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PÁGINA 12 – COMPORTAMENTO
Bisbilhotar pode fazer mal à sua carreira
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Editorial

Em nossa primeira edição de 2009, enfatizamos
que o momento é de esperança, otimismo e trabalho.
Neste ano, não podemos ficar sentados, lamuriando as
dificuldades ocasionadas por uma crise, que veio não
sabemos bem de onde.
Precisamos enfrentá-la sem medo. Não devemos
nos intimidar. Temos que ter criatividade e coragem
para continuar crescendo de forma sustentável.
Não conseguiremos enfrentar os problemas, se nos
deixarmos abater diante das incertezas. Temos que
avançar, sempre. É justamente na crise que surgem
as grandes oportunidades para aqueles que usam a
criatividade com competência e sabedoria para crescer.
Para toda crise existe uma receita infalível, que é
trabalhar mais, ser competitivo e corajoso. É na crise que
nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes
estratégias.
Por isso, é vital a compreensão de todos nós para
uma saída que atenda as várias partes, compartilhando
vantagens e sacrifícios diante deste momento.
Quem supera a crise, supera a si mesmo. Esperamos
em 2009 conquistar novas parcerias e continuar
ajudando no desenvolvimento social, proporcionando
mais empregos e rendas.
Boa Leitura!
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POLÍTICA INTEGRADA

QUALIDADE
E MEIO AMBIENTE
A Nova Rio assegura uma
integração adequada dos
Sistemas de Gestão da
Qualidade e Meio Ambiente,
atuando nas áreas de
Conservação e Limpeza Predial,
Higienização e Desinfecção
Hospitalar e Conservação de
Áreas Verdes, considerando os
seguintes Objetivos e Metas:
Comprometimento com o
atendimento à Legislação,
Requisitos e Normas pertinentes
às suas atividades e aspectos
ambientais;
Remunerar adequadamente
as partes interessadas da
Organização;
Conscientização e treinamento
dos colaboradores, em todos os
níveis, quanto à preservação do
meio ambiente e da qualidade
dos serviços;
Melhorar continuamente a
qualidade dos serviços, tendo
como foco principal a satisfação
do cliente e a prevenção da
poluição;
Preservar o meio ambiente,
através do tratamento adequado
dos impactos ambientais
causados pelos seus serviços e
processos operacionais.

Reflexão

Na dúvida, pergunte

Saber reconhecer as próprias limitações e pedir ajuda
é uma das habilidades mais importantes no trabalho.
Ainda assim, muita gente evita recorrer aos colegas, com
medo de ser tachado de incompetente. O engenheiro
carioca Rodrigo Kede Lima, de 36 anos, teve de tomar
uma advertência do chefe para aprender que nem sempre
é possível dar conta de tudo sozinho. Quando ainda era
controller da IBM, em 2001, ele deixou de contar ao chefe
que um documento importante para o fechamento de
resultados estava atrasado. O papel vinha da matriz, nos
Estados Unidos. Às vésperas da entrega, depois de garantir
ao superior que estava tudo bem, o aeroporto fechou e o
documento não chegou a tempo. Conclusão: o relatório
não saiu com aquele resultado e Rodrigo recebeu uma
chamada do chefe. “Se tivesse pedido ajuda desde o
começo, a documentação provavelmente teria chegado, já
que meu chefe citou possíveis saídas em que eu não havia
pensado”, diz. Essa experiência rendeu o aprendizado. Hoje,
Rodrigo é o executivo de finanças da IBM.
Além de resultados melhores, estar aberto a
aprender e a ouvir conselhos também mostra que você
leva em conta a opinião das outras pessoas, o que pode
conferir mais credibilidade ao seu trabalho e acelerar
seu crescimento. Rodrigo soube usufruir da proximidade

