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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.

Imagem e postura profissional
foram temas de curso no CER
Com o intuito de aprimorar o padrão
de qualidade
q
no atendimento ao cliente
do Centro
C
Empresarial Rio, foi realizado,
dia 5 de junho, um treinamento sobre o
códi
código de conduta do Condomínio.
D
Doze colaboradoras, entre
rece
recepcionistas e assistentes
adm
m
administrativos,
participaram do
prog
programa
g
que teve como objetivo
ressaltar a importância da imagem
pessoal no ambiente profissional. O uso
correto do uniforme, a higiene pessoal,
a postura ao falar com o cliente e
a maquiagem adequada foram os
principais pontos destacados.

“Preparamos um treinamento bem
didático e dinâmico. Foi exibido o
vídeo ‘Imagem Profissional x Pessoal’,
da consultora Silvana Lages, que
serviu como base de debate”, explica
Thatiana Vale, responsável pela área da
qualidade.
Sobre a influência do curso, Thatiana
ressalta: “a imagem é algo que nos
identifica e nos caracteriza enquanto
ser humano. É a nossa marca, é como
seremos lembrados e reconhecidos
pelos outros, quer seja de forma positiva
ou negativa. No CER buscamos sempre
que essa imagem seja positiva”.

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

Concurso Universitário de Mídia posiciona
jovens estudantes no mercado publicitário
Depois de duas etapas concorridas,
envolvendo provas e entrevistas, foi promovida,
dia 6 de junho, a terceira e última fase do XVII
Concurso Universitário de Mídia, organizado pelo
Grupo de Mídia. Nove jovens finalistas estudantes
da ESPM, FACHA, PUC, UCB e UFF já têm sua
entrada no mercado publicitário garantida através
de estágios remunerados. As vagas foram definidas
através de sorteios entre as agências parceiras:
Agência 3, Borghi/Lowe, DPZ, HEADS, Neogama/BBH,
NBS, Ogilvy & Mather, Publicis Brasil e WMCCANN.
O Concurso Universitário de Mídia, que comemora
sua 17° edição, é um dos pricipais canais de
comunicação entre os estudantes de publicidade
e o mercado do Rio de Janeiro. Pelo mesmo

concurso passaram importantes nomes como
Carla Dart, gerente de mídia do grupo Coca-Cola
na WmcCann, e Thiago Rodrigues, ganhador do
concurso há dez anos e sorteado para estagiar na
Ogilvy & Mather Rio de Janeiro, onde trabalha até
hoje.

Tributos em foco no
seminário Sincodiv

Cremerj em clima
de Copa do Mundo

O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores
de Veículos - Sincodiv/RJ realizou, dia 5 de junho,
o Seminário ‘Tributação das Pessoas Jurídicas,
atualizado com a Lei 12.973/2014’. Tércia Maria
Maciel Gomes, advogada tributarista, contabilista
e autora de cursos, vídeos, manuais e publicações
técnicas, foi a palestrante do encontro.

Em clima de torcida, o Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro – Cremerj
– promoveu uma festa para o primeiro jogo
do Brasil na Copa do Mundo, dia 12 de junho.
O evento, somente para convidados, foi regado
com petiscos, roda de samba, três telões, três
ambientes diferentes, brindes e surpresas.
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Felipe Afonso é o novo gerente de manutenção
O Engenheiro Felipe
Eduardo Rodrigues Afonso é o
novo gerente de manutenção
do Centro Empresarial Rio.
Contratado há poucos meses,
o profissional já trabalhou
em empresas de automação
industrial e na Rede Globo.
“O CER, por ter grande
visibilidade, engendra muitas
responsabilidades, mas ao
mesmo tempo gera ótimas
oportunidades para meu
crescimento profissional”,
comenta Felipe, satisfeito com
seu novo cargo.
Antes de assumir o posto, o
gerente passou por diferentes
treinamentos sobre os sistemas
prediais, a política de qualidade
e de ambientação, entre outros.
“A preparação oferecida é
essencial para compreender
esse enorme empreendimento.

Estamos em um Condomínio
certificado, mas ao mesmo
tempo já com alguns anos de
vida. Para garantir a qualidade,
existe um trabalho severo e diário
de manutenção e prevenção e
são esses desafios do cotidiano
que nos impulsionam e que nos
dão motivação para sempre
buscar novas soluções e otimizar
o trabalho”, observa Felipe.
Já ambientado, o gerente
cobra acima de tudo o
comprometimento de sua equipe.
“Sou muito comprometido com o
trabalho, então peço o mesmo
à minha equipe. Acho esse o
grande diferencial do CER, os
colabores são extremamente
dedicados e engajados em
tudo que fazem e se todos
trabalharmos juntos atingiremos
os resultados desejados”, finaliza
o profissional.

Menu de inverno La Mole é verde e amarelo
O restaurante La Mole
preparou uma “seleção de
delícias” para esquentar o clima
do inverno da Copa do Mundo
no Brasil.
Para os dias mais frios, você
pode escolher os tradicionais
cremes no pão italiano por
R$ 26,50 ou R$ 20,50 (sem o pão).
A opção para quem prefere
um prato mais consistente é o
Escalope de filé ao molho de
mostarda com risoto de legumes
selecionados por R$ 39,50.

Para torcer pelo Brasil até na
hora da refeição foram criadas
duas sugestões em verde e
amarelo: Bacalhau ao molho de
ervas e açafrão acompanhado
de ravióli verde recheado com
mussarela de búfala (R$ 44,50)
ou Pollo com fritas, servido com
molho barbecue e arroz de
espinafre (R$26,50). E para a
sobremesa da torcida, pera
cozida ao vinho branco com
sorvete de pistache.
(Fonte: www.lamole.com.br)

Café Empresarial
volta em agosto

A série de palestras gratuitas Café Empresarial,
realizada mensalmente no Pavimento de Convenções
do CER, foi interrompida nos meses de junho e julho,
em função da Copa do Mundo, e retornará em agosto.
Criado em 2006, o evento incentiva e estimula o
networking entre profissionais, através de conferências,
painéis e debates informativos e integradores, com
temas atuais, úteis e de fácil aplicação à vida
corporativa. Fique atento ao site www.cerconvencoes.
com.br e confira a programação. Informações também
pelo telefone 2554-8182.

Troca de válvulas
de refrigeração

Reciclagem é um ato
de amor ao planeta

Em uma ação planejada, durante o final de
semana de 31 de maio, foram trocadas as válvulas
principais da tubulação de água gelada do
Edifício Argentina. A intervenção de baixo impacto
teve como intuito substituir os antigos dispositivos,
que estavam desgastados pela ação do tempo.
A operação foi realizada no equipamento que
atende as lojas e o Centro de Convenções.

Edifício Nove de Julho
tem novo horário

Utilize os coletores
próprios para descartar
o lixo reciclável. Papel,
plástico, vidro e metal
podem ser reutilizados
em vez de poluírem
o meio ambiente. Um
saco plástico demora
mais de 100 anos para se decompor, o tempo de
degradação do alumínio é de 200 a 500 anos.
Materiais como cerâmica, vidro, pneus e borracha
têm prazo de decomposição indeterminado, você
sabia?

Regulamento interno
preza boa convivência

Em função da pouca
utilização durante a
madrugada e nos finais
de semana, o horário de
funcionamento do Edifício
Garagem Nove de Julho
será alterado para: segunda
a sexta-feira, das 7h a 0h, a
partir do dia 1o de julho de
2014. Fique atento!

Criado para promover a boa convivência entre
os usuários, o Regulamento Interno do Edifício
Argentina 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.

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

