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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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Rio comemora 450 anos com
eventos culturais e esportivos
Com mais de 200 eventos,
divididos nas categorias: artes,
esportes, seminários, presentes,
música e festivais, a programação
comemorativa dos 450 anos do
Rio de Janeiro se estenderá por
14 meses. O calendário pode ser
consultado no site www.rio450anos.
com.br.
Prevista para o primeiro semestre
de 2015, no Pavilhão Rio450, uma
exposição interativa celebrará
a paisagem e a experiência
civilizatória carioca, explorando suas
belezas naturais, suas transformações
urbanas, suas manifestações culturais
e seus personagens marcantes, por
meio de instalações e projeções de
última geração.
A visitação a museus e instituições
com exposições em homenagem ao
aniversário do Rio será estimulada
através do Passaporte dos Museus
Cariocas, que engloba um circuito
inédito na Cidade, integrando mais
de 40 endereços.
A Federação de Futebol do
Estado do Rio de Janeiro também

se engaja nas comemorações,
executando o hino oficial do Rio,
Cidade Maravilhosa, antes das
partidas. A bola do campeonato terá
a marca Rio450 e o vencedor do
torneio estadual ganhará o título de
Campeão dos 450 Anos.
Além disso, o projeto Memória
Carioca vai estimular os habitantes
a abrirem suas gavetas e caixas de
recordações em busca de fotos,
documentos e artefatos sobre o Rio
de Janeiro, que serão digitalizados
para ajudar a recontar a história da
cidade.
Fonte: www.rio450anos.com.br.

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

Workshop gratuito de
grafologia em março
Em parceria com o CER,
a grafóloga e psicóloga
Ilse Calen realiza, dia 16
de março, das 18:30h
às 20:30h, o Workshop
gratuito “Grafologia – Tipos
psicológicos na escrita:
harmonizando o clima
corporativo - gestores,
Ilse Calen
colaboradores, candidatos
etc”. O Workshop tem como objetivo demonstrar
que, através dos tipos psicológicos observados
na escrita, é possível detectar os pontos fortes e
fracos, virtudes e defeitos e consequentemente
desenvolver características do perfil psicológico
dos indivíduos.
O evento é voltado para profissionais e
estudantes da área de recursos humanos,
educação, saúde e áreas afins, além de
interessados em conhecer a técnica grafológica.
Inscrições somente através do site www.
grafologic.com.br. Vagas limitadas!

Fonte eólica nos leilões
de energia elétrica
A PSR, especialista em soluções tecnológicas
e serviços de consultoria técnica nos setores de
energia elétrica e gás natural, em parceria com a
Associação Brasileira de Energia Eólica, organiza,
dia 7 de abril, o Workshop “Participação da fonte
eólica nos leilões de energia elétrica em 2015”.
O evento é voltado para investidores do setor e
fechado aos membros convidados da associação.

Impactos da revolução
digital na comunicação
Dia 5 de março, o Grupo de Mídia do Rio de
Janeiro realizou mais um Mix de Mídia. Com base
nos resultados do estudo The Communication
(R)Evolution (TCR), profissionais e estudantes
debateram sobre como a revolução digital tem
impactado a comunicação. Foram convidados:
Flavia Moraes, diretora-geral de Inovação e
Linguagem do Grupo RBS, Taciana Abreu, Diretora
de Planejamento da WMcCann, Adriana Knackfuss,
Diretora de Integrated Marketing da Coca-Cola,
Eduardo Monteiro, diretor comercial de eventos
e novos negócios do Grupo RBS e Antonio Jorge,
conselheiro do GMRJ.
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Novo gerente predial acredita
no sucesso do trabalho em equipe
O administrador de
empresas José Renato Abreu
é o novo gerente predial
do Centro Empresarial Rio.
Ele assumiu o cargo no
último dia 9 de fevereiro,
entusiasmado com o novo
desafio profissional. Com
experiência nas áreas
comercial, de sistemas,
O&M, financeira e de
distribuição, o novo gestor
atuava junto à diretoria da
Mark Building desde 2011
e agora foi convidado a
desempenhar esta nova
atividade.
“Estou super empolgado,
sou um entusiasta a
mudanças e adoro
desafios. A oportunidade
de aprendizado é infinita. Estou muito feliz e chego
com a mente aberta às modificações globais.
A ideia é criar novas soluções que aumentem a
satisfação de todos os clientes, sejam internos ou
externos”, comenta o gerente predial, já pensando
no futuro.