com seus superiores para crescer. De tempos em
tempos, o engenheiro conversa com o chefe sobre os
rumos de sua carreira. Em uma dessas conversas, em
2001, revelou que seu objetivo era chegar ao cargo de
executivo chefe de finanças da IBM e, para isso, queria
ajuda. Conversaram sobre pontos e experiências a
desenvolver e, assim que surgiu uma oportunidade,
Rodrigo foi transferido para a sede da empresa, em Nova
Iorque, nos Estados Unidos, onde ficou por dois anos.
Para quem é líder, saber pedir ajuda é ainda mais
importante – e mais difícil. “Em empresas e países com
culturas que valorizam a hierarquia isso é bastante
complicado, porque se espera que o chefe saiba de
tudo e, com isso, ele e a equipe nem sempre têm uma
relação aberta”, diz Maury, do IMD. Ao pedir ajuda a
seus subordinados, além de ter a oportunidade de ouvir
diferentes pontos de vista, você vai abrir as portas para
que a equipe recorra a você quando for preciso. “Tentar
parecer perfeito não é o melhor comportamento,
porque as pessoas gostam de ser requisitadas e sentir
que são úteis. Os melhores líderes pedem ajuda e
encorajam as pessoas a pedir também”, diz Maury.
Renata Avediani

Nós vestimos a Nova Rio.

Informativo Nova Rio | 1o trimestre 2009 | Ano VII | Número 31

Se você pensa mil vezes antes de pedir o apoio do time ou treme só de
pensar em dizer ao chefe que precisa de uma orientação, saiba que essa
atitude pode estar prejudicando a sua carreira.
Ao recorrer às outras pessoas, você tem a oportunidade de aprender com
o que elas têm a dizer, além de diminuir as chances de cometer erros.
Como consequência, pode atingir resultados melhores.

Somos profissionais do uniforme.
Ligue: 0800 7220201

www.souzadiasconfeccoes.com.br

SOUZA DIAS CONFECÇÕES
UNIFORMES INDUSTRIAIS
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Responsabilidade social
Informativo Nova Rio | 1o trimestre 2009 | Ano VII | Número 31

Depressão e
Síndrome do Pânico
De repente, surge uma
sensação de vazio.
Tudo escurece. Você sente
náuseas e tonturas e já
não consegue ter a mesma
concentração em suas
tarefas. É o momento
de pedir ajuda...
Este é o início de uma história
que tem um final feliz bem antes
do tempo esperado. A depressão
é uma doença como outra
qualquer e exige tratamento. Os
sintomas mais comuns são: tristeza,
desânimo, insônia, apatia, falta
de alegria, de apetite, de desejo
sexual, falta de vontade até mesmo
de fazer coisas simples, como

tomar banho, assistir
televisão ou ler um
jornal. É representada
pela falta de sensações.
Ou seja, uma diminuição
geral do nível de energia
da pessoa.
Nem sempre a
depressão significa
tristeza. Na maioria das
vezes, o sintoma principal
é a queda de energia. Ocorrem
pensamentos pessimistas e
repetitivos que não saem da cabeça.
Às vezes, aparecem ataques
de ansiedade com sudorese,
palpitações e tremor, verdadeiros
ataques de pânico, o que não quer
dizer que você também tenha a
Síndrome do Pânico.
Estes sintomas foram
vivenciados por nossa supervisora

Carla, que não se
entregou. Manteve
pequenos hábitos
domésticos, como
cuidar dos filhos Ana
Caroline, de 10 anos, e
Brenner, de 5 anos. Ela
teve apoio de todos da
família, principalmente
do marido, que
foi imensamente
participante neste processo de
cura. Em apenas dez meses de
tratamento, ela já reiniciou seus
projetos profissionais apoiada pela
equipe de trabalho da empresa.
“Este foi um período ruim em
minha vida. Mas minha fé, família e
amigos me ajudaram a superar”, diz
Carla, que está tão bem hoje que
não consegue imaginar como pôde
estar tão mal pouco tempo atrás.

O sucesso de uma empresa,
depende do trabalho de bons fornecedores.

N I

Descartáveis e Limpeza

(24)2106-9420

O maior fornecedor de descartáveis da
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Qualidade / Atendimento Imediato / Frota Própria / Seriedade e Honestidade

Pense bem antes de jogar fora
 Não jogue no lixo o que você pode doar. Em vez de jogar roupas, livros,
móveis, brinquedos e outras coisas fora, doe estes itens para entidades
beneficentes ou para alguém que possa utilizá-los.
 Pilhas e baterias são produtos que merecem cuidados especiais na hora
de serem jogados no lixo, pois trazem substâncias tóxicas (metais) em sua
composição. Procure os recipientes apropriados.

