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Exposição no Zacks celebra
50 anos de Beatlemania
Cabeleireiro,
maquiagem, design
de sobrancelhas,
manicure, pedicure,
depilação, limpeza
de pele com peeling
de cristal, drenagem
linfática e massagem
corporal.

Visite-nos
e ganhe 15%
de desconto
Ambiente
aconchegante,
profissionais
qualificados,
materiais
descartáveis e
auto clavados.

Praia de Botafogo 210 sl. 205
Tel.: 2552 7993

Quer receber o Jornal
do CER no seu e-mail?
Escreva para cadastro@
cerconvencoes.com.br
e solicite.

Este ano o mundo comemora
os 50 anos de Beatlemania e, para
celebrar, o Zacks Botafogo exibe
uma exposição sobre os Beatles.
A mostra reúne pela primeira vez
no Brasil uma seleção de peças
originais vintage raras do acervo
da cultura Pop dos anos 1960 do
colecionador Roberto de Carvalho.
São pôsteres e capas originais de
revistas com os Fab Four, discos
autografados e guitarras da época.
O fenômeno mundial da
Beatlemania começou em Nova
York, com a apresentação histórica
dos Beatles, em fevereiro de 1964,
no programa The Ed Sullivan Show.
O público entra na onda do Yeah,
Yeah, Yeah e a TV americana
registra índice de audiência jamais
visto: 73 milhões de expectadores.
Os Beatles protagonizaram a
maior revolução na cultura Pop do
século XX e continuam influindo e
conquistando novos públicos que
perpassam gerações.
A exposição fica em cartaz até o
dia 20 de março. Vale conferir!

LP Help autografado

Descubra o que é líder autêntico
no Café Empresarial de abril
A estreia do Café Empresarial 2014
da Escola de Liderança da Condor Blanco
será dia 8 de abril, terça-feira, a partir das
Internacional abordará os tipos de líderes,
18:30h, com a palestra “O líder autêntico”,
os poderes internos de um líder autêntico,
um tema presente em nosso dia a dia, seja
como formar equipes poderosas e porque
no âmbito profissional, social ou mesmo
o mundo atual está “sedento” por líderes
familiar.
autênticos.
O conferencista Vitor Alexandre Solkam,
O Café Empresarial tem apoio da
Engenheiro de Computação formado
Bonoso Consultoria, Qualivideo, Gráfica J.
Vitor Alexandre
pela Universidade Federal de São Carlos,
Di Giorgio, Restaurante Scotton e Eventioz.
Solkam
consultor especializado em Liderança de
Inscrições gratuitas através do site www.
Equipes e Projetos de Vida e produtor autorizado
cerconvencoes.com.br. Vagas limitadas.

Workshop de grafologia

Introdução ao BIM

Em parceria com o CER, a grafóloga e psicóloga
Ilse Calen realiza, dia 17 de março, das 18:30h
às 20:30h, o Workshop gratuito “Modelo dos
Cinco Grandes Fatores da Personalidade (Big Five)
aplicado à Escrita”. Avaliação rápida e fidedigna
para o profissional de RH identificar na escrita
os fatores pessoais que determinam as atitudes
laborais do candidato. Inscrições através do site
www.grafologic.com.br, e-mail ic@grafologic.com.
br ou telefone (21) 2295-3519.

Dia 28 de março, das 8:30h às 18h, a
Associação Brasileira dos Gestores e Coordenadores
de Projetos - AGESC promove o curso “Introdução
ao BIM”, dirigido a arquitetos e engenheiros.
O conteúdo programático inclui conceitos
fundamentais, BIM no ciclo de vida das edificações,
implantação de BIM e exemplos de aplicação.
Inscrições pelos e-mails inscrição@agesc.
org e mfernanda@agesc.org. Para obter mais
informações acesse o site www. agesc-brasil.org.
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Certificação ISO 14001:2004 terá
auditoria de manutenção em março
Dias 24 e 25 de março o
Centro Empresarial Rio passará
pela auditoria externa de
manutenção da certificação ISO
14001:2004 - Sistema de Gestão
Ambiental, realizada pela DNV Business Assurance Management
System Certificate.
A ISO 14001:2004 é uma
norma internacionalmente
reconhecida, que define as
regras e os procedimentos
para se estabelecer um Sistema
de Gestão Ambiental (SGA)
efetivo. A norma é desenvolvida
com o objetivo de criar o
equilíbrio entre a manutenção
da rentabilidade e a redução
do impacto ambiental, com o

