A N O X X X I I • NO 3 5 0 • M A I O / J U N H O D E 2 0 1 5

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.

Consulado da Argentina festejou
data nacional em maio
Dia 24 de maio, o Consulado
da Argentina promoveu um evento
comemorativo ao 205° aniversário do
primeiro governo pátrio, que iniciou o
processo de independência do País.
Cerca de 150 pessoas dançaram,
comeram e participaram de atividades
ligadas à cultura argentina.
“Foram vivenciadas e compartilhadas
tradições como danças e músicas típicas,
culinária e jogo de truco (naipes), tudo
acompanhado do tradicional mate e
de comidas típicas como pastafrola,
pastelitos, medialunas, alfajores e as
sempre presentes empanadas”, explica
Alana Lomónaco Busto, Cônsul Adjunto do
Consulado da Argentina no Rio de Janeiro.
A comemoração aconteceu na
Alameda Florida, que foi especialmente
decorada, e teve a participação do
grupo de danças folclóricas, que oferece
workshops no Instituto Cultural Brasil
Argentina, dos bailarinos de samba
tradicional argentino Cecilia Rayen Dewey
e Joaquin Paezz, dos músicos de tango e
folclore Andrés Sarasola e German Sancho,
entre outros.
“Foi uma experiência muito boa, com
intenso envolvimento da comunidade.
Algo que nos surpreendeu foi que muitas
pessoas trouxeram pratos típicos para

dividir com os presentes. A tarde foi
familiar e cálida, com muito bom astral.
O CER ofereceu enorme ajuda, desde o
planejamento até o fim do evento. Ficamos
muito gratos e desejamos que seja possível
repetir a experiência”, finaliza a Cônsul
Adjunto.

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

ICTS mostra ações de
proteção aos negócios
Dia 30 de junho, a ICTS, empresa multinacional
de consultoria, auditoria e serviços em gestão de
riscos, realizou o evento “Compliance na Prática Edição Rio de Janeiro”, com ações efetivas para
a proteção dos negócios e cumprimento da Lei
Anticorrupção. Representantes da Vale, BR Malls,
Andrade Gutierrez e L’oréal apresentaram casos
reais de adoção de ferramentas de Compliance,
com vistas a mitigar riscos e proteger seus negócios
de maneira efetiva. Acesse o site www.icts.com.br e
fique atento aos próximos eventos.

CTEE promove mais
um curso de formação
De 4 a 6 de agosto acontece mais um
curso de formação do Centro de Treinamento
e Estudos em Energia – CTEE. A nova turma
debaterá sobre o tema “Gerência de Riscos em
Comercialização de Energia”. A programação
inclui “Fundamentos básicos de comercialização
de energia”, “Representando e medindo riscos”
e “Gerenciamento e precificação de riscos de
mercado“. Inscrições no site www.ctee.com.br.

Pavimento de
Convenções
do Centro
Empresarial Rio

Grupo de Mídia define
agências para estágio
Dia 12 de junho, o Grupo de Mídia do Rio
de Ja
Janeiro reuniu os nove finalistas do XVIII
Concurso Universitário de Mídia para definir em
Conc
qual agência de publicidade cada estudante irá
estagiar por três meses. Os três primeiros colocados
estag
puderam escolher a empresa de sua preferência,
pude
enquanto os demais alunos participaram de uma
brincadeira, na qual escolhiam aleatoriamente um
programa do canal SBT, patrocinador do Concurso,
que representava uma agência. Os finalistas
foram distribuidos entre as empresas: DPZ, Heads,
Artplan, Wmccann, NBS, Publicis Brasil, BorghiLowe,
FCB Brasil, Neogama/BBH. O concurso é realizado
anualmente. Confira no site www.midiarj.org.br.
Conheça
nossas instalações
versáteis e funcionais.
Ligue e marque
uma visita
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Polícia Militar se une à sociedade civil
para aumentar a segurança nos bairros
C om o projeto “Polícia
de Proximidade”, exposto na
última reunião do Conselho
Comunitário de Segurança
Pública, realizada dia 18 de
junho no Memorial Getúlio
Vargas, a Polícia Militar
propõe mudar o foco de
sua atuação para reduzir os
índices criminais.
Apresentado pelo Tenente
Coronel Márcio Oliveira
Rocha, comandante do
2o Batalhão de Polícia
Militar (BPM), o projeto
consiste de ações de
aproximação, presença,
permanência, envolvimento e
comprometimento do policial
no seu ambiente de trabalho.
Para obter a confiança
da população, diminuir a
criminalidade e o desvio
de conduta dos policiais,
o efetivo do 2o BPM será
treinado e qualificado.
Será implementada uma
nova linha de conduta,
baseada em prevenção,
descentralização,
proatividade e resolução
de conflitos. Também
serão criadas Companhias
Integradas de Polícia de
Proximidade para análise
de dados e avaliação de
resultados.
Durante o encontro,
que reuniu representantes
de associações de bairros
e da sociedade civil,
também foi abordado o
projeto “Bairro mais seguro”.
Coordenado por André
Cardoso, o programa
busca o envolvimento e a
participação da população,
com atitudes preventivas,
através de fiscalização e
implantação de soluções
tecnológicas, como câmeras
de vigilância e integração,
via Internet, dos sistemas
de monitoramento privados
e público. Veja todos os
detalhes e como participar
no site www.bairromaisseguro.
com.br.