Para se ambientar,
antes de assumir o posto,
José Renato participou de
diferentes eventos propostos
pela Mark Building,
administradora do CER.
“Já conhecia o
Condomínio há algum
tempo e sempre o enxerguei
como uma referência no
Rio de Janeiro. Hoje tenho
certeza disso, trata-se de um
grande empreendimento,
que abriga importantes
empresas de vários ramos.
Para garantir a qualidade
proposta, tenho uma
equipe empenhada e
estou realmente satisfeito
em conhecê-la e poder
contar com tais profissionais.
Acredito que o trabalho em equipe é fundamental
para o sucesso”, finaliza José Renato.
O e-mail e o telefone do gerente predial
permanecem os mesmos, ou seja, é possível
contactá-lo pelo número (21) 3534-2800 ou pelo
endereço eletrônico gp.cer@markbuilding.com.br.

Dia Mundial da Água e Hora do Planeta
propõem atitudes sustentáveis
O tema ‘Água e
Desenvolvimento Sustentável’
será o foco do Dia Mundial
da Água em 2015 e pautará
as discussões do setor de
recursos hídricos em todo o
mundo.
A temática foi escolhida
e anunciada pela UN-Water,
agência da Organização das Nações Unidas (ONU) que coordena
ações em assuntos sobre água doce e saneamento.
Comemorado mundialmente desde 1993, o Dia Mundial da Água
se propõe a fazer a diferença para os membros da população
mundial que sofrem de problemas relacionados com a água.
É um dia para refletir sobre a forma como gerimos esse recurso
natural finito e para criar o futuro que queremos. (Fonte: www.
unwater.org.).
A Hora do Planeta é o maior movimento global contra as
mudanças climáticas, que anualmente reúne comunidades de todo
o mundo, em torno de um compromisso com o Planeta, desligando
as luzes por uma hora. Participe! (Fonte: www.wwf.org.br).

Auditoria recertifica e integra sistemas
de gestão da qualidade e ambiental
De 2 a 5 de março foi realizada pela
DNV - Business Assurance Management
System Certificate a auditoria de
recertificação e integração dos Sistemas
de Gestão da Qualidade e Ambiental
implantados no Centro Empresarial Rio,
de acordo com as normas ISO 9001:2008
e ISO 14001:2004, respectivamente.
O auditor Antônio Carlos Duarte
parabenizou toda a equipe pela
manutenção e integração dos sistemas

Agradecimento
O Condomínio do Edifício
Argentina registra seus
agradecimentos ao profissional
Jackson Alves, que atuou como
gerente predial do CER de julho
de 2006 até fevereiro de 2015.
Os serviços prestados com
empenho e dedicação durante quase nove anos
foram de grande importância para o sucesso do
Edifício e a satisfação de seus usuários e visitantes.
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.

e pela postura cooperativa e segura
em relação aos seus procedimentos.
Os sistemas auditados estão em
contínuo processo de aprimoramento
e as observações e oportunidades de
melhorias verificadas serão analisadas e
colocadas em ação. A auditoria envolveu
toda a equipe predial do CER, além dos
profissionais das áreas de suprimentos
e recursos humanos da Mark Building,
empresa gestora do Condomínio.

Consciência ambiental
Ao descartar seu lixo,
lembre-se de preservar o meio
ambiente separando os materiais
recicláveis - papel, vidro,
plástico e metal. Os resíduos
hospitalares, ambulatoriais ou
de serviços de saúde devem ter
acondicionamento especial,
conforme determina o Conselho Nacional de Meio
Ambiente - Conama. Fique atento!
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

