ANO

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.

X X X • NO
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CER participa do Dia Estadual
de Redução de Desastres
A convite do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro, o
CER participará, no próximo dia 29 de
novembro, da operação de simulação
de um eventual fenômeno de grandes
proporções que marcará o Dia Estadual
de Redução de Desastres.
A proposta do evento é destacar a
prevenção como forma de minimizar o
surgimento de vítimas desnecessárias
em desastres inevitáveis. Dessa forma,
serão envolvidos cerca de 500 edifícios
e mais
ma de 40 mil pessoas, entre órgãos
públicos,
privados e a sociedade civil.
públ
A mobilização
pretende promover a
mo
conscientização
pública para a criação
cons
de uma
cultura preventiva no campo
u
da proteção
individual e coletiva contra
p
desastres
de qualquer natureza.
desa
A atividade terá início com o
acionamento
de todos os representantes
acio
o
dos condomínios
participantes, que
c
conduzirão
seus integrantes, de maneira
d
segura e organizada, aos postos de
controle e saúde, localizados em áreas
seguras no logradouro e dotados de
equipamentos e pessoal qualificado
para atendimento à população.

Dia 29 de novembro, o CER estará
presente na simulação de um
eventual fenômeno de grandes
proporções realizada pelo
Corpo de Bombeiros
“A ideia do Corpo de Bombeiros é
consoante à política do CER de prezar
pela proteção de seus usuários. O nosso
Plano de Escape, simulado anualmente,
tem o mesmo propósito, de preparar
a população predial para eventuais
situações de emergência. Por isso o
Condomínio aceitou o convite e conta
com a participação de todos”, afirma
Jackson Alves, gerente predial.

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

Cutedrop Day reúne interessados
em design, conteúdo e inovação
O blog Cutedrop promove, dia 26
de novembro, a partir das 17 horas, o
Cutedrop Day. Nascido em 2009, o
Cutedrop vem ganhando cada vez mais
reconhecimento entre os apaixonados
por design, conteúdo e inovação. Já
foi classificado como blog do mês na
revista Wide, indicado como finalista do
prêmio Top Blog e apontado como um dos
100 perfis mais criativos do Twitter pelo Acervo
Publicitário. O evento contará com a participação

de Leticia Motta, diretora de arte da
Wmccann, Felipe Fernandes, instrutor de
web design na Praça do Conhecimento/
Complexo do Alemão, Carla Lemos,
stylist e criadora do blog Modices e
Adriana Melo, diretora da Arteccom
e editora da Revista Wide. Compre
seu ingresso e confira a programação
completa no site http://cutedrop.com.br.
Todos os participantes ganharão um brinde no
momento da inscrição.

Riscos em energia

Solda Brasil 2013

O Centro de Treinamento e Estudos em
Energia – CTEE, realiza, de 26 a 28 novembro, o
curso Gerência de Riscos em Comercialização de
Energia. O programa tem três módulos, estruturados
para fornecer os conceitos fundamentais e as
bases regulatórias das principais atividades do
setor e aspectos teóricos e práticos de gerência de
riscos. Para se inscrever e conferir a programação
completa acesse o site www.ctee.com.br. Vagas
limitadas!

Está marcada para os próximos dias 12 e 13 de
novembro a terceira edição do Seminário Nacional
de Tecnologia e Mercado da Soldagem – Solda
Brasil 2013, organizado pela Planeja & Informa
desde 2011, com apoio de diversas empresas
e entidades ligadas à comunidade da solda e
a cadeia industrial brasileira. As inscrições estão
abertas e podem ser feitas pelo email inscricao.
planeja@gmail.com ou pelos telefones (21) 22629401 / 2215-2245. Estudantes têm 50% de desconto.

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
!Wagner Carvalho - supervisor predial
! 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
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Wagner Carvalho é o novo supervisor predial
Depois de uma longa
trajetória no CER, o colaborador
Wagner Carvalho, antigo
almoxarife, foi nomeado o novo
supervisor do Edifício Argentina.
A promoção é resultado de
muito trabalho e profissionalismo,
somados a uma política de
valorização de talentos da Mark
Building, empresa gestora do
CER.
Contratado em 2008 como
assistente administrativo de
materiais, Wagner rapidamente
destacou-se e, em poucos
meses, passou à Almoxarife,
responsabilizando-se pelo
controle, distribuição e aquisição
de materiais e serviços.
Recentemente, fez parte do curso
de formação de supervisores
promovido internamente pela
Mark Building, etapa essencial à
preparação do profissional.

“A participação no curso foi a
ferramenta ideal para essa nova
fase. Além de ter capacidade
de liderança, o supervisor deve
conhecer a fundo todos os
processos em que está envolvido.
Só assim ele garante bons
resultados e eficiência”, comenta
Wagner.

