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Digite o andar desejado e
aperte a tecla CONFIRMA.
Enter the desired floor in
the keyboard 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.

Tod
Todos
T
doss os passageiros
precisam
i
registrar
i
suas chamadas
individualmente.
All passengers must
register their call
individually.
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Exercício de escape será
realizado em outubro
O Condomínio do
Edifício Argentina realiza,
dia 16 de outubro, às
10h, o treinamento anual
de escape, envolvendo
toda a população
predial. A operação tem
como objetivo instruir
e capacitar usuários e
equipes de serviços para
casos de emergência, em
que haja necessidade de
desocupar a edificação.
Para a execução
do
o plano de escape
transcorrer
com disciplina e segurança,
tra
a
oss brigadistas setoriais e prediais
participaram
de reuniões preparatórias.
pa
a
Dia 1 de outubro aconteceu o
treinamento
para os brigadistas novos
tre
e
reciclagem dos antigos, além do
e rre
rec
encontro
com os órgãos públicos: Corpo
enc
en
o
Bombeiros,
Polícia Militar, Guarda
de Bo
B
Municipal e CET-Rio.
Dia 6, as brigadas das equipes A e B e
50% do efetivo administrativo receberam

instruções do Cel.
Nerilson Martin, oficial
da reserva do Corpo de
Bombeiros e consultor
técnico do Condomínio.
Os procedimentos a
serem adotados foram
detalhados, incluindo
rotas de fugas, pontos de
encontro, equipamentos
e recursos de prevenção
e combate a incêndio
disponíveis, além da
importância de cada
função no plano de
escape. Dia 13, foi promovida a mesma
reunião informativa para as equipes C e D
e o restante administrativo.
Dia 23 será realizada uma avalição
para verificar falhas e analisar propostas
de melhorias.
A presença de todos é imprescindível
para o sucesso exercício de escape.
É importante agir com seriedade
e responsabilidade, pensando na
segurança coletiva e individual.

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

Café Empresarial de novembro será na
Semana Global do Empreendedorismo
pode colaborar para o crescimento
Dia 13 de novembro, a partir das 18:30h,
de uma corporação e apresentará
acontece a última edição do ano da série
diferentes métodos para desenvolver o
gratuita Café Empresarial. Com o tema “A
comportamento empreendedor dentro
Inovação através do Empreendedorismo
da empresa, engajando o colaborador
Corporativo”, o evento sela a parceria
a contribuir para este processo de forma
traçada em 2012 entre o CER e a Endeavor.
Leonardo
Filardi
organizada e estruturada. O evento
A palestra será ministrada pelo Prof. Leonardo
é apoiado por Scotton Buffet, Gráfica
Filardi, especialista em Building High Growth
J.DiGiorgio, Qualivideo, Baryx, Chantyx, Bonoso
Business e em Business Model Generation, adviser
Consultoria, Criar-se Consultoria, Furfle e Toda
da Junior Achievement e facilitador da Endeavor
Comunicação. Para participar ligue (21) 2554-8182
junto ao programa “Bota pra Fazer”. O profissional
ou inscreva-se em www.cerconvencoes.com.br.
explicará como o funcionário intraempreendedor

Empresários se reúnem
Dia 18 de outubro, às 18h, o G10 promove o
18° Encontro de Empresários. O G10 é um grupo
criado em 2007 pelo professor Marcos Oliveira
com o objetivo de unir empresários para estimular
o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a
troca de experiências e parcerias. A programação
prevê exibição de vídeos, palestra do economista
Eduardo Moreira, sócio diretor da Geração Futuro,
homenageado pela Rainha Elizabeth, apresentação
musical e sorteio de brindes. Outras informações no
site www.g10empresas.com.br.

Seminário Consulting
S
Dias 25 e 26 de outubro, das 8:30h às 18h,
aco
acontece
on
a 2a edição do Seminário Consulting
CG. Com o tema “Gestão de Pessoas: que tal
descomplicar?”, o evento apresentará diferentes
painéis, com um total de 12h de aprendizado
e troca. Estruturada nos padrões mais atuais de
desenvolvimento do capital humano, a Consulting
CG atua como business partner de empresas,
profissionais e estudantes em todas as áreas de
atuação e carreiras. Inscrições e programação
completa em www.consultingcg.com.br
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Salsalito completou 18 anos de
parceria e serviços de qualidade
Localizado no hall
térreo do Edifício Argentina,
o Salsalito atingiu sua
maioridade e completou, dia
12 de setembro, 18 anos de
parceria, serviço e padrão de
qualidade.
Quando inaugurou o
restaurante, em 1994, a
proprietária Isabel Bastos
tinha como intuito oferecer,
em um ambiente agradável e
acolhedor, os mesmos pratos
que fazia em casa e que
eram elogiados pela família
e pelos amigos. Com o tempo, a
essência se manteve, o espaço
ganhou adeptos fiéis e a famosa
cozinha caseira se modernizou.
“Trabalhei em um escritório
do Edifício Argentina, onde
na época tinha um pequeno

