Caso não obser ve no
display da catraca
o elevador que irá
atendê-lo, siga as
instruções:

A n o
1. No terminal, digite o andar
desejado. Ex.: 9. A tela mostrará
o destino solicitado. 1. Enter the
desired floor in the keyboard.
Ex.: 9. The screen shows the
requested destination.

2. Aperte a tecla CONFIRMA
e dirija-se ao elevador indicado
pelo sistema. 2. By pressing the
CONFIRM key, you complete
the operation and can go to the
elevator indicated by the system.

3. Em caso de erro, tecle
CANCELA e reinicie o processo.
3. If this is not the floor you are
heading to, please press CANCEL
and start the process again.
4. Para dirigir-se ao
térreo, tecle 1.
4. To go to the ground
floor, press 1.

importante:
Todos os passageiros
precisam registrar suas
chamadas individualmente.
All passengers must register
their call individually.
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CER e EstaparRioPark:
30 anos de parceria

Na década de 80, com a construção
de um dos centros empresarias mais
importantes do Rio de Janeiro, nasceu
uma parceria que dura até hoje. O CER
e a EstaparRiopark cresceram juntos,
em uma relação de confiança, sempre
buscando melhorar o serviço prestado e
empregar novas tecnologias.
Fundada em 1981 pelos irmãos Helio
Cerqueira Junior e Helio Francisco Alves
Cerqueira, a RioPark assumiu a operação
do Edifício Garagem Nove de Julho desde
sua inauguração, em 1982. O projeto era
ambicioso e inédito no Rio de Janeiro,
oferecendo 60 vagas por pavimento com
1800m² de área útil. A RioPark aceitou o
desafio e desde lá ganhou seu espaço no
mercado nacional.
Em 1987, a fusão da RioPark com a
Estapar dá início às atividades também
em São Paulo, com foco na inovação.
A empresa pioneira instaura os serviços
de valet e pagamento eletrônico nas
garagens e o parquímetro eletrônico
(zona azul). Além disso, gerencia as
duas primeiras garagens em regime de
concessão pública e cria um sistema
de gestão integrado e interligado entre
as garagens. Em julho de 2009, recebe
aporte de capital da área de Merchant

Banking do BTG Pactual, sendo hoje
a maior e mais reconhecida rede de
estacionamentos da América Latina.
“A parceria com o CER é de suma
importância, pois o Nove de Julho foi a
terceira garagem no Rio de Janeiro e
nos fortaleceu. Firmamos contrato com
João Fortes Engenharia, uma das maiores
construtoras da época, iniciando um novo
marco para a empresa”, explica Elenice
Furuya, Diretora Regional Rio de Janeiro.
Com sede em São Paulo, a Estapar
hoje está presente em 68 municípios
e 14 estados brasileiros, tem mais de
5 mil funcionários diretos e administra
825 estacionamentos que atendem
mensalmente a dez milhões de veículos.

Para receber o Jornal do CER no seu e-mail, escreva para cadastro@cerconvencoes.com.br

Grafologia no Café Empresarial de agosto
finais na escrita, que segundo os preceitos
Dia 7 de agosto, a partir das 18:30h,
grafológicos, refletem a maneira pela qual o
acontece mais um encontro da série
“EU” entra em contato e atua com os outros.
gratuita Café Empresarial. “Grafologia Ilse Calen é formada na Alemanha pela
Destaque das iniciais e das finais na escrita
Berufsverband geprüfter Graphologen/
e sua importância no processo seletivo”
Psychologen e.V. (Associação de Profissionais
será o tema abordado pela grafóloga e
Ilse Calen
de Grafologia e Psicologia), pós-graduada
psicóloga Ilse Calen.
em Neurofisiologia, além de consultora e professora
A Grafologia é a capacidade que temos
universitária.
de interpretar a personalidade como um todo
O evento tem apoio da Profile Design, Scotton,
através da análise da escrita e decifrar um código
Gráfica J.DiGiorgio, Qualivideo, Baryx e Chantyx,
linguístico, convertendo-o em uma linguagem
Platinum Investimentos, Bonoso Consultoria e Toda
corrente. A palestra terá como objetivo ressaltar a
Comunicação. Para participar ligue (21) 2554-8182
importância da grafologia como ferramenta para
ou inscreva-se www.cerconvencoes.com.br.
o profissional de RH, ao analisar as iniciais e as

Curso com Othon Bastos
O Instituto de Aperfeiçoamento Pessoal e
Profissional – IAPP – promove, de 30 de julho a
1 de agosto, o curso “Como fazer uma micro,
pequena e média empresa dar lucro – Estratégias
Práticas para Planejar e Administrar uma empresa”,
com o professor Othon Bastos. Escritor e consultor
nas áreas de Marketing, Motivação, Finanças
e Desenvolvimento da Excelência Humana, o
profissional já falou para mais de um milhão
de pessoas no Brasil e exterior. Inscrições e
programação em www.iappeventos.com.br.

Workshop Endeavor

Dia 26 de julho, às 18:30h, acontece mais um
workshop E-Talk Endeavor, realizado com o apoio
do CER. “Captação Dívida: como se preparar para
os agentes financeiros?”, será o tema de Leonardo
Antunes, sócio-diretor da BroadSpam Capital, que
mostrará como levantar os melhores recursos para o
crescimento do seu negócio. Michel Zyngier, diretor
de Franquias e Desenvolvimento de Novos Negócios
da Mr. Cat., também estará presente e falará sobre
como transformar empresas em franquias. Inscrições
em http://endeavor.org.br/eventos. Vagas limitadas!

