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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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Sistema de Gestão da
Qualidade foi recertificado
Dias 21 e 22 de julho,
regulamentares legais.
ISO 9001:2008
o Sistema de Gestão de
A gestão da qualidade
Qualidade do Centro
é uma ação contínua e
Empresarial Rio, certificado
permanente. Diferentes
pela norma ISO 9001:2008,
iniciativas foram colocadas
passou pela auditoria de
em prática e algumas
recertificação, efetuada
foram destacadas
pela DNV - Business
positivamente durante a
Assurance Management
auditoria, como o grande
System Certificate. O
número de treinamentos/
processo, acompanhado
reciclagens dos conceitos
por Thatiana
Vale, analista
T
do SGQ; o controle dos
de SMS,
examinou
S
serviços executados
o cumprimento
das normas,
cu
por terceiros e a implantação do
as condições
de trabalho e a
c
sistema eletrônico para execução
documentação,
verificando os dados dos serviços do almoxarifado e
docu
mais importantes para manter a
recebimento de materiais.
certificação,
que foi recomendada
certi
Para o futuro, novas metas foram
sem ressalvas.
sugeridas, como a implantação da
A ISO 9001:2008 é uma norma
OHSAS 18001 – Occupational Health
internacionalmente
reconhecida, que and Safety Assessment Services, que
inter
define
defiin as regras e os procedimentos
consiste em uma série de normas
para se estabelecer um Sistema de
britânicas para orientação de
Gestão de Qualidade (SGQ) efetivo,
formação de um Sistema de Gestão e
na qual uma organização precisa
Certificação da Segurança e Saúde
demonstrar sua capacidade para
ocupacionais (SSO). A auditoria
fornecer produtos que atendam
de diagnóstico será realizada nos
aos requisitos do cliente e aos
próximos dias 21 e 22 de agosto.
Escreva para cadastro@cerconvencoes.com.br e receba o Jornal do CER no seu e-mail.

Grafologia no Café Empresarial de setembro
Você continua digitando ou já está escrevendo novamente?
Dia 9 de setembro, a partir das
18:30h, acontece mais uma edição
da série gratuita Café Empresarial.
Com o tema “Você continua digitando ou
já está escrevendo novamente? Grafologia
hoje”, o evento aborda as vantagens
e desvantagens neuropsicológicas
da escrita digital e da manual.
A palestra será ministrada por Ilse Calen,
especialista em grafologia, formada
na Alemanha pela Berufsverband
geprüfter Graphologen/Psychologen e.V.
(Associação de Profissionais de Grafologia

Ilse Calen

Eduardo Jorge

e Psicologia), psicóloga, pós-graduada
em neurofisiologia, além de consultora
e professora universitária. O encontro
contará também com a participação
do palestrante convidado, Dr. Eduardo
Jorge Custódio da Silva, neuropediatra
da Metaclínica, mestre em neurologia pela
UFRJ e doutor em ciências pela FIOCRUZ.
O Café Empresarial tem apoio da Gráfica
J. Digiorgio, Qualivideo, Restaurante Scotton
e Bonoso Consultoria. Inscrição online no
site www.cerconvencoes.com.br. Garanta
sua vaga!

Software analisa
dados do vento

Formação de preços
de energia em foco

A VAYU Wind realiza, dia 25 de agosto, das 14h
às 18h, o treinamento “VAYU – Módulos Avançados”.
O VAYU é um software livre de análise e tratamento
de dados do vento, criado para facilitar as primeiras
etapas de trabalho na elaboração de projetos de
parques eólicos. Os participantes receberão com
exclusividade uma versão do VAYU - Profissional.
Os interessados devem enviar e-mail para flavia.
fernandez@vayuwind.com. Vagas limitadas!

O Centro de Treinamentos e Estudos em Energia
– CTEE – promove, de 19 a 21 de agosto, a 5ª
turma do curso “Formação de Preços de Energia
no Brasil”. O programa é constituído por três
módulos, estruturados para fornecer os conceitos
fundamentais e as bases regulatórias das principais
atividades do setor. Estudos de casos práticos
também serão apresentados. Inscrições e programa
completo no site www.ctee.com.br.

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.

