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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Biblioteca de Botafogo:
espaço de cultura e lazer

Próxima ao CER, na Rua
Farani no 53, a Biblioteca
Popular Municipal de Botafogo
- Machado de Assis propõe
inúmeras atividades culturais
para todos os gostos e idades.
Uma alternativa para a hora
do almoço e finais de tarde.
Todas as sextas-feiras,
entre 14h e 16h, acontece
o “Encontro de Gerações”,
uma iniciativa da Associação
dos Amigos da Biblioteca de Botafogo.
A programação gratuita reúne jovens e
pessoas mais experientes para debates
sobre temas atuais. Não é preciso se
inscrever.
Para os amantes de música, o
“Concerto de Inverno” propõe um
final de semana mais agradável
promovendo, sempre na última sextafeira do mês, às 19h30, um repertório
musical diferenciado. No próximo evento
a ser realizado, dia 31 de agosto, a
Biblioteca receberá a harpista e cantora
Cristina Braga Solo, que já tem 16 discos
gravados, alguns lançados na Europa,
Japão, Taiwan e EUA.
“A Biblioteca de Botafogo é um
espaço público, onde o usuário pode ler,

pesquisar e desfrutar momentos de lazer.
Oferecemos empréstimo de livros, internet,
Hora do Conto, cursos de pintura em
tela, além de cursos de diversos idiomas
(inglês, francês, italiano e alemão).
Estaremos sempre de portas abertas, é
preciso entrar para descobrir”, convida a
gerente Lúcia Helena S. Araújo.
A programação mensal pode ser
encontrada no balcão da Biblioteca e
no mapa cultural disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Cultura editado
em papel ou on line, disponível no site
http://riomapacultural.com.br. Para obter
informações ligue 2551-6911 ou entre em
contato pelo e-mail bpbotafogo@pcrj.
rj.gov.br. A biblioteca funciona de 2ª a 6ª,
das 9h às 17h, e aos sábados das 10h às
16h.

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

Coaching é tema do Café Empresarial de setembro
Também estará em pauta o desenvolvimento
Dia 4 de setembro, a partir de 18:30h,
de competências específicas das lideranças,
acontece mais um encontro da série
sendo um orientador para o crescimento tanto
gratuita Café Empresarial. “Coaching profissional, como de suas equipes, diante das
Investir no capital humano para trazer
mudanças organizacionais. Patrícia Madruga
resultados para empresa” será o tema
é pioneira no desenvolvimento de equipes
abordado pela psicóloga Patrícia Madruga.
utilizando a metodologia coaching aliada
Coaching para liderança e coaching de
Patrícia
aos jogos organizacionais, é Consultora DISC,
equipe são os recursos mais adequados
Madruga
Executive Coach e Business Coach e Sócia
para desenvolver pessoas e suas
diretora da empresa Criar-se. O evento tem apoio
competências comportamentais, com o propósito
da Profile Design, Scotton, Gráfica J.DiGiorgio,
de aumentar a sinergia e gerar soluções criativas
Qualivideo, Baryx e Chantyx, Platinum Investimentos,
e inovadoras. A palestra abordará como aprimorar
Bonoso Consultoria e Toda Comunicação.
aspectos relacionados aos papéis de cada
Para participar ligue (21) 2554-8182 ou inscreva-se
cargo, em conformidade com a visão sistêmica
em www.cerconvencoes.com.br.
do negócio e com a melhoria dos processos.

IOWP promove curso

O Instituto Odontológico Wladimir Pereira – IOWP
promove, dia 24 de agosto, das 14h às 18h, o curso
“Central Unitário – Estratégias para solucionar este
desafio / Central Unitário – Estratificação cerâmica
sobre a estrutura em zircônia. Cerâmica Vita VM9”.
A aula será ministrada pelo técnico em Prótese
Dental, Rodrigo Monsano, atual responsável pelo
setor de trabalhos personalizados do laboratório
Kim-SP. Inscrições: (21) 2286-5382 ou instowp@gmail.
com ou webmaster@iowp.com.br.