Dicas de Segurança
CAMINHANDO NA RUA
• Observe o que acontece ao redor (360 graus).
Mantenha sempre 20 metros de distância de um
suspeito e observe as mãos dele (geralmente
escondidas nos bolsos).
• Mantenha a bolsa à frente do corpo.
• Use óculos escuros, ande rápido e no centro
da calçada, de preferência contra o sentido do
trânsito.
• Se precisar, mude de calçada ou entre em uma loja.
• Se tiver que gritar, não use “socorro”, grite o nome de alguém.
O bandido achará que você não está sozinho.
• Nunca demonstre estar procurando um endereço.

NO CAIXA ELETRÔNICO
Nunca vá à noite. Preﬁra os
caixas localizados em
mercados, shoppings
e outros locais que
tenham público.

NO POSTO DE GASOLINA
Evite ir à noite. Antes de entrar,
observe se há movimentação
estranha, como funcionários
parados e nervosos.
Se desconﬁar de algo, não entre.

NO CARRO
• Não cole adesivos que identiﬁquem onde você
mora ou trabalha.
• Nunca ﬁque dentro do carro estacionado.
• Ao entrar no carro, dê logo a partida e só depois
coloque o cinto, ligue o rádio etc.
• Nunca se aproxime se surpreender alguém
mexendo no seu carro.
DIRIGINDO
• Se ocorrer uma “batidinha” leve na traseira do seu carro, observe pelo
retrovisor as pessoas que estão no veículo de trás. Se desconﬁar, não
pare e sinalize para que o motorista o siga até um lugar movimentado.
Se a intenção era assaltar, a pessoa não vai seguir.
• Por mais desumano que pareça, não pare para ajudar alguém à noite
ou em locais de pouco movimento. Telefone para 190 e informe o local
onde a ajuda é necessária.
PARADO NO SINAL
• Procure se posicionar na faixa central, que é a mais segura.
• Evite comprar algo dos vendedores ambulantes para não se distrair.
• Se suspeitar de algo, ﬁque colado na lateral do carro à esquerda, não
deixando espaço para abordagens.

NO TÁXI

Use somente
serviços de pontos
ou cooperativas. Ao entrar no
veículo, grave o preﬁxo do táxi.

NAS COMPRAS
Evite carregar muitas sacolas
para não ocupar as duas mãos.
Leve as sacolas junto ao corpo
e do lado de dentro da calçada.

Fonte: www.bairromaisseguro.com.br

Mais espaço
para motocicletas

Display agiliza
atendimento

Com o grande aumento do número de
usuários de motocicletas no Condomínio, serão
disponibilizadas 20 novas vagas de estacionamento
nos pavimentos de garagem G1 e G2.
O cadastramento deve ser feito na Administração.

Para agilizar
o atendimento
aos visitantes
foram instalados
displays eletrônicos
que ajudam a
organizar a fila
na recepção
externa do Edifício
Argentina.

Novo bicicletário
Devido à grande demanda dos usuários, um
novo bicicletário será instalado no pavimento de
garagem G1. O espaço comportará 20 bicicletas
e para utilizá-lo será necessário o cadastramento
prévio junto à Administração do Condomínio.

Piso tátil melhora
acessibilidade
Foi concluída a instalação

de piso tátil de alerta, nos halls
das alas A e B, para sinalizar
a localização dos elevadores.
Através de textura diferenciada,
o material auxilia o acesso seguro
e facilitado de deficientes visuais
aos pavimentos do Edifício.
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.

Re
Reservatórios
de água
rreceberam limpeza
Nos sábados 30 de maio e 13 de junho foram
realizados serviços de limpeza e vistoria nos
reservatórios de água potável do Edifício Argentina.
A intervenção foi executada sem causar nenhum
desperdício e não impediu o funcionamento normal
das dependências prediais.
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