Pavimento de Convenções do Centro Empresarial Rio

C o n h e ç a n o s s a s i n s t a l a ç õ e s v e r s á t e i s e f u n c i o n a i s . L i g u e e m a r q u e u m a v i s i t a . (21) 2554 8182

Jackson Alves - gerente predial •  gp.cer@markbuilding.com.br
Eng° Renato Agonigi - gerente de manutenção
 gm.cer@markbuilding.com.br
Luciane Reis - concierge
 sp.cer@markbuilding.com.br
Amanda Medeiros - gerente financeira
 af.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
 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.

Pavimento de Convenções do CER:
projeto inovador, versátil e funcional
O pavimento de convenções
do CER nasceu como um espaço
inovador, criado para abrigar
os mais variados eventos,
apoiando empresas do prédio e
clientes externos. Seus ambientes
versáteis e funcionais, aliados ao
mix de serviços e à tecnologia
que oferece, rapidamente
firmaram o local como endereço
dos principais acontecimentos
cariocas.
A ambientação do pavimento
de convenções, assim como a
decoração das áreas comuns do
CER, foi planejada pela arquiteta
pernambucana Janete Costa
(1932-2008), considerada um
ícone da valorização da cultura
popular nas artes. Seu estreito
contato com os autores do
projeto de arquitetura, Claudio
Fortes e Roberto Victor, resultou
em harmonia. Todo o espaço foi
decorado de maneira sóbria e
funcional, com portas corrediças
que separam os ambientes,
possibilitando o uso isolado ou
em conjunto.
A tecnologia de ponta
também é uma das marcas do
centro de convenções desde a
sua inauguração. As instalações

Ao longo dos anos, a ambientação do Pavimento de Convenções
foi atualizada e hoje é assinada pelas arquitetas Marcia Breves e
Claudia Prodanoff, também autoras dos projetos das portarias
e da recepção do controle de acesso

técnicas foram projetadas com
todo o avanço da época, pelo
arquiteto belga Guy Duchateau,
especialista em comunicação.

Para conhecer todos os
espaços do pavimento de
convenções do cer, acesse
www.cerconvencoes.com.br.

Exposição “Panorama Terra” exibe
arte sustentável brasileira no ICBA
Está em cartaz na galeria de

arte Antonio Berni, do Consulado
Geral da República Argentina,
a exposição “Panorama Terra”,
reunindo 55 artistas preocupados
com o planeta, que mostram
seu olhar sobre o futuro.
Um dos eventos paralelos à
Rio+20, a coletiva é um esforço
concentrado em exibir a arte
sustentável brasileira e tem
curadoria do artista plástico
Alexandre Murucci.
Uma escultura de
aproximadamente três metros de
altura foi instalada na Alameda

foto Revista Amigos Web

das Palmeiras (foto) simbolizando
a mão que indica, sustenta,
implora e clama, mas também
destrói, mata e pode chegar à
extinção. Somente com ela o
homem tem a habilidade para
alçar novas metas. A resposta
está no cérebro de quem conduz
a mão.
A exposição “Panorama Terra”
pode ser visitada até o dia 18
de julho, de segunda a sextafeira, das 14h às 20h, na galeria
Antonio Berni, do Instituto Cultural
Brasil Argentina, localizado na
sobreloja do CER.

Sistema elétrico
recebeu manutenção
Como parte do conjunto de rotinas que

garantem o bom funcionamento dos equipamentos
do Edifício Argentina, foram realizados serviços
de manutenção no sistema elétrico, com foco
no reaperto e na limpeza dos barramentos.
Também foram instalados dois novos disjuntores
de 600A cada, substituindo os fusíveis antigos que
apresentavam desgaste pelo tempo de uso.

Shafts em ordem

Para manter as instalações prediais funcionais

e organizadas, foram executados serviços de
manutenção e pintura nos shafts de ventilação
da ala “B”, melhorando a circulação do ar.

Lei antifumo
É proibido fumar
em recintos de uso
coletivo total ou
parcialmente fechados.
O descumprimento da lei
pode acarretar em multas.

Segurança na Praça
Chaim Weizmann
Usuários e visitantes do Centro Empresarial
Rio que passarem pela Praça Chaim Weizmann,
localizada atrás do Edifício, poderão reparar
a nova pintura do meio fio. A cor amarela
está de acordo com as normas de trânsito,
proporcionando mais segurança aos pedrestres.
A intervenção realizada pelo Condomínio faz
parte do conjunto de ações de manutenção e
conservação executadas no local, que é uma
das áreas de adoção do CER desde o início da
década de 1980, assim como os jardins da Praia
de Botafogo, em frente ao prédio.

Sugestão, crítica, reclamação?
Escreva para: sac.cer@markbuilding.com.br

Bancos

restaurantes

• Itaú personnalité
CER SS.101
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.: 2553.7331

curso
• Instituto cultural
Brasil argentina
cursos de 		
	espanhol e tango
CER sobreloja 202
	tel.: 2551-9446

estacionamento
• rio park/estapar
	edifício nove
	de julho
	tel.: 2237.8347

tabacaria
• canto do café
cer térreo
	tel.: 2554.8127

• 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