Na rua
 Não jogue lixo na rua. Procure locais adequados e permitidos, como
lixeiras e caçambas.
 Caso esteja na rua e não encontre uma lixeira perto de onde está,
mantenha o lixo com você e ande até a lixeira mais próxima.
 Nunca descarte o lixo em rios, lagos ou encostas. Você estará colocando
em risco a saúde e a segurança da comunidade, aumentando a
possibilidade de enchentes, desabamentos e de proliferação de doenças.
 Se estiver passeando com seu cachorro, tenha sempre um saquinho para
recolher as fezes dele.

No carro
 Não jogue lixo pela janela. Tenha sempre dentro do veículo um saquinho
para guardar este lixo até chegar em casa ou até encontrar uma lixeira.
 Deixe seus pneus velhos nas oficinas de troca, pois elas darão a eles
um destino adequado.
 Ao comprar uma bateria nova para seu carro, deixe a usada com o
vendedor. Certifique-se de que há um sistema de retorno ao fabricante.

Em sua comunidade
 Mobilize amigos, colegas de trabalho ou instituições, como a escola de
seus filhos, sua igreja e a associação de moradores de seu bairro, a iniciar
projetos de separação de materiais recicláveis.

Com crianças
 Ensine as crianças a nunca jogar lixo nas ruas, nas praias, ou em qualquer
lugar público. Mostre que lugar de lixo é na lixeira.
 Seja exemplo de boas práticas para as crianças. O seu comportamento
poderá influenciar no aprendizado delas.

Ao fazer compras
 Antes de comprar um produto, pense se realmente precisa dele. Compre
somente o necessário. Evite o desperdício.
 Planeje a compra de alimentos perecíveis de acordo com a real
necessidade de consumo da sua família.
 Compre produtos cujas embalagens sejam reutilizáveis ou recicláveis.
 Evite comprar produtos descartáveis. Dê preferência a produtos duráveis e
resistentes.
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“São as águas de março
fechando o verão...”.
Todo mundo conhece
esse verso da linda
canção de Tom Jobim.
A chuva alivia o calor e
beneficia a agricultura
no interior.
Mas, quando chove
no Rio de Janeiro,
sentimos medo de sair
na rua. A quantidade
de lixo jogada
indiscriminadamente
cria um cenário caótico.
O lixo causa enchentes
entupindo bueiros e
diminuindo a vazão
da água. É um dos
maiores problemas da
sociedade moderna.
Calcula-se que 30%
do lixo brasileiro está
espalhado pelas ruas
das grandes cidades.

Responsabilidade ambiental

O lixo no lugar certo

7

Perfil

Uma forma diferente
de tratar o lixo
Imagine como é difícil trabalhar
dentro do Centro Estadual de
Abastecimento S/A (CEASA) de
Irajá, segundo maior mercado
distribuidor de alimentos do país.
Lá, o trânsito de pessoas e a
economia chegam a ser maiores
do que em algumas cidades do
interior fluminense.
Toneladas de alimentos são
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comercializadas todos os dias,
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produzindo uma expressiva
quantidade de lixo.
Para conseguir manter o ambiente
limpo e organizado, é preciso mais
do que tato: deve-se agir com
pedagogia de professor.