Babilônia Feira Hype

Aconteceu, dia 9 de agosto,
a reunião dos expositores que
participarão da Babilônia Feira
Hype, a ser realizada dias 29 e
30 de agosto, de 12h às 22h, no
Jokey Club. O evento, que já faz
parte da agenda cultural carioca, reúne todos os
anos um público de 15 mil pessoas e mais de 4
mil expositores nos segmentos de moda, design,
gastronomia, arte e cultura.
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Consciência no descarte de resíduos
contribui para um planeta sustentável
A campanha de
conscientização de coleta seletiva
de resíduos, lançada no CER no
Dia Mundial do Meio Ambiente,
trouxe resultados positivos. Em
junho, foram coletados 7.369kg
de materiais recicláveis (papel,
papelão, jornal e garrafa pet)
e 41kg de pilhas e baterias. De
janeiro a junho deste ano já
foram recolhidos 45.021kg, contra
30.895kg no mesmo período em
2011.
“Diante do esforço do
Condomínio em se tornar um
ambiente sustentável, algumas
melhoras já estão sendo
identificadas. Após o Manifesto
de Resíduos, as campanhas de
reciclagem e a conquista da ISO
14001, observa-se que o número
de adesões tem aumentado,
mas ainda há muito trabalho a
ser realizado”, comenta Thatiana
Vale, Engenheira Ambiental e
Analista de SMS da Mark Building,
empresa gestora do CER.
Como forma de incentivo,
foi lançado o projeto Participe

& Recicle, que recolhe pilhas,
baterias, celular e cartuchos
tonner para seu correto descarte.
Caixas de coletas estão
disponíveis no hall principal (Alas
A e B) e uma pessoa foi treinada
para instruir adequadamente o
público.
“Ainda falta a participação
de todos para que esses números

aumentem, principalmente
separando o lixo úmido (material
não reciclável) do lixo seco
(material reciclável)”, explica
Thatiana.
Em caso de dúvida, entre em
contato com a Concierge Luciane
Reis pelo telefone 3534-2800 ou
pelo e-mail sp.cer@markbuilding.
com.br. Participe e faça sua parte!

Áreas de adoção do CER beneficiam
o prédio, o bairro e a cidade
Consoante à sua política de
integração urbana, pouco tempo
depois de inaugurado, no início
da década de 80, o CER firmou
um acordo de parceria com a
prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro para adotar algumas
áreas públicas no entorno do
Edifício.
O termo de adoção inclui
a praça Chaim Weizmann,
localizada à rua Barão de Itambi,
entre as ruas Farani e Pinheiro
Machado, que foi construída
pela João Fortes Engenharia,
em área remanescente do
Metrô. A criação da praça foi
fruto de movimento liderado
pela Associação de Moradores
de Botafogo - Amab, em busca
de recantos de lazer para a
comunidade local.

Também sob a
responsabilidade do Centro
Empresarial Rio está o espaço
Pablo Neruda, conhecido como
‘Jardim de Adoção’. Situado na
Praia de Botafogo, em frente
ao prédio, o jardim abriga
um tradicional chafariz, cuja
recuperação emocionou os
moradores.
A passagem subterrânea que
une as pistas do Aterro e Praia
de Botafogo também recebe
pintura, limpeza e iluminação
permanentes.
Manutenção, jardinagem e
limpeza estão garantidas nesses
locais, que recebem cuidados
constantes, proporcionando aos
cariocas localidades aprazíveis
e bem conservadas no bairro de
Botafogo.

Exames garantem
saúde da edificação

Teto branco aumenta
a luminosidade

Em prosseguimento às rotinas de manutenção

Em uma estratégia para aumentar a
luminosidade do pavimento de garagem G1 do
Edifício Argentina, está sendo realizada a pintura
do teto na cor branca. A previsão de término é no
final de setembro.

predial, em julho foram realizados exames
periódicos que garantem um ambiente saudável e
confiável aos usuários do CER. Através de análises
específicas, foram conferidas a potabilidade
da água e a qualidade do ar. Também foram
executadas a termografia do sistema elétrico e o
laudo de SPDA (Sistema de Prevenção de Descargas
Atmosféricas), ambos exigidos no Prontuário da NR10, norma que estabelece os requisitos e condições
mínimas para garantir a segurança e a saúde
dos trabalhadores que, direta ou indiretamente,
interajam em instalações elétricas e serviços com
eletricidade.

Novo quadro elétrico
no pavimento G4
Sem impactar a operação predial, foi
executada pela equipe de manutenção do
Condomínio a substituição do quadro elétrico do
pavimento G4 do Edifício Argentina.

Coleta seletiva do CER é
abordada em monografia
O CER foi campo de
coleta de dados para a
pesquisa da monografia
“As vantagens da coleta
seletiva de lixo e reciclagem
em prédios comerciais”,
elaborada por Claudia Corrêa
Pimentel, colaboradora
da Mark Building. Com o trabalho, a aluna do
curso de Pós-Graduação em Gestão de Sistemas
Integrados de QSMS/SGI, da Universidade Candido
Mendes AVM Faculdade Integrada, obteve o grau
de especialista, com qualificação “Excelente”.

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.: 2559.6500

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

