Caso não obser ve no
display da catraca
o elevador que irá
atendê-lo, siga as
instruções:

ANO
1. No terminal, digite o andar
desejado. Ex.: 9. A tela mostrará
o destino solicitado. 1. Enter the
desired oor 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 oor 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
oor, press 1.

IMPORTANTE:
Todos os passageiros
precisam registrar suas
chamadas individualmente.
All passengers must register
their call individually.
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Jornal eletrônico economiza
papel e poupa árvores
O Jornal do CER,
criado há 28 anos para
integrar a comunidade
predial e seu entorno
através da informação,
intensifica, a partir de
julho, sua circulação
em meio eletrônico.
A medida tem dois
objetivos principais:
aumentar o número
de leitores e diminuir o
consumo de papel.
“O veículo de
comunicação impresso
continuará a circular no
Edifício, para usuários e
visitantes do Condomínio,
mas sua tiragem será
reduzida. Os leitores que
costumavam receber
o jornal pelo Correio
passarão a recebê-lo por
e-mail”, explica Letícia de
Freitas e Castro, gerente
de eventos do CER.
“Para isso, basta enviar o
endereço eletrônico para
cadastro@cerconvencoes.
com.br, avisando sobre

Para passar a receber o Jornal do CER em seu e-mail,
basta solicitar o envio através do endereço eletrônico:
cadastro@cerconvencoes.com.br

o interesse em receber
o jornal mensalmente”,
acrescenta a gerente.
A informação
eletrônica ganha cada
vez mais espaço no
mundo atual. A grande
maioria das pessoas
utiliza o computador para
se manter informado.
Seguir essa tendência
é mais uma inovação

implementada pelo
Centro Empresarial Rio,
sempre pensando em
facilitar a vida de seus
clientes e usuários.
É importante lembrar
que o Jornal do CER
também está disponível
na Internet, no site www.
cerconvencoes.com.br.
Aproveite a novidade
e cadastre-se agora!

Inteligência emocional no trabalho
será tema do Café Empresarial de julho
No próximo dia 5 de julho, a partir
das 18:30h, acontece mais um encontro
da série gratuita Café Empresarial. Ester
Stille, psicóloga e especialista em Gestão
Estratégica de Serviços pela FVG-RJ, vai
abordar o tema “A inteligência emocional
nas empresas”.
“Durante muito tempo acreditou-se
que um QI (coeficiente de inteligência)
alto era suficiente para se conseguir um
bom emprego, estabilidade afetiva e
sucesso profissional. Hoje sabemos que a emoção
pode dar a verdadeira medida da inteligência
humana. No mundo empresarial, o QI alto ou a alta
qualificação de um profissional pode garantir uma

boa colocação, mas é o QE (coeficiente
emocional) alto que irá garantir as
promoções. A inteligência emocional
pode ser o diferencial que irá levar o
profissional mais longe”, explica Ester.
O evento tem apoio da Bonoso
Consultoria, Platinum Investimentos,
ZGS Tecnologia, Restaurante Scotton,
Assessormed, Profile Design, Gráfica
J. DiGiorgio, Qualivideo, Jornal do
Commercio, Baryx, Chantyx e Criar-se.
Para participar do Café Empresarial ligue para
2554-8182 ou faça sua inscrição pelo e-mail
cafeempresarial@cerconvencoes.com.br. Garanta
sua vaga!

Reunião mensal Socerj Certicação de mídia
A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio
de Janeiro realizará, dia 18 de junho, das 8:30h às
11:30h, sua 4ª Reunião Científica Mensal. Entre outros
temas, serão apresentados estudo de caso clínico,
a imagem do mês e a palestra “Os benefícios do
vinho na saúde”, ministrada por Jorge Borges, da
Associação Brasileira de Sommeliers. Ao final da
reunião haverá sorteio de livros e confraternização.
Para conferir a programação completa, acesse o site
www.socerj.org.br.

Dia 15 de junho, das 9h às 12h, será promovida,
através do Grupo de Mídia RJ, a prova de certificação
para o profissional de mídia. Realizada pelo Grupo
de Mídia de SP, em parceria com a empresa Primeira
Escolha, a certificação tem como objetivo tornar
possível ao profissional medir seus conhecimentos
técnicos em pesquisa e planejamento de mídia, de
forma a demonstrar a qualidade de sua formação e
seus conhecimentos. Para mais informações acesse
www.midiarj.org.br.

