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Digite o andar desejado
e aperte a tecla CONFIRMA.
Enter the desired floor and
press the CONFIRM key.
Dirija-se ao
elevador
indicado.
Se errar, tecle
CANCELA
e reinicie o
processo.
Go to the elevator indicated.
If you make a mistake,
press CANCEL and
restart the process.

Para ir
ao Térreo,
tecle 1.
To go to the
ground floor,
press 1.

Todos os passageiros
precisam registrar
suas chamadas
individualmente.
All passengers must
register their call
individually.

Exercício de escape 2015 será
entre 23 e 27 de novembro
O Condomínio do Edifício
Argentina realizará, na semana de
23 a 27 de novembro, seu 14°
exercício de escape, envolvendo
toda a população predial.
O treinamento acontecerá de
forma semiavisada, ou seja, os
usuários têm conhecimento apenas
da semana e serão surpreendidos
em relação ao dia e horário do
evento. Ao ser anunciado o aviso de
escape, todos deverão desocupar
a edificação, com disciplina e
segurança, sob a orientação dos
brigadistas setoriais e prediais.
Para isso, a brigada predial,
formada pelas equipes de serviços,
e as brigadas setoriais, compostas
por funcionários das empresas de
todos os pavimentos, receberam
treinamentos preparatórios - teóricos e
práticos - ministrados pelo Cel. Nerilson
Martin, Oficial da Reserva do Corpo
de Bombeiros e consultor técnico do
Condomínio. Os encontros incluiram
instruções sobre rotas de fuga, pontos
de encontro, equipamentos e recursos

de prevenção e combate a incêndio
disponíveis na edificação, entre outras
informações.
Foram convidados para
acompanhar o exercício de escape,
a Polícia Militar, a CET Rio, a Guarda
Municipal e o Corpo de Bombeiros.
Participe!

Escreva para cadastro@cerconvencoes.com.br e receba o Jornal do CER no seu e-mail.

Pavimento de
Convenções
do Centro
Empresarial Rio
Conheça nossas instalações
versáteis e funcionais.
Ligue e marque
uma visita:

(21) 2554 8182

Escola de Imagem promove workshop Photo
Elite com professores de cinco países
De 23 a 27 de novembro, a Escola
de Imagem, maior instituição do setor
da América Latina, promove a quarta
edição do workshop Photo Elite.
O curso tratará da fotografia de
casamento em tempos de crise,
destacando importantes ingredientes
para encantar os clientes em
um momento em que há menos
casamentos e que os orçamentos dos
casais estão menores.
Serão abordados temas como “Captura
de sentimentos e momentos”, “Técnicas que

transformam ideias em imagens
fortes”, “Processo criativo”, “Arte” e
“O Negócio”.
Os fotógrafos David Murray,
dos Estados Unidos, Hiram Trillo, do
México, Carlo Carletti, da Itália, Victor
Lax, da Espanha, e David Pullum, da
Inglaterra, cinco estrelas da fotografia
de casamento, ensinarão métodos
para se destacar no mercado.
Informações e inscrições pelos
telefones 0800 601 3264 ou (31) 3264 6262 ou pelo
e-mail: contato@escoladeimagem.com.br.

Programe seu evento
de fim de ano

Socerj promove
reunião científica

O Pavimento de Convenções do CER dispõe de
espaços versáteis, que podem ser personalizados
especialmente para o seu evento de final de ano.
Os serviços de buffet complementam as facilidades
oferecidas, com coquetéis, almoços e jantares, de
acordo com a sua necessidade. Para obter mais
informações, entre em contato pelo telefone (21)
2554 8182.

A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio
de Janeiro – SOCERJ realiza, dia 28 de novembro,
de 8:15h à 12:30h, sua Reunião Científica Mensal
com debates seguidos de confraternização.
A programação completa está disponível no site
www.socerj.org.br.
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Coral da H. Strattner se apresenta dia 18
de dezembro na Alameda Florida do CER
Dia 18 de dezembro,
às 12h, os usuários
e visitantes serão
presenteados com a
apresentação do Coral
da H. Strattner, empresa
ocupante do 19o andar
do Edifício.
“Com 35 participantes,
o grupo vocal, fundado
em 2006, é um elemento
de verdadeira integração,
um projeto democrático
do qual participam desde
os Serviços Gerais até
a Presidência”, observa
Renata Maranhão, coordenadora de RH da H.
Strattner.
Durante uma hora, a música tomará conta dos
jardins do CER, com repertório variado, focado
em música brasileira, com canções de Vinicius
de Moraes, Gilberto Gil, Toquinho, Alceu Valença,
Djavan, Lulu Santos e outros.
Sob a regência de Gabriel Limonge Szanto,
o coral será acompanhado de um tecladista e