Lourdes é formada
em pedagogia
e coordena o
recolhimento de
lixo do CEASA

Há três anos, Lourdes Pereira da Silva coordena o
recolhimento de lixo do CEASA. Aos 44 anos, formada
em pedagogia pela Faculdade Castelo Branco, ela
vem se destacando no trabalho, coordenando o
recolhimento de 70 a 80 toneladas de lixo por dia.
Além disso, Lourdes supervisiona o trabalho de 117
pessoas responsáveis pela varrição do mercado e
pela limpeza dos banheiros coletivos. Segundo ela, os
conceitos de psicologia e a pedagogia aprendidos na
faculdade são fundamentais para o esforço diário de
manter o mercado limpo.
O trabalho começa cedo, logo às 8h da manhã,
e só para às 22h. Cada caminhão de recolhimento
chega a fazer de três a quatro viagens por dia em
direção ao vazadouro de Gramacho, no município de
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
“É um trabalho de segunda a sábado, e às vezes
passo mais de 12 horas dentro do mercado”, afirma
Lourdes. Segundo a supervisora, o CEASA de Irajá é
um gerador de lixo em potencial. “Cerca de 70% do
lixo produzido no mercado e jogado nas caçambas é
orgânico”, exemplifica.
Para recolher esse lixo, são 70 caçambas de cinco
metros cúbicos cada, espalhadas nas extremidades
dos pavilhões, além de quatro veículos, entre
caminhões compactadores e basculantes. Lourdes
observa que muitos caminhoneiros e feirantes jogam
o lixo fora das caçambas, não tendo o cuidado de
manter o mercado limpo. “Isso é uma questão de
hábito. Se houvesse uma conscientização dessas
pessoas, o trabalho de limpeza seria menor”, alerta.
O trabalho costuma aumentar principalmente
nos meses de novembro, dezembro e janeiro. “Nesses
meses, chegamos a recolher 180 toneladas por dia”,
lembra ela.
A limpeza de um local tão grande não é fácil,
mas, graças às técnicas de pedagogia e psicologia
da nossa colaboradora, o trabalho fica ainda mais
produtivo e gratificante.

Outro tipo menos comum é
chamada de hipertensão arterial
secundária e pode ser controlada
através de tratamento médico
específico.
A maioria das pessoas não tem
sintomas. Por isso, a hipertensão
é chamada de “doença silenciosa”.
Para descobrir o problema, é preciso
ter o hábito de checar a sua pressão
arterial com um profissional da área
de saúde. Após a checagem, anote
num cartão de controle e veja se
houve alterações.

Controle sua pressão
Se você tem pressão alta, é
importante o acompanhamento

Fatores relacionados à pressão alta
 Histórico familiar.
 Idade: pressão alta ocorre na maioria dos casos em pessoas acima
de 35 anos. O risco aumenta com a idade.
 Raça: a pressão alta é mais comum em pessoas de raça negra.
 Sal: a ingestão excessiva de sal retém líquidos e dilata o vaso
sanguíneo.
 Obesidade: procure saber qual é seu peso normal em relação à sua
idade, altura e sexo.
 Diabetes e hipertensão aumentam o risco de doenças cardíacas e
renais.
 Abuso de álcool: estudos demonstraram que o abuso de álcool
pode estar associado à pressão alta. Recomenda-se moderação.
 Vida sedentária: um estilo de vida sem exercícios regulares
aumenta a probabilidade de excesso de peso.
 Cigarro: o hábito de fumar eleva a pressão arterial.
Fonte: www.acampe.com.br/sipat/hipertensao; www.cardiol.br

médico para planejar um programa
de controle adequado. Tome os
remédios regularmente, como
prescrito. Compareça ao consultório
nas datas marcadas para controle.

Caso o médico recomende, aprenda
como medir a sua pressão em casa.
Peça-lhe que indique a aparelhagem
e ensine a usá-la. É uma boa ideia
algum familiar aprender também.
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A hipertensão arterial
ou “pressão alta” é a
elevação da pressão
arterial para números
acima dos valores
considerados normais
(140/90mHG). Esta
elevação pode causar
lesões em diferentes
órgãos do corpo
humano, tais como o
cérebro, o coração, os
rins e os olhos.

Saúde

Cuide da sua
pressão arterial

9

A Reforma Orto
Conheça as mudanças na Língua
A língua portuguesa
possui mais de 240

no mundo ocidental e a existência de duas
grafias oficiais atrapalhavam a divulgação do

milhões de falantes

idioma, criando barreiras linguísticas e políticas.

distribuídos na África,

0,45% e em Portugal, 1,6%. Foi estabelecido um

América, Ásia e Europa,
sendo a quinta língua
mais falada do mundo.
É o idioma oficial de
Angola, Brasil, Cabo
Informativo Nova Rio | 1o trimestre 2009 | Ano VII | Número 31

O português é a terceira língua mais falada

Verde, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial, Macau,
Moçambique, Portugal,
São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste. Possui