Pavimento de Convenções do Centro Empresarial Rio
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Sustentabilidade despertou interesse
na Semana do Meio Ambiente
Para celebrar a Semana do Meio
Ambiente, o CER promoveu um evento
diferente, que despertou o interesse de
usuários e visitantes dia 7 de junho.
Durante todo o dia, uma exposição
de produtos ecologicamente corretos
ocupou o hall térreo do CER. O público
teve a oportunidade de conhecer e
adquirir roupas, calçados, bolsas e
objetos decorativos fabricados com
materiais orgânicos e reciclados.
Além disso, mais de 130 mudas
de árvores foram “adotadas”,
através do projeto “Muda Rio”, do
Instituto Eventos Ambientais. Depois
de cuidadas por quem as adotou,
as espécies nativas serão levadas
para replantio em locais destinados
ao reflorestamento. Também foram
coletadas cerca de 800 assinaturas
para o abaixo-assinado da campanha
“Quem Desmata, Mata”, em repúdio à
aprovação do Código Florestal.
A partir das 18:30h, o evento
continuou durante o Café Empresarial,
no Pavimento de Convenções, que
apresentou o quizshow “Vamos
Mudar esse Clima?”, conduzido
pela personagem “Mãe Natureza”,
com perguntas sobre os efeitos da
mudança climática.
“Achei o evento fantástico, muito
bem organizado e bastante instrutivo”,
comentou a psicóloga e grafóloga
Ilse Calen, vencedora do quizshow,
que ganhou um fim de semana com
acompanhante no Village Le Canton.
Outros participantes também
foram premiados através de
sorteio, como o administrador
de empresas aposentado Celso
Câmara, contemplado com um
voo panorâmico, e sua esposa Cléa
Câmara, que ganhou um passeio de
veleiro. “O programa foi excelente,
divertido e dinâmico, nem sentimos o
tempo passar”, declarou o casal.
Maria do Carmo Bacelar Schwandt
e Natache Barros, ambas profissionais
da área de recursos humanos,
acharam o conteúdo do jogo
enriquecedor: – é um tema importante
que foi abordado de maneira
descontraída, passando a mensagem
com mais facilidade – disseram as
participantes.
Antonio Bordallo, que trabalha com
mídias sociais e ficou em segundo
lugar no jogo, considerou a iniciativa
válida, especialmente pelo seu
propósito educativo. “Talvez assim,
brincando, a consciência ambiental
possa aumentar”, acredita.

Acima à esquerda, a vencedora
do Quizshow, Ilse Calen, que
apreciou o evento realizado pelo
Centro Empresarial Rio e pela
empresa Mudança de Hábito,
com patrocínio do Cremerj e
apoio institucional do Instituto
Eventos Ambientais

Pintura e manutenção
das instalações
Para manter as dependências
prediais sempre em ordem e
bem conservadas, estão sendo
realizados serviços de pintura
em todas as portas corta-fogo
que protegem as escadas de
emergência do Edifício Argentina.
A área onde está instalada
a equipe administrativa do
Condomínio também está
passando por revitalização. Todas as intervenções
acontecem durante os finais de semana, evitando
transtornos aos usuários e visitantes.

Auditoria interna
da qualidade
Foi realizada
ealizada nos dias 7 e 8 de
junho a auditoria interna da qualidade,
baseada na norma ISO 9001:2008.
O processo envolveu todas as áreas
do Condomínio e foi efetuado por uma
empresa de consultoria, juntamente
com a gerente da qualidade da Mark Building, Aline
Fiuza. O resultado permitirá a definição de ações
de melhoria no Sistema de Gestão da Qualidade e
será uma preparação para a Auditoria Externa de
recertificação, que acontecerá nos próximos dias 20
e 21 de junho.

Cuidados com o
descarte do lixo
Para evitar acidentes e contribuir com o meio
ambiente, redobre a atenção ao descartar vidros
e objetos cortantes. Garrafas e potes devem
ser separados e materiais afiados
devem ser protegidos para não ferir
os profissionais que trabalham no
recolhimento e manuseio do lixo.
Faça sua parte e colabore!

Treinamento de
manifesto de resíduos
Dia 18 de maio foi realizado pela Mark Building,
empresa gestora do Condomínio, um treinamento
sobre Manifesto de Resíduos, dirigido aos gerentes
e supervisores da empresa. A palestra, apresentada
pela trainee da Qualidade, Thatiane Vale, abordou
as exigências da legislação e a importância do
Manifesto de Resíduos como instrumento de controle
para a destinação do lixo.

Siga o regulamento
Criado para promover a boa convivência entre
os usuários, o Regulamento Interno do Edifício busca
proporcionar segurança e conforto a todos. Respeite
os procedimentos de acesso e as normas de
utilização da garagem. Em caso de dúvida, consulte
a Administração.

BANCOS

RESTAURANTES
• LA MOLE
CER LJ.102
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
SANTANDER
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

• SALSALITO
CER LJ. 117
TEL.: 2554.5342

TABACARIA

• SCOTTON
PAVIMENTO DE
CONVENÇÕES
TEL.: 2554.8734

• CAFÉ DO CER
CER TÉRREO
TEL.: 2554.8127

• ZACKS
CER LJ. 101
TEL.: 2552.3644