Hoje, o colaborador
encara seu novo posto como
um excelente desafio. “Toda
mudança implica em abrir
mão de algumas coisas para
conquistar outras. Nem sempre
isso é fácil e rápido. É um
processo de reconstrução da
identidade. São escolhas e ações
que vão impactar em todas as
esferas da vida. A confiança é
essencial, porque a falta dela
leva à desistência”, acredita o
supervisor.
Casado e pai de dois
filhos, Wagner planeja
cursar um MBA em Logística
Empresarial ou Administração
e está satisfeitíssimo com o
que lhe aguarda. “O CER tem
uma equipe comprometida,
profissionais com experiência e
potenciais a serem explorados”,
finaliza o colaborador.

Agência NBS inaugura escritório no CER
Dia 7 de outubro, a
agência de propaganda
Nobullshit – NBS – inaugurou
seu novo escritório no
CER. Sétima colocada
no Ranking das Agências
(Meio&Mensagem/Maio
2013), é a única com
capital 100% nacional
entre as 10 maiores do
Brasil. Com clientes de
grande porte como
Petrobras, Oi, Coca-Cola,
Suvinil, BRF, CCAA, Bomnegócio.
com, O Boticário, entre outros,
a agência chega ao CER com
250 funcionários.
“A NBS é fruto da fusão de
duas empresas. Com essa
união houve a necessidade de
encontrar um espaço capaz de
receber toda essa estrutura e
também que fosse um local de
fácil acesso para transportes
públicos e privados, próximo aos
clientes e do aeroporto. Além
disso, a vista proporciona a
contemplação do Pão de Açúcar,
Baía de Guanabara e Cristo
Redentor, cartões postais do Rio

de Janeiro. O CER é um prédio
que possui muitas vantagens,
como serviços para reuniões e
eventos, restaurantes, bancos,
comércio e estacionamento”,
explica Marilena Senra, Diretora
de Comunicação Corporativa
da NBS.
Com um projeto visual
inovador, o novo escritório
tem assinatura do designer
corporativo Marcos Scorzelli,
da Scorzelli Arquitetura & Design.
Segundo Senra, o design foi
concebido “para transmitir
a todos os colaboradores
e clientes da agência sua
filosofia: nobullshit (nbs).

Para isso, os elementos e o
mobiliário utilizados foram
escolhidos para trazer
simplicidade e ausência
de itens desnecessários
que pudessem interferir
no conceito estético do
projeto”.
Os funcionários ocupam
um espaço aberto que
permite a integração
de todos os setores da
empresa, incluindo uma área
de convivência, com diferentes
elementos, entre eles uma
escultura em forma de roda de
bicicleta gigante suspensa no
teto.
Há 11 anos no mercado,
a NBS foi criada como startup
em 2002 para o lançamento
da operadora Oi, quando
cresceu vinte vezes de tamanho
e clientes. Hoje com filiais em
São Paulo e Rio de Janeiro, foi
eleita em 2012 a Agência do
Ano pelo Prêmio Comunicação
da ABP – Associação Brasileira
de Propaganda – e continua
crescendo.

Participe da Sipat 2013
A V Semana Interna de
Prevenção de Acidentes
de Trabalho – SIPAT – da
Mark Building será realizada
de 11 a 14 novembro.
Em parceria com as empresas
Sprink, GBS, Unicarioca, Mastermed
e Enseg, o evento acontecerá em diferentes locais.
No dia 14, quinta-feira, as palestras serão
ministradas no Pavimento de Convenções do CER,
com uma programação variada e aberta a todos.
Confira:
• 09:00h: “Ergonomia”, com a GBS;
• 10:30h: “Qualidade de Vida”, com a Mastermed;
• 14:00h: “Combate a Incêndios”, com a Enseg.
Além disso, durante todo o dia, das 10h às
16h, a GBS disponiblizará seus profissionais para
realização de mini check-ups e shiatsu em cadeira
para os interessados. Está prevista distribuição
de brindes ao público. A SIPAT é organizada
anualmente com palestras e ações voltadas para
a prevenção de acidentes, trazendo informações
sobre saúde, segurança, meio ambiente e
qualidade de vida.
Participe você também dessa iniciativa!
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.

Melhorias para o
plano de escape
Dia 15 de outubro foi realizada a reunião de
avaliação do 11o Exercício de Escape do Edifício
Argentina. Com a presença de representantes
de 10 empresas usuárias, do consultor técnico
do Condomínio, Cel. Nerilson Martin, do gerente
predial, Jackson Alves, e do coordenador Armando
Bittencourt, da Mark Building, foram analisados
os pontos críticos do treinamento, com vistas à
implementação de melhorias. Um dos itens que
será revisado é o sistema de som que, de acordo
com depoimentos de usuários, apresentou falhas
em alguns pavimentos. Além disso, será estudada
a instalação de sirene a ser acionada como aviso
de redundância. “Também será importante no
próximo ano que as empresas
atualizem suas relações
de brigadistas setoriais e,
principalmente, que incentivem
os mesmos a participarem
dos treinamentos prévios para
receberem instruções sobre
os procedimentos corretos do
plano de escape”, observa
Jackson Alves.
ATENÇÃO:

AUTORIZAÇÕES para entrada de pessoas fora do horário comercial, ORDENS
DE SERVIÇO (SOS) e pedidos de 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

impresso com
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