As mudanças no Brasil ficam em torno de
período de dois anos para adaptação à nova
ortografia. Durante esse tempo, as duas formas
ortográficas permanecerão corretas. Vale frisar
que as mudanças são apenas ortográficas: estão
mantidas as pronúncias típicas de cada país.
Para concretizar essas alterações na língua
serão necessárias modificações em livros
didáticos, dicionários e programas de software,
além da adequação dos professores às novas
regras. A mudança ortográfica tem fomentado
opiniões diferentes sobre o seu real propósito.
Enquanto uns acreditam que a mudança vai
melhorar o mercado literário e as relações
internacionais, outros consideram que é apenas
uma maneira de movimentar o mercado de
livros didáticos, já que os livros existentes não

estatuto oficial na União

terão validade em breve e irão para o lixo (nós,

Européia, no Mercosul e

Na verdade, as mudanças, inicialmente,

na União Africana.

da Nova Rio, esperamos que sejam reciclados).
sempre trazem estranhamentos e entraves.
Essa será mais uma batalha que teremos que
vencer. Em um país como o nosso, tão carente
de cultura e conhecimento do próprio idioma,
chegou a hora de dar adeus ao trema, mesmo
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sem saber se este foi devidamente apresentado
à maioria dos brasileiros.

ográfica
 O alfabeto será formado por 26 letras:
“K”, “W” e “Y” serão usadas em unidades
de medida, nomes próprios, palavras
estrangeiras e outras palavras em geral.
Exemplos: km, kg, watt, playground, William.
 Acentuação: os ditongos abertos “ei” e “oi”
não serão mais acentuados em palavras
paroxítonas.
Exemplos: assembleia, ideia, colmeia, boleia,
Coreia.
Obs: Nos ditongos abertos que constituem
palavras oxítonas terminadas em “éi”, “éu”
e “ói” e monossílabas, o acento continua:
herói, constrói, dói, anéis, céu.
 Acentuação: “i” e “u” tônicos, que formam
hiato, não receberão acentos quando
vierem pospostos a um ditongo.
Exemplos: baiuca, boiuna, feiura, bocaiuva.
Obs 1: Se a palavra for oxítona e o “i” ou
“u” estiver em posição final, o acento
permanece: tuiuiú, Piauí.
Obs 2: Nos demais “i” e “u” tônicos,
formando hiato, o acento continua.
Exemplos: saúde, saída, gaúcho.
 Os hiatos “oo” e “ee” não serão mais
acentuados.
Exemplo: enjoo, voo, abençoo, creem, deem,
leem.
 As palavras homônimas não terão o acento
diferencial (homônima = grafia igual, som e
sentido diferentes).
Exemplo: para (verbo/preposição), pela (verbo/
preposição).

O que vai mudar
Obs 1: O acento diferencial ainda permanece
no verbo poder (pôde, quando usado no
passado) e no verbo pôr (para diferenciar da
preposição por).
Obs 2: É facultativo o uso do acento
circunflexo para diferenciar as palavras
forma/fôrma. Em alguns casos, o uso do
acento deixa a frase mais clara.
Exemplo: Qual é a forma da fôrma de
pudim?
 Hífen – O hífen não será mais utilizado em
prefixos terminados em vogal seguida de
palavras iniciadas com “r” ou “s”. Nesse caso,
essas letras deverão se duplicadas.
Exemplo: antessala, autorretrato, antissocial,
antirrugas, contrarregra.
 O hífen será utilizado quando o prefixo
terminar com uma vogal e a segunda
palavra começar com a mesma vogal.
Exemplo: anti-ibérico, anti-inflamatório, antiinflacionário, anti-imperialista, micro-ondas.
 O hífen não será utilizado quando o prefixo
terminar em vogal diferente da que inicia a
segunda palavra.
Exemplo: autoafirmação, autoajuda,
autoaprendizagem, autoescola, extraoficial,
semiaberto, intrauterino.
Obs: a regra não se encaixa quando a
palavra seguinte iniciar por h: anti-herói,
anti-higiênico, extra-humano.
 O trema foi totalmente abolido. Será
mantido apenas em casos de nomes
estrangeiros. Exemplo: Müller.
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Portuguesa
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Comportamento

Bisbilhotar faz mal
para a carreira
Sempre é melhor não fazer algumas perguntas, por mais que elas
teimem em aparecer na nossa cabeça. É possível que você queira
saber o salário do colega para comparar com o seu, mas, nesse caso,
é melhor fazer uma pesquisa de mercado.
Recorra ao Google, leia mais, mas não deixe a curiosidade
estragar a sua imagem no trabalho – nem fora dele.
Veja abaixo algumas dicas do que fazer em situações comuns
sem prejuízos para a sua imagem.

