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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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Jogos Olímpicos Rio 2016:
ingressos já estão à venda
O s ingressos para
os Jogos Olímpicos
Rio 2016 começaram
a ser vendidos no
último dia 31 de
março e, em apenas
uma semana, foram
enviadas mais de 1,2
milhão de solicitações.
Os pedidos feitos no
portal de ingressos
(www.rio2016.com/
ingressos) até dia 30
de abril habilitam o
torcedor a participar
da fase de sorteios, que
permite o parcelamento em até cinco
vezes. Estão disponíveis 7,5 milhões de
entradas para as competições de 42
esportes Olímpicos.
O resultado do primeiro sorteio
será divulgado em junho. Somente
quem participar dessa etapa poderá
solicitar, em julho, ingressos para
concorrer no segundo sorteio, que
dará preferência a quem ainda não
teve seus pedidos contemplados

e terá o resultado
anunciado em agosto.
Os torcedores
poderão optar entre
cerca de 700 sessões –
que podem representar
uma única prova,
como uma partida de
basquetebol, ou uma
série de eventos, como
os quatro jogos da fase
de classificação do
vôlei de praia. O limite
é de até 20 sessões
diferentes por pessoa,
respeitando o número
máximo de seis ingressos para cada
esporte e quatro para as competições
mais concorridas, como a final do
futebol e as cerimônias.
Os preços variam de R$ 40 a
R$ 1200 para as competições
esportivas, e de R$ 200 a R$ 4600
para as cerimônias de abertura e
encerramento, no Maracanã, com
meia entrada disponível para todas as
sessões. (Fonte: www.rio2016.com).

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

Reunião científica
do Grupo de Fígado
Dia 28 de abril, das 19:30h
às 21h30, será realizada
mais uma Reunião Científica
do Grupo de Fígado do
Rio de Janeiro. Durante o
evento, casos clínicos serão
apresentados por médicos
convidados e debatidos
com o público. O encontro é
gratuito e isento de inscrição prévia. O Grupo de
Fígado do Rio de Janeiro (GFRJ) é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, destinada a congregar
hepatologistas com interesse comum em fomentar
a excelência científica da especialidade médica
no estado. Para saber mais acesse o site www.
grupodefigadorj.org.br.

Preço de energia no
Brasil é tema de curso
Estão abertas as inscrições para a 6a turma
do curso de Formação de Preços de Energia
no Brasil realizado pelo Centro de Treinamento
e Estudos em Energia – CTEE. O programa é
constituído por três módulos – cada um com
oito horas de duração – divididos entre os
dias 26, 27 e 28 de maio e estruturados para
fornecer os conceitos fundamentais e as bases
regulatórias das principais atividades do meio.
O curso é voltado para consumidores de energia,
geradores, comercializadores, empresários,
consultores, nacionais e internacionais
envolvidos direta ou indiretamente nas
atividades comerciais do setor. Inscrições
e programação completa no site
www.ctee.com.br. Vagas limitadas!
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Energias limpas e renováveis estarão
em debate no auditório do CER
Dia 7 de maio,
será realizado no
auditório do Centro
Empresarial Rio o
3º Fórum Nacional
Ecoenergia de
Biocombustíveis.
Além de criar um
espaço de troca
entre profissionais,
o evento,
organizado pela Revista
EcoEnergia, apresentará
as inovações tecnológicas
desta área, sinalizando cada
vez mais a importância de
fontes de energias limpas e
renováveis, que primam pela
sustentabilidade do Meio
Ambiente.
O programa tem ampla
relevância no segmento de
biocombustíveis e contará com
as presenças de Celso Torquato
Junqueira Franco, presidente da
UDOP, Liu Su E, da Força Eólica
do Brasil, Alessandra Amaral, da
Energisa e Roberto Wainstok, da