Hydro promove treinamento de incêndio
e destaca a importância da prevenção
A Hydro, empresa global
de alumínio localizada no 7o
pavimento do CER, promoveu
dia 2 de agosto, na garagem
do Edifício Argentina, um
treinamento dirigido à sua equipe
de emergência (brigada interna).
15 funcionários participaram do
curso, ministrado pela empresa
City Fire, que abordou, na teoria
e na prática, o tema “Prevenção
e Combate a Incêndio e Primeiros
Socorros”.
De acordo com Jaqueline
Gonçalves, Office Administrator
da Hydro, foi a primeira vez
que a Hydro realizou um evento
desta natureza. A empresa já
possuía uma brigada interna, que
participa sempre do treinamento
promovido pelo CER.
“Os resultados foram avaliados
de forma muito positiva, pois
a City Fire conseguiu mobilizar
e motivar bastante o grupo,
que se mostrou interessado e
participativo. Percebemos que
os funcionários levaram o que
aprenderam também para a
vida pessoal, pois disseram
que, vendo a importância da
prevenção, iriam levantar o que
poderia ser feito em casa para
evitar acidentes e sinistros. Outro
ponto foi justamente a palavra
prevenção. A consciência que
foi criada, no sentido de dar mais
importância à prevenção de

A equipe de emergência da
Hydro aprendeu sobre combate
a incêndio e primeiros socorros

acidentes do que ao combate,
que também é importante, mas
que poderia ser evitado através
de uma boa utilização de um
step anterior. Esperamos que a
divulgação de nossa iniciativa
motive outras empresas a
também formar e treinar brigadas
internas”, relata Jaqueline.
“A Administração parabeniza
a iniciativa da Hydro e reitera sua

preocupação com a segurança
dos usuários. A prevenção é
prioridade também para o
Condomínio, que promove
anualmente o Exercício de
Escape, para o qual conta
com a participação de todas
as empresas do CER”, afirma
Jackson Alves, gerente predial.

Confira a programação musical do Zacks
A happy hour do restaurante
Zacks, localizado na Alameda
Florida do CER, já se tornou
parada obrigatória para usuários
e visitantes do Edifício.
A programação diária,
incluindo vários gêneros musicais,
é um convite para o relaxamento
necessário depois de um dia
de trabalho, degustando drinks
e petiscos e conversando com
os amigos antes de voltar para
casa.
Às segundas-feiras, uma
banda de jazz anima o ambiente,
que além dos dois salões internos,
também tem mesas do lado de
fora, em local aprazível e seguro.

A banda Trucco toca
quinzenalmente às quintas-feiras

Terça-feira é dia do Quizz
Saber, com vários temas culturais.
Na quarta-feira, o Quarteto
Jazzophilia traz MPB, Bossa Nova
e Jazz para os clientes.
O rock invade o espaço às
quintas-feiras, com as bandas
Trucco e Bruno Migliari Trio, que se
revezam a cada semana. Sextafeira tem Pop Rock nacional e
internacional com o Plug N’Play,
para encerrar a jornada de
trabalho.
Aos sábados também tem
música ao vivo, com estilos
variados. Ligue 2552-3644 para
reservar sua mesa e confirmar a
programação do dia!

Entorno monitorado
traz segurança
O sistema de Circuito Fechado de TV - CFTV do
CER tem mais de 100 câmeras de monitoramento
localizadas em pontos estratégicos. O trânsito e
os arredores do prédio são permanentemente
monitorados por duas câmeras instaladas na
cobertura do Edifício Argentina. As imagens
captadas são exibidas em um monitor de 40
polegadas, situado na recepção do hall térreo.
A medida visa aumentar o nível de segurança de
usuários e visitantes.

Área de fumantes
evita multas e sujeira
A Alamenda Florida do CER dispõe de mesas,
cadeiras e bituqueiras para os fumantes. Lembrese de que de acordo com a Lei Estadual no 5.517,
de agosto de 2009, é proibido fumar em recintos
de uso coletivo fechados, sob pena de aplicação
de multas que variam entre R$ 3 mil e R$ 30 mil.
A Administração do Condomínio conta com a
cooperação de todos.
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.

Motocicletas têm
área exclusiva
A ggaragem
aragem do Edifício Argentina disponibiliza
um espaço dedicado exclusivamente aos usuários
de motocicletas. Com iluminação e cercamento
em concreto, a área oferece segurança, evitando
arranhões e protegendo os
veículos do tráfego de automóveis.
O estacionamento de motos fica
localizado no pavimento G1.
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