restaurante no hall. Quando
comecei a pensar no Salsalito,
lembrei daquele espaço e vi
uma otima oportunidade. 10
anos depois peguei o ponto
onde ficam as outras duas

lojas ao lado, triplicando de
tamanho”, conta Bel, que
em 2009 aumentou sua rede
abrindo uma nova loja no
Centro da cidade.
Durante o mês de
aniversário todos os
clientes participaram de
uma promoção e o sorteio
foi realizado no dia 5 de
outubro. O primeiro sorteado
ganhou uma TV LED de 42’,
o segundo, cinco dias de
refeição gratuita, com bebida
e sobremesa incluidas, e o
terceiro foi contemplado com
uma torta inteira a sua escolha.
O Restaurante Salsalito
funciona de segunda a sextafeira, das 7h às 18h. Para
conhecer mais acesse www.
restaurantesalsalito.com.br.

Outubro é mês de conscientização
contra o câncer de mama
Monumentos e prédios do Rio
e de Niterói ficarão iluminados
em tom de rosa até dia 31
de outubro para chamar a
atenção da população sobre
a importância do diagnóstico
precoce do câncer de mama.
A iniciativa é parte da
campanha Onda Rosa,
desenvolvida pela Fundação
Laço Rosa, instituição que

trabalha com a prevenção
e combate ao câncer
de mama. Durante
este mês, é realizado o
Outubro Rosa, movimento
internacional que
incentiva a participação
da população e de empresass
na campanha contra este
tipo de câncer. Segundo o
Instituto Nacional de Câncer,

o câncer de mama é
o mais comum entre as
mulheres.
Em todo Brasil,
m
são
esperados mais de 50
s
mil
m casos por ano, com
cerca
c
de 10 mil mortes.
A principal causa das
mortes é o diagnóstico tardio.
Se a doença é descoberta no
estágio inicial, as chances de
cura chegam a até 95%.

Segurança e qualidade de vida na Sipat
Dia 9 de outubro foram
realizadas palestras no
Pavimento de Convenções,
dentro da Semana Interna
de Prevenção de Acidentes
do Trabalho – Sipat,
organizada em parceria
pelas Cipa’s (Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes) do CER e da
Mark Building, empresa
gestora do Condomínio.
O tema central do evento foi
“Segurança: Plante e Cultive essa
ideia”.

A primeira palestra abordou
a segurança do trabalho,
destacando a importância
do uso dos Equipamentos

de Proteção Individual
e Coletiva (EPI e EPC).
“Para cada atividade
existem EPIs próprios,
com diferentes níveis de
proteção. Nas empresas,
os técnicos de segurança
do trabalho ou os membros
da Cipa são responsáveis
por dimensionar os EPIs,
de modo a proteger o
trabalhador e minimizar os
danos causados por eventuais
acidentes”, explicou a
palestrante Caroline Ferreira.

Ferramenta mede
eficácia dos serviços
O SAC - Serviço de Atendimento ao Condômino
é uma ferramenta criada para comunicação e
relacionamento com os usuários. A ideia é medir
a eficácia dos serviços prestados no Edifício. Envie
sua sugestão, reclamação ou crítica para o email
sac.cer@markbuilding.com.br. A mensagem será
imediatamente encaminhada à área pertinente.

Plataforma facilita
acesso às torres
Desobstrução da
passagem de nível
Uma ação imediata da equipe de manutenção
do Edifício Argentina desobstruiu a passagem de
nível localizada na Praia do Botafogo no último
dia 26 de setembro. O local é uma das áreas de
adoção do CER, através de acordo firmado com a
Prefeitura do Rio.

A equipe de
manutenção do CER
projetou, sobre as bases
de concreto existentes,
uma plataforma para
facilitar o acesso às
torres de arrefecimento.
O material utilizado
foi ferro galvanizado,
pintado com tinta
especial anticorrosiva. O utensílio possui corrimão
removível que permite a manutenção dos motores e
ventiladores existentes nas torres.

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

