimentos do plano de
escape e a futura correção de
eventuais falhas.

“O Samba e o Tango” em fotografias

Como parte dos festejos
dos 200 anos da República da
Argentina, o Instituto Cultural BrasilArgentina promove, de 26 de
novembro a 10 de dezembro, a
exposição “O Samba e o Tango”,
com fotografias de Pablo Berrios.
Assim como o samba para o
Brasil, o tango tem um importante
papel na cultura popular
argentina. Com essa visão,
Berrios registrou detalhes de ruas,
avenidas, esquinas, prédios,
bairros, inspirado em tangos

e sambas escritos entre 19201950. O resultado é uma série de
imagens, que através da música,

contam um pouco da história e
particularidades de cada local.
Visitação:2a a 6a, 10h às 16h.

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.

CIPA 2011 será eleita
em dezembro

Começou dia 3 de novembro o processo
de eleição para a gestão 2011 da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes do CER – CIPA.
As inscrições estão abertas até 17 de novembro
e a votação acontecerá dias 6 e 7 de dezembro.
O resultado será divulgado dia 10 de dezembro.
Apenas funcionários da empresa gestora podem
participar. A CIPA tem como finalidade prevenir
acidentes e doenças decorrentes do trabalho,
verificar as condições do ambiente e todos os
aspectos que afetam a saúde e a segurança dos
trabalhadores. A Comissão é regulamentada pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos artigos
162 a 165 e pela Norma Regulamentadora 5 (NR-5).

Chafariz recebe
manutenção

O chafariz localizado
na Praia de Botafogo, em
frente ao Centro Empresarial
Rio, passou por uma
nova revisão em outubro.
Limpeza, pintura e troca de
equipamentos internos foram
necessários para colocar o
equipamento novamente em
funcionamento. O chafariz faz parte da área de
adoção do Condomínio.

Troca do disjuntor

Com a finalidade de garantir o perfeito
funcionamento do prédio e manter a segurança de
seus usuários, foi realizada em outubro a troca do
disjuntor geral do Edifício Argentina. As empresas
especializadas Rosa Leal e Proex, em parceria com a
equipe predial, foram responsáveis pela substituição
do equipamento de 3.200A, que atende do 3º ao
19º pavimento. A intervenção, realizada durante
um final de semana, não prejudicou a rotina do
Condomínio.

Heliponto em reforma

Nova pintura e intervenção técnica foram
executadas no heliponto localizado no terraço
do Edifício Argentina. Ao longo dos últimos meses,
uma análise está sendo realizada para a possível
ativação do local. A liberação ainda não foi
autorizada.

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