comprometimento de
toda a organização.
A gestão ambiental
é um processo contínuo
e permanentemente
inserido na estratégia
da empresa. É uma
ferramenta que
possibilita reduzir efeitos
sobre o ambiente e
aumentar a eficiência
do processo produtivo.
Para o sucesso da auditoria,
diferentes iniciativas foram
colocadas em prática, como
treinamentos com gestores e
colaboradores sobre aspectos
e impactos ambientais, coleta
seletiva, política ambiental, além

Cipa 2014 toma posse
Dia 24 de fevereiro aconteceu a cerimônia de posse dos membros
da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes
– CIPA 2014. São eles:
Eduardo Felipe (presidente
indicado pela empresa
em seu segundo mandato
consecutivo), Luiz Fernando
Santiago (vice-presidente
eleito), Ana Carolina França
(suplente indicada) e Priscila
de Souza (suplente eleita).
Segundo a norma e de
acordo com o número de funcionários do CER, dois membros foram
indicados pelo empregador, dois eleitos pelos colaboradores e a
secretária, Talita da Silva, foi nomeada pelos próprios integrantes
da Comissão. Antes de serem empossados, os eleitos, assim como
os convidados Alexandre Pereira, da Con Service, e Renato Santos,
da Burle Max, participaram de um treinamento preparatório. A CIPA
tem como objetivo a preservação da saúde e integridade física dos
funcionários, além do combate a acidentes de trabalho.

Digite o andar desejado
e aperte a tecla CONFIRMA.
Enter the desired floor and
press the CONFIRM key.

Dirija-se
Dirija
se ao elevador
indicado. Se errar, tecle
CANCELA e reinicie o
processo.
Go to the elevator indicated..
If you make a mistake, presss
CANCEL and restart the
process.

do mapeamento do
sistema de gestão,
conscientização
de todos acerca
da preservação do
meio ambiente e
imposição de metas
em relação à redução
de materiais utilizados
no dia a dia (cartucho,
papel, copo plástico
etc).
Esta será a segunda auditoria
de manutenção do Sistema de
Gestão Ambiental do CER, que
foi certificado em 2012. Em 2015
será realizada a auditoria de
recertificação, que revalidará o
“selo verde” por mais três anos.

dia internacional
da mulher

março
Parabéns!

Para ir
ao Térreo,
T o
Todos
Todo
oss os passageiros precisam
tecle 1.
rregistrar suas chamadas
individualmente.
To
T go to thee
ground
floor,, All passengers must register
g
press 1.
their call individually.

Manutenção de cabos
exigiu parada elétrica

Vidros da fachada
recebem limpeza
Para garantir
a qualidade e
a preservação
patrimonial, foram
realizados serviços de
limpeza nos vidros da
fachada do Edifício
Argentina. A atividade
foi executada pela
empresa especializada
Grin Serviços em Altura.

Dentro do cronograma anual de manutenção
programada do Centro Empresarial Rio, foram
realizados, dia 2 de março, entre 0h e 6h da
manhã, serviços de limpeza e reaperto de todos
os terminais e cabos elétricos que alimentam
o Edifício. A intervenção preventiva demandou
uma parada elétrica geral no Condomínio.
Durante todo o período, o gerador manteve-se
acionado, evitando transtornos ou anomalias ao
funcionamento normal do prédio.

Grupo gerador
foi testado
O grupo gerador de
emergência, responsável por
garantir energia em casos de
pane elétrica, também recebeu
manutenção preventiva. Um teste
de carga plena foi realizado
pelas empresas especializadas
Multidiesel e Engeman, certificando
a funcionalidade do equipamento.
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 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

