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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.

Em 2015,
faça florir
suas ideias.
Feliz Ano Novo!
Escreva para cadastro@cerconvencoes.com.br e receba o Jornal do CER no seu e-mail.

Encontro Mix de Mídia
acontece em janeiro

Diretoria da Saerj
tomou posse

Dia 29 de janeiro acontece mais um
encontro Mix de Mídia organizado pelo Grupo
de Mídia do Rio de Janeiro. As perspectivas
sobre a economia do país em diversos setores
serão abordadas na conferência com o tema
“O cenário macroeconômico do Brasil a curto e
médio prazo”. Zeina Latif, doutora em economia
pela Universidade de São Paulo e economistachefe da XP Investimentos será a palestrante e
estará à frente do debate. As inscrições devem
ser feitas pelo e-mail: inscricoes@
grupodemidiarj.com.br.
A programação completa está no
site www.midiarj.org.br.

Dia 9 de janeiro último, foi
realizado o evento de posse da
nova diretoria da Sociedade
de Anestesiologia do Estado do
Rio de Janeiro – SAERJ – biênio
2015/2016. A solenidade foi fechada a sócios
da instituição. No site www.saerj.org.br é possível
conferir os próximos eventos e tirar dúvidas
sobre esta especialidade médida, acessando
a cartilha “Tudo o que você gostaria de saber
sobre anestesia”. A publicação tem como objetivo
desmistificar conceitos equivocados e mostrar que
o anestesista está ao lado do paciente, cuidando
dele antes, durante e após a operação.

Pavimento de
Convenções
do Centro
Empresarial Rio
Conheça
nossas instalações
versáteis e funcionais.
Ligue e marque uma visita
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Mais conforto para o atendimento
personalizado na nova agência HSBC
No último dia
22 de dezembro foi
inagurada a nova
agência HSBC do
Centro Empresarial Rio.
Após um mês e meio
de obras, as portas
foram reabertas com
nova decoração,
mais conforto e maior
número de gerentes
para atendimento
personalizado.
“Temos a convicção
de que o nosso
perfil de cliente
busca sempre um
atendimento mais
exclusivo e diferenciado.
Esta reforma nos proporcionou
isso e também nos colocou em
um patamar que tem tudo a ver
com o nosso Centro Empresarial”,
comenta Fábio Santos, gerente
titular do HSBC.

A agência passou por
uma reformulação completa.
Novos espaços foram planejados
e criados, mudando não
somente o espaço físico, mas a
forma de receber e atender os
correntistas.

“O cliente ganhou
um diferencial
importante em
qualidade e
exclusividade para
atendimento, além
de um espaço mais
bem dividido, com
mais conforto e
requinte”, explica
Fábio.
A agência
HSBC do Centro
Empresarial Rio
faz parte de uma
rede internacional
composta por
aproximadamente
6.900 escritórios em mais de 80
países e territórios na Europa,
Ásia-Pacífico, Américas, Oriente
Médio e África, empregando
aproximadamente 271.500
colaboradores e atendendo
mais de 60 milhões de clientes.

Atenção ao pagamento de IPTU e IPVA
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Os carnês do IPTU
recebidos pela Central
de Correspondência do
Condomínio são entregues
nas unidades privativas,
mediante protocolo
assinado. Fique atento e,
caso não receba, verifique
se o seu cadastro está
atualizado junto à Prefeitura
e retire a segunda via pela
Internet (www.rio.rj.gov.
br/iptu) ou nos Postos de
Atendimento da Secretaria
Municipal de Fazenda, a
partir do dia 23/01. A cota
única tem 7% de desconto.
O recolhimento do
IPVA deve ser efetuado
exclusivamente por meio da
Guia para Regularização
de Débitos – GRD, que
pode ser obtida na página
www.fazenda.rj.gov.br.
O pagamento integral tem
desconto de 8%.

Bandeiras tarifárias nas
contas de energia
A partir de 2015, as contas de energia terão
uma novidade: o Sistema de Bandeiras Tarifárias.
As bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão
se a energia custará mais ou menos, em função das
condições de geração de eletricidade.
Bandeira

Condições de geração
de energia

Tarifa

Verde

Favoráveis

Sem acréscimo

Amarela

Menos
Favoráveis

Acréscimo de R$ 1,50
para cada 100 kWh
consumidos

Vermelha

Mais custosas

Acréscimo de R$ 3,00
para cada 100 kWh
consumidos

A energia elétrica no Brasil é gerada
principalmente por usinas hidrelétricas, que
dependem das chuvas e do nível de água nos
reservatórios para funcionar. Quando há pouca
água armazenada, usinas termelétricas podem
ser ligadas, aumentando o custo da geração.
(Fonte: www.aneel.gov.br).
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.

Confraternização
alegre e integradora
Com churrasco, música e sorteio de brindes,
a equipe predial do CER comemorou o Natal no
último dia 12 de dezembro. “O clima de alegria
e confraternização que marcou a festa é o que
queremos sempre para o nosso Condomínio”,
comenta o síndico, Roberto Victor.
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