Sol Energias, entre outros.
Diferentes painéis serão
apresentados e discutirão
temas como: Política Energética
Brasileira, Securitização de
Contratos, Logística Multimodal
de Etanol, Logística Ferroviária,
além de explanações do
Cenário Logístico Brasileiro e
Sucroenergético atual.
É considerada energia
limpa aquela que, durante
seu processo de produção ou
consumo, não libera ou libera
quantidade muito baixa de
resíduos ou gases poluentes

geradores do
efeito estufa e do
aquecimento global.
A energia de
biocombustíveis é
todo combustível
derivado de fonte
orgânica e não fóssil,
como por exemplo
o etanol (produzido
a partir da canade-açúcar e milho), biogás
(produzido a partir da biomassa),
bioetanol, bioéter, biodiesel,
entre outros.
A produção e o consumo de
energia de fontes limpas são
de extrema importância para a
proteção do meio ambiente e
da manutenção da qualidade
de vida humana.
As inscrições podem ser feitas
pelo site www.revistaecoenergia.
com.br ou através do
e-mail inscricoesforum3@
revistaecoenergia.com.br.
Mais informações pelo
telefone (21) 3570-9274.

Bienal Internacional do Livro Rio vai
homenagear a Argentina em 2015
A

17ª edição da Bienal
Internacional do Livro do Rio de
Janeiro, o maior evento literário
do Brasil, terá a Argentina como
país homenageado e a sua
delegação contará com cerca
de 11 autores. O evento será
realizado entre os dias 3 e 13 de
setembro próximos, no pavilhão
de exposições do Riocentro.
Segundo os organizadores
da tradicional feira do livro,
a Bienal contará com “a
presença de expoentes da
literatura argentina, que farão
parte de um elenco de autores
dos mais diversos gêneros e
nacionalidades”. De acordo
com estudo de 2012 do Centro
Regional para o Fomento do
Livro na América Latina e no
Caribe (CERLALC), a Argentina
é o país da região com maior

hábito de leitura. Isto significa
que 55% da população leem
livros regularmente. O Brasil
aparece em terceiro lugar no
estudo, com 46%.
O evento, que espera
receber 600 mil visitantes e mais
de 950 expositores, também

renderá uma
homenagem,
com atos
específicos e
convidados,
aos 450
anos do Rio
de Janeiro,
celebrados em 1º de março.
Entre os autores que já
confirmaram sua presença
se destacam o americano
Raymond E. Feist, autor da série
“Saga do Mago”; a britânica
Sophie Kinsella, que lançará o
sétimo livro de sua série sobre a
personagem superconsumista;
a romancista americana Julia
Quinn, autora de best-sellers
como “História de um grande
amor”; e a brasileira Giulia
Moon.
(Fonte:www.bienaldolivro.com.br)

Serviço de Atendimento
ao Condômino - SAC

Mudança no som
ambiente do prédio
A partir da solicitação de alguns usuários,
a Administração do Edifício Argentina eliminou
a transmissão de som ambiente nos halls e
nas unidades privativas. A comunicação de
emergência segue inalterada. “A partir do próximo
dia 4 de maio, a mensagem em quatro idiomas
será emitida duas vezes ao dia, às 9h e às 15h,
visando ratificar o perfeito funcionamento do
som”, explica Wagner Carvalho, supervisor predial.
O sistema de sonorização de emergência do prédio
foi revitalizado recentemente, ganhou novas caixas
acústicas, mesa digital mais potente e apropriada
para locução. Também foram instalados altofalantes nas escadas para facilitar a escuta dos
usuários durante a realização dos treinamentos
de escape. A eficiência da modernização foi
comprovada no 13o
exercício de escape,
realizado dia 28 de
novembro de 2014, quando
todas as mensagens
difundidas foram ouvidas
com nitidez pelos
participantes.
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.

A Administração do
CER, atenta às demandas
dos ocupantes do Edifício
Argentina, disponibiliza uma
ferramenta de comunicação
e relacionamento com seus
usuários: o SAC – Serviço de
Atendimento ao Condômino.
A ideia é ter mais um canal que permita medir
a eficácia dos serviços prestados. Envie sua
sugestão, reclamação ou crítica para o e-mail
sac.cer@markbuilding.com.br. A mensagem será
imediatamente encaminhada ao setor pertinente
para ser respondida. Fale conosco!

Escadas seguras e
monitoradas 24h/dia
As escadas de emergência do Edifício Argentina
possuem câmeras instaladas em todos os andares
das alas A e B. As imagens são monitoradas durante
24 horas por dia pelos operadores da sala de
controle, proporcionando segurança aos usuários.
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

