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Digite o andar desejado
e aperte a tecla CONFIRMA.
Enter the desired floor and
press the CONFIRM key.
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Espere o melhor em 2013

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.

“A expectativa determina os resultados. Portanto, espere sempre o
melhor e você receberá sempre o melhor. Alegre-se também com o
sucesso dos outros, especialmente dos seus competidores e daqueles
que se consideram seus inimigos. Saiba que, exultando-se com seu
êxito, você estará fazendo deles seus ajudantes”.
Deepak Chopra
Para receber o Jornal do CER no seu e-mail, escreva para cadastro@cerconvencoes.com.br

Modernização e melhorias contínuas
buscam mais conforto para o seu evento
Tradicional centro de eventos do Rio
de Janeiro, o Pavimento de Convenções
do CER busca diversificar e melhorar seus
serviços, primando pelo conforto dos clientes.
Em 2012, algumas de suas instalações foram
atualizadas e modernizadas, de acordo com
as novas tendências. Confira.
O Hall da Ala B ganhou novos
revestimentos nas paredes e nova iluminação.
“A ideia foi renovar o ambiente para criar
ali mais um espaço de apoio aos eventos”,
ressalta a arquiteta Cláudia Prodanoff de
Farias, que também assina a reforma dos
banheiros da Sala de Estar II, decorados em
preto e branco.
As salas de reunião ficaram mais
confortáveis com a renovação dos banheiros,
onde foram utilizados materiais nobres,
sofisticados e sóbrios, segundo Márcia
Breves Ramos, autora do projeto. “Procurei
combinar a imponência do prédio com as
novas tendências, usando cores neutras
e iluminação mais clara. Daqui a alguns
anos, esses banheiros vão continuar atuais”,
comenta a arquiteta.
“Estas melhorias se somam a outras
realizadas nos últimos anos, como a
instalação de monitores LCD para exibição
da agenda do dia, mostradores digitais na
entrada das salas, novo balcão na recepção
da Ala A, aquisição de novos fancoils para o
sistema de refrigeração e splits auxiliares para
o auditório”, conta Letícia de Freitas e Castro,
gerente de eventos.
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Confiança e vínculos criados em 23 anos
de parceria com a comunidade
Responsável pelo
policiamento da área onde o
CER está localizado, o Policial
Militar Sargento Jadir iniciou sua
missão em Botafogo há 23 anos.
Neste período, conquistou a
confiança e criou vínculos com
a comunidade, atuando de
forma preventiva e ajudando a
população.
“Comecei no projeto
‘Policiamento Comunitário’, que
depois se chamou ‘Amigo da
Comunidade’, e de lá para cá
os laços foram se estreitando.
Cheguei a ser transferido, mas
acabei voltando, a pedido da
Associação de Moradores”,
relembra o Sargento Jadir.
Para ele, como em toda
parceria, o êxito vem dos dois
lados: – É preciso ter o perfil
certo, gostar do trabalho e usar
a lei sem abuso ou violência.
O resto vem com o tempo.

Os resultados deste
relacionamento se refletem
em mais tranquilidade para a
população e os frequentadores
do bairro.
No primeiro semestre do 2012,
o 2o Batalhão de Polícia Militar,
ao qual pertence o Sargento
Jadir, bateu as metas e ganhou
o primeiro lugar na diminuição
de ocorrências.
“A participação da
comunidade é importante,
não só aumentando a atenção
nos pontos críticos, como a
passagem subterrânea do aterro,
por exemplo, mas também
denunciando e registrando as
ocorrências. Aproveito para
agradecer pela excelente
parceria com o CER, que cultiva
a política de boa vizinhança
e coopera bastante com o
trabalho da PM”, conclui o
Sargento Jadir.

Sargento Jadir: policiamento
preventivo e amizade com o bairro

Em clima de alegria e confraternização,
colaboradores festejaram o fim do ano
Dia 14 de dezembro, os
colaboradores da equipe predial
participaram da tradicional
festa de fim de ano organizada
pelo Condomínio para
confraternização e celebração
do Natal. A comemoração foi
alegre e descontraída e teve a
presença de Papai Noel, além
de churrasco, cerveja, música,
dança e sorteio de brindes.

IPTU e taxa de incêndio
Até o dia 31 de janeiro, proprietários de
imóveis
móveis residenciais, não-residenciais e territoriais
cadastrados no IPTU do município do Rio de
Janeiro receberão pelos Correios os boletos
para pagamento do IPTU e da Taxa de Incêndio.
Os carnês recebidos pela Central de
Correspondência do Condomínio são entregues na
unidades privativas, mediante protocolo assinado.
Fique atento e, caso não receba, verifique se o seu
cadastro está atualizado junto à Prefeitura ou se
há necessidade de trocar titularidade e endereço.
Para não perder o desconto de 7% da cota única
do IPTU, solicite a segunda via através dos links:
2ª Via do carnê do IPTU - www2.rio.rj.gov.br/smf/
iptu2v/ e Taxa de Incêndio - www.funesbom.rj.gov.br/
modules.php?name=Servicos&op=consultar_taxa.

Doação de Sangue
Diaa 29 de janeiro, a Transocean promove
campanha de doação de sangue e traz a unidade
de coleta móvel do Hemorio ao CER. Participe!

Coleta seletiva de lixo

Escadas rolantes

Com foco na preservação ambiental, o
programa de coleta seletiva de lixo do CER vem
crescendo a cada dia. Para participar é necessário
separar os resíduos recicláveis dos não recicláveis
e o lixo seco do lixo úmido. “Se a quantidade de
material reciclável for grande, basta entrar em
contato com a Administração e solicitar a coleta”,
contat
avisa a concierge Luciane Reis.

Para oferecer mais eficiência e economia,
as escadas rolantes do CER estão sendo
recuperadas. “Após uma grande renovação, as
escadas de acesso ao subsolo já estão em pleno
funcionamento e a intervenção prossegue em uma
das escadas de acesso à sobreloja”, explica o Engo
Jorge Ricardo, gerente de manutenção.

A eleição
ição para os novos membros da Cipa
aconteceu nos dias 3 e 4 de janeiro. Na próxima
ó
edição, conheça a Comissão e seus planos
voltados para a prevenção de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho.

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.

Eleição da Cipa

ATENÇÃO:
AUTORIZAÇÕES para entrada de pessoas fora do horário comercial,
ORDENS DE SERVIÇO (SOS) e pedidos e AR CONDICIONADO EXTRA devem ser
encaminhados dentro horário de funcionamento da Administração.

sugestão, crítica, reclamação? escreva para:
sa c.cer@m ar kbuilding.c om .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

selo fsc

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

