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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.
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Tango e rosas marcaram o
Dia Internacional da Mulher
No CER, o Dia
Internacional da Mulher
foi celebrado com
apresentação de tango
e entrega de rosas, na
homenagem realizada
pelo Condomínio em
parceria com o Instituto
Cultural Brasil Argentina
(ICBA). No horário do
almoço, o público
foi supreendido com
a apresentação de
tango dos professores
Alice Vasques e André
Carvalho ao som de
clássicos do gênero.
Ao mesmo tempo, o
aprendiz de tango
Carlos Molina distribuiu
rosas vermelhas a todas
as mulheres presentes
na Alameda Florida.
A entrega de flores
prosseguiu ao longo da
tarde de 8 de março.
Escreva para cadastro@cerconvencoes.com.br e receba o Jornal do CER no seu e-mail.

Em abril Café Empresarial traz painel sobre
‘gestão da informação na era digital’
Dia 9 de abril, a partir das 18:30h,
acontece mais uma edição da série
gratuita Café Empresarial.
Com o tema “Gestão da Informação
na Era Digital”, o evento incentiva o
debate sobre a nova realidade de
produção de conteúdo e a reação
Elis Monteiro
do mercado frente ao novo cenário.
Mediado por Bruno Garcia, editor do Mundo do
Marketing e sócio da Com2B, o painel terá a
participação de Elis Monteiro, colunista do Jornal
O Globo, Rafael Malhado, idealizador e coordenador
do Grupo Papo de Mídia - Grupo Multidisciplinar de
Estudos e Pesquisas sobre Mídia, Vitor Lima, sóciodiretor de planejamento da Branded, professor de
Pós-Graduação, MBA e Pós-MBA da INFNET, FGV e
ESPM, citado pela Social Media Marketing Magazine

Rafael Malhado

Bruno Garcia

Vitor Lima

Roberto Paiva

como um dos TOP 100 professores de marketing
no Twitter e Roberto Paiva gerente de projetos e
negócios da empresa Omnid, que atua há mais de
15 anos na área de projetos de TI e Telecom.
O Café Empresarial tem apoio do Furfle, Gráfica
J. Digiorgio, Qualivideo, COM2B, Restaurante
Scotton, Bonoso Consultoria, Mais Cacau e Patuá
Comunicação. Para participar faça sua inscrição no
site www.cerconvencoes.com.br. Vagas limitadas.

Lançamento TA Hydronics Re
Reunião científica Socerj
A TA Hydronics lança, dia 21 de março, a nova
linha de válvulas de controle TA-FUS1ON. O evento,
conduzido pelo Engo Ricardo Suppion, reúne
profissionais que projetam, instalam e mantêm
sistemas de refrigeração. Inscrições gratuitas pelo
e-mail lorren@tahydronics.com.br ou (11) 5589-0638.

A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio
de Janeiro – SOCERJ realiza dia 23 de março, a
partir das 8:30h, sua Reunião Científica Mensal com
debates seguidos de confraternização.
A programação completa está disponível
no site www.socerj.org.br.

Pavimento de Convenções do Centro Empresarial Rio
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!Jackson Alves - gerente predial • ! gp.cer@markbuilding.com.br
!Eng° Jorge Ricardo - gerente de manutenção
! gm.cer@markbuilding.com.br
!Luciane Reis - concierge
! sp.cer@markbuilding.com.br
!Amanda Medeiros - gerente financeira
! financeiro.cer@markbuilding.com.br
!Eduardo Bento Felipe - supervisor de manutenção
! sm.cer@markbuilding.com.br
!Atendimento: # 2ª a 5ª das 8h às 18h - # 6a das 8h às 17h
!$ 3534.2800 • Fax: 3534.2810
! cer@markbuilding.com.br • URL: www.markbuilding.com.br
!Praia de Botafogo, 228 - Rio de Janeiro • RJ • 22250-906

!Letícia de Freitas e Castro - gerente de eventos
! reservas@cerconvencoes.com.br
!Telefax.: 2554.8182 !URL: www.cerconvencoes.com.br
Jornal do CER - Expediente:
Publicação da Sociedade Civil Centro Empresarial Rio
Produção: Gurjão Jenné Comunicação Integrada Ltda.
Editora: Kiki Gurjão • Reportagem: Karin Diniz
Projeto Gráfico: Luiz Muratori
Fotografia: divulgação / arquivo condomínio
Tiragem: 2.000 exemplares.

