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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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Tv Azteca monta estúdio no CER
para transmitir Copa do Mundo
Segunda maior emissora de
televisão do México, a TV Azteca
escolheu o CER para montar sua
central de operações e um estúdio
de produção e transmissão de
quatro programas diários sobre a
Copa do Mundo 2014.
O estúdio panorâmico foi
erguido no terraço do Edifício
Argentina, em área de 92m²,
com vista para o Pão de Açúcar
Acima, Letícia Castro, gerente de eventos do CER,
e Cr
Cristo Redentor. Para atestar a
com a equipe contratada para a realização do
viab
viabilidade de instalação desta
projeto e, abaixo, o estúdio no terraço do Edifício
estru
estrutura no topo do prédio, foi
realizada análise de cálculo
reali
estrutural, pelo Eng o Américo, da
estru
Oteg Engenharia, calculista da
obra de construção do CER.
C
Cerca de 100 profissionais
atuaram na cobertura do evento
atua
ocuparam
também o Espaço
e oc
c
mult
multiuso
t
situado no pavimento
d
de garagem G5, utilizado como
escritório administrativo e redação.
“A TV Azteca buscava um lugar
para a instalação do estúdio e dos
de onde pudesse ter uma vista
escritórios”, comenta Mónica Skorlich,
icônica do Rio de Janeiro e que
oferecesse as facilidades necessárias gerente de logística da emissora.
Escreva para cadastro@cerconvencoes.com.br e receba o Jornal do CER no seu e-mail.

Energias renováveis e
eficiência energética
A Planeja & Informa Comunicação e Marketing,

em parceria com a Casa Viva Eventos, promove,
dia 20 de agosto, o “3º Seminário Nacional de
Energias Renováveis e Eficiência Energética Desafios e soluções para o Brasil produzir mais com
menos”. O evento debaterá experiências, soluções
e novas tecnologias para racionalizar o consumo de
energia na indústria, no comércio e em edificações,
reduzindo o custo no processo de produção e no
consumo deste insumo. As inscrições estão abertas
e podem ser feitas pelo e-mail inscricao.planeja@
gmail.com, além do telefone (21) 2262-9401.
Estudantes têm 50% de desconto.

Grafologia hoje:
a escrita digital

:-)

Em parceria com o Centro Empresarial

Rio, acontece, dia 21 de julho, das
18:30h às 20:30h, mais um workshop
gratuito de Grafologia, ministrado
pela grafóloga e psicóloga Ilse
Calen. O evento terá como tema a “Grafologia
hoje – Escrita digital, constituição da subjetividade
e sua manifestação na escrita manual: Pq
eh import p/prof. de rh, saúde e educ.? :)”.
Os interessados em participar devem se inscrever
no site www.grafologic.com.br/contato, fornecendo
nome completo e identidade para agilizar o
credenciamento no dia. As vagas são limitadas!

IOWP promove
seminário

Especialização em
Direito Tributário

O Instituto Odontológico Wladimir Pereira - IOWP,
realiza dias 16 e 17 de julho o seminário “Imersão
em Anestesiologia e Terapêutica Medicamentosa
em Odontologia”. Ministrado pela professora Juliana
Ramacciato, mestre e doutora em odontologia pela
FOP-UNICAMP, o curso abordará o controle
de ansiedade, anamnese e sinais vitais,
entre outros temas. Inscrições pelo telefone
(21) 2286-5382 ou pelo e-mail rosan.f@uol.
com.br.

Estão abertas as inscrições para curso de
Especialização em Direito Tributário, oferecido pelo
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, com
início previsto para o dia 23 de agosto. A formação
de pós-graduação lato sensu tem por finalidade
o aprofundamento teórico, técnico e prático
indispensável para a atuação profissional na área
tributária. O curso tem duração de dois anos e
carga total de 360 horas/aula. Informações pelo
telefone (21) 2224-1210.

Pavimento de Convenções
do Centro Empresarial Rio
Marque uma visita e conheça nossas
instalações versáteis e funcionais.
Ligue (21) 2554 8182

!Jackson Alves - gerente predial • ! gp.cer@markbuilding.com.br
!Eng° Felipe Afonso - 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
!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.