contará ainda com outros instrumentos, tocados
por colaboradores da empresa, tais como: baixo,
percussão e violão.
“O entrosamento do grupo, que participa
de várias apresentações ao longo do ano, é
fruto dos ensaios semanais, realizados todas as
quartas e sextas-feiras, das 12h às 13h, na matriz
da empresa, no Centro Empresarial Rio”, conclui
Renata.

Zacks faz entregas no CER e arredores
O restaurante Zacks, presente na Alameda
Florida do CER desde 2010, reinaugurou em
novembro o serviço de delivery, que atende
pelo telefone 2552 3644. Com funcionamento
de segunda a sábado, das 11:30h às 21h, as
entregas são feitas em todo o Edifício Argentina
e em algumas ruas do entorno, como Marquês
de Abrantes, Clarice Índio do Brasil e Barão de
Itambi. Em breve a área atendida será ampliada.
Para escolher o que pedir, basta acessar o site
www.zacks.com.br e clicar em cardápio.
Outra novidade que está fazendo muito
sucesso entre os clientes, são os quatro
ombrelones instalados na área externa do
restaurante. Foi criada uma ambientação
especial na Alameda Florida do CER que
agradou bastante os frequentadores e, muitas
vezes, fica mais cheia do que os salões internos.
A programação musical continua
acontecendo na Happy Hour, com algumas
novas atrações que valem ser conferidas.
Aproveite.

Qualidade de vida em foco na Sipat 2015
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho – SIPAT 2015 será realizada de 25 a 27 de
novembro, com o tema “Segurança é qualidade de
vida”. Promovido anualmente, o evento tem o objetivo de
conscientizar os colaboradores sobre a saúde e segurança
no trabalho, além da prevenção de acidentes. Todos
estão convidados a participar. Confira a programação e
compareça!

PROGR AMAÇ ÃO
QUARTA-FEIRA
14:30h - Arte Marcial e Saúde

25/11
26/11

QUINTA-FEIRA
9:30h - Sexualidade
10:30h - Câncer: Tipos, Prevenção e Relatos

27/11

SEXTA-FEIRA
9:30h - Integração do Surdo
no Ambiente de Trabalho
10:30h - Dança e Saúde
14:30h - Segurança no Trabalho em Altura

HORÁRIOS DE CARGA E DESCARGA:
Dias úteis - 9h às 11h e 14h às 17h (pequenos
volumes) 19h às 7h (grandes volumes).
Sábados, domingos e feriados - 24 horas.

ATENÇÃO:
AUTORIZAÇÕES para entrada de pessoas fora do horário comercial, ORDENS
DE SERVIÇO (SOS) e pedidos de AR CONDICIONADO EXTRA devem ser
encaminhados dentro do horário de funcionamento da Administração.

sugestão, crítica, reclamação? escreva para:
sa c.cer@m ar kbuilding.c om .br

BANCOS

RESTAURANTES

• ITAÚ PERSONNALITÉ
CER LJ.228 A a G
TEL.: 3003.3830
• BRADESCO
CER SS.102
TEL.: 3237.1100
• BANCO HSBC
CER LJ. 110
TEL.: 3237-6700
• BANCO
SANTANDER
CER LJS. 114 A 116
TEL.: 2559.6500

impresso com
selo FSC

CURSO

ESTACIONAMENTO

• INSTITUTO CULTURAL
BRASIL ARGENTINA
CURSOS DE
ESPANHOL E TANGO
CER SOBRELOJA 202
TEL.: 2551-9446

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

PARA ANUNCIAR:
21 2554-8182 ou
publicidade@
cerconvencoes.com.br

• CANTO DO CAFÉ
CER TÉRREO
TEL.: 2554.8127

TABACARIA

• ZACKS
CER LJ. 101
TEL.: 2552.3644
• LA MOLE
CER LJ.102
TEL.: 3460-0800
• SALSALITO
CER LJ. 117
TEL.: 2554.5342
• STARBUCKS
CER LJ. 120
TEL.: 2551.0599
• SCOTTON
PAVIMENTO DE
CONVENÇÕES
TEL.: 2554.8734