Brigada de incêndio trabalha pela
segurança dos usuários do CER
O Centro Empresarial
Rio dispõe de uma
nova equipe treinada
e capacitada de
bombeiros profissionais
civis, também conhecida
como Brigada de
Incêndio. Com o
respaldo dos sistemas
e equipamentos
vistoriados diariamente,
os brigadistas atuam
na prevenção e no
combate a incêndio, bem como
no atendimento de emergências
setoriais.
Durante 24 horas por
dia, sete dias por semana,
seis profissionais se revezam
em rondas para verificar as
condições das instalações
prediais nos 19 andares do
Edifício Argentina, incluindo a
cobertura.
“Buscamos vazamentos nas
mangueiras e nos sprinklers,
checamos se existem obstruções

nas saídas de emergência e
demais equipamentos, além
de relatar possíveis fumantes
irregulares nas escadas”, explica
Carlos Henrique Bento, um dos
responsáveis pelos plantões da
Brigada.
Também como medida
preventiva de segurança, o CER
promove o exercício anual de
escape, supervisionado pelo
Cel. Nerilson Martin, Oficial da
Reserva do Corpo de Bombeiros
e consultor técnico do

Condomínio. O treinamento
tem o objetivo de divulgar
aos usuários os dispositivos
de prevenção e combate a
incêndio disponíveis, as rotas
de fuga e os procedimentos
recomendados em caso de
emergência.
“Ser brigadista é uma
grande responsabilidade
que assumo com prazer.
Trabalhamos muito com a
prevenção, mas em caso
de sinistro estamos preparados
para atuar com agilidade e
confiança, como foi o caso
esse mês, quando meus colegas
tiveram que intervir em um
princípio de incêndio no 16°
andar. Todos os equipamentos
funcionaram perfeitamente
e a situação foi controlada
rapidamente. Com as medidas
certas, os usuários se sentem
mais seguros em seu ambiente
de trabalho, o que é essencial”,
finaliza Carlos Henrique.

Conheça os recursos de prevenção e combate a incêndio do CER
O Edifício Argentina possui certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, atestando o
cumprimento de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico
218 extintores
recebem recarga
anual e reteste a
cada cinco anos

Redes de sprinklers
com 7.600 bicos

Botoeiras de
alarme de
incêndio
Portas
corta-fogo
resistentes
a 400º C
por 4 horas

Cada ala possui uma escada
enclausurada com antecâmara
para exaustão da fumaça

Interfones de
comunicação
com a sala
de controle

Cada ala
dispõe de
uma caixa
de hidrante
com duas
mangueiras
1 ½”, um
esguicho
regulável e
uma chave
storz

Renovação
da ISO 14001

Posse da Cipa 2013

Um ano após a conquista da certificação ISO
14001, o CER passará por auditoria para renovação
do documento. A avaliação será realizada pelos
órgãos responsáveis durante dois dias, quando será
verificado o cumprimento das normas exigidas.

Mais claridade no G1
Através de uma técnica sustentável, o
pavimento de garagem G1 ganhou mais
luminosidade. O teto em concreto foi pintado de
branco, clareando o ambiente. A intervenção
simples e econômica já oferece resultados positivos.

Acesso à escada
Paraa oferecer ainda mais segurança aos
usuários do CER, a porta de acesso às escadas de
emergência que ficava localizada no Restaurante
Scotton foi deslocada para o hall de elevadores.
A mudança proporcionará a saída mais fluente e
segura dos usuários, em caso de evacuação do
prédio.
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.

Os membros
eleitos para a
Comissão Interna
de Prevenção
de Acidentes
- CIPA 2013
tomaram posse
no último dia
21 de fevereiro.
São eles: Luciane
Reis (presidente),
Eduardo Bento
(indicado pela empresa), Jorge Ricardo B. dos
Santos (vice-presidente eleito), Abelardo Lima de
Oliveira (suplente eleito).

Refrigeração em ordem
Re
Em fevereiro, foram executados serviços de
manu
manutenção
que garantem a eficiência energética
do sistema de refrigeração. Foi realizada limpeza
das bacias das torres de arrefecimento e dos
condensadores da central de água gelada, que
são os componentes responsáveis por transferir o
calor para água. As intervenções não prejudicaram
o funcionamento normal do ar condicionado.
ATENÇÃO:

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

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

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
SANTANDER
CER LJS. 114 A 116
TEL.: 2559.6500

selo fsc

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
• CANTO DO CAFÉ
CER TÉRREO
TEL.: 2554.8127

• 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