Poluição será tema do Café Empresarial
Dia 12 de agosto, a partir das
18:30h, acontecerá mais uma
edição da série gratuita Café
Empresarial. O evento marcará
o Dia de Combate à Poluição,
celebrado em 14 de agosto.
Na ocasião, haverá exibição
do filme “A última hora”,
produzido e narrado pelo ator
Leonardo DiCaprio, seguido de
debate com um representante
do INEA - Instituto Estadual do
Ambiente, e Francisco Carrera,
advogado ambientalista,
delegado da Comissão de Direito
Ambiental da OAB-RJ e assessor
jurídico do IEVA – Instituto Eventos
Ambientais.
Enchentes, furacões, incêndios
e outras catástrofes causadas
pela própria humanidade destroem o planeta
cotidianamente. O documentário mostra como

a Terra chegou
nesse ponto:
de que forma o
ecossistema tem
sido assolado e,
principalmente,
o que é possível
Francisco
fazer para reverter
Carrera
este quadro.
Entrevistas com mais de 50
renomados cientistas, pensadores
e líderes ajudam a esclarecer
estas importantes questões e
a indicar as alternativas ainda
possíveis. É um convite à reflexão
sobre como preservar o planeta
para as gerações futuras.
O Café Empresarial tem
apoio da Gráfica J. Digiorgio,
Qualivideo, Restaurante Scotton
e Bonoso Consultoria. Inscrições online no site www.
cerconvencoes.com.br. Participe!

Edifício Argentina ganha estação Bike Rio
Foi inaugurada na Praia de
Botafogo, em frente ao Centro
Empresarial Rio, a estação 77
do Bike Rio, que dispõe de 12
vagas. A novidade traz mais
uma facilidade para usuários e
frequentadores do prédio.
O Bike Rio é um projeto de
sustentabilidade da Prefeitura
do Rio de Janeiro em parceria
com o banco Itaú e o sistema
de bicicletas SAMBA. As estações
estão localizadas em pontos
estratégicos
da cidade,
caracterizandose com uma
solução de meio
de transporte de
pequeno percurso
para facilitar o
deslocamento das
pessoas.
Conectadas
a uma central
de operações
via wireless e
alimentadas por
energia solar,
as estações
inteligentes são
locais onde
os usuários
cadastrados

podem retirar uma
bicicleta, utilizá-la
em seus trajetos
e devolvê-la na
mesma, ou em
outra estação.
O projeto tem
como objetivos:
• introduzir a
bicicleta como
modal de
transporte público
saudável e não
poluente;

• combater o sedentarismo da
população e promover a prática
de hábitos saudáveis;
• reduzir os engarrafamentos e
a poluição ambiental nas áreas
centrais das cidades;
• promover a humanização
do ambiente urbano e a
responsabilidade social das
pessoas.
Para conhecer melhor o
sistema e aprender como utilizálo, acesse www.mobilicidade.
com.br.

Garagem mais segura
com nova sinalização
Em atendimento à sugestão de um condômino,
foi instalado um sistema de sinalização na garagem
do Edifício Argentina. O conjunto de equipamentos
conta com uma central temporizadora, mangueiras
de detecção de passagem de veículos e semáforos
LED. Os sinais estão distribuídos em pontos
estratégicos do pavimento G1, na rampa de acesso
da rua Barão de Itambi e na rampa de descida
do pavimento G2. “A sinalização vai minorar a
possibilidade de colisão entre veículos, nos pontos
onde os motoristas não tem visada direta e livre,
ond
em um espaço suficiente para uma frenagem
segura”, observa o Engo Felipe Afonso, gerente de
seg
manutenção do CER.
man

Escada rolante do
subsolo foi renovada
Durante os dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, foi
substituída pela empresa Otis a estrutura completa
do esteirão da escada rolante que dá acesso às
lojas do subsolo. A intervenção, prevista no Plano
Diretor de Investimentos do Condomínio, exigiu a
desmontagem do equipamento e a retirada de
todos os degraus. O mesmo serviço foi executado
em 2013 na escada ao lado, renovando este
componente, que é um dos principais das escadas
rolantes.
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