Quanto custou?
Sua colega apareceu com uma bolsa nova incrível, ou está
usando um perfume irresistível ou o amigo comprou uma casa
dos sonhos. O máximo que lhe cabe fazer é um elogio e, se o dono
do objeto achar que deve, ele mesmo vai informar os detalhes.
Agora, perguntar quanto ele custou já nem pode ser chamado de
curiosidade: é falta de educação mesmo.
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Quanto você ganha?
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Se você tem direito a uma porcentagem do salário, tudo bem,
pode perguntar. Caso contrário, nem pensar em perguntar uma
coisa dessas. Para isso existem aquelas listas de profissionais nos
jornais que podem ajudá-lo a ter uma idéia se os seus ganhos
estão na média do mercado. O resto é fofoca.

Câncer de mama:
um grande inimigo
das mulheres.

T

oda mulher sabe que não há beleza
possível sem uma saúde perfeita.
Especialmente quando falamos sobre
cuidados com os seios. Nosso assunto,
nesta edição, é o câncer de mama. Leia com
atenção nossas dicas importantes para se
prevenir contra esse grande inimigo das
mulheres. Siga a orientação abaixo e cuide
bem de sua saúde.

Cuidados com a mama.
O autoexame é uma das maiores armas da mulher
contra o câncer de mama, cujo número de casos tem
aumentado de forma expressiva no Brasil. Leia a seguir
tudo sobre esse procedimento muito simples, mas
decisivo, na luta contra essa doença.

O que é o autoexame?
É o exame das mamas, efetuado pela própria mulher,
com o objetivo de perceber se há alguma alteração que
possa representar um sinal de doença.

Por que a mulher deve examinar as mamas?
Quase a totalidade dos casos de câncer de mama
podem ser curados se forem detectados precocemente.

Quando se deve fazer o autoexame?
A partir dos 20 anos, o autoexame deve ser feito
mensalmente. O período ideal é entre o 70 e o 100 dias
após o início da menstruação. Se você não menstrua
mais, ou sua menstruação é muito irregular, escolha um
dia do mês e faça o exame sempre nessa mesma data.

Como fazer o autoexame das mamas?

Quando nasce?
Quilos a mais nem sempre é sinal de gravidez. Por isso, não
vá perguntar de quantos meses está à moça. Nem se aquele
seu colega que voltou de férias aproveitou para fazer uma
lipoaspiração. Fique atento a tudo antes de falar algo de forma
impensada e, pior ainda, ouvir uma resposta constrangedora.

Por que você saiu?
Morda a língua e espere que a pessoa que está deixando a
empresa decida contar – ou não – o motivo de sua saída. Ela
pode ter pedido demissão, ela pode ter sido demitida por um
chefe carrasco, alguém pode ter-lhe puxado o tapete. O melhor
é despedir-se do colega e mostrar, sinceramente, a falta que ele
fará. Mais que isso, abra seus olhos, e cuide para não criar fama de
bisbilhoteiro(a)–mór.
Célia Leão
Consultora de etiqueta empresarial

t0CTFSWF BT NBNBT FN GSFOUF EP FTQFMIP  DPNQBSF
uma com a outra, tanto com os braços levantados
quanto abaixados. Pequenas diferenças de tamanho
são normais.
t1SPDVSFQPSSFUSBÎÜFTPVBMHVNFODPMIJNFOUPEBQFMF
t&N TFHVJEB  QPTJDJPOF P CSBÎP EJSFJUP QBSB USÈT EB
cabeça e toque a mama direita com a ponta dos
dedos, do mamilo até a axila, fazendo os dedos
deslizarem com movimentos circulares. Faça o mesmo
do outro lado.
t%FQPJT EFJUFTF DPMPRVFPCSBÎPBUSÈTEBDBCFÎBFSFQJUB
o processo.

Prevenção. Uma atitude inteligente.
Quase a totalidade dos casos de câncer de mama
podem ser curados se forem detectados precocemente.
Fique atenta, faça o autoexame regularmente e, pelo
menos uma vez por ano, faça um exame completo. A
prevenção é o melhor guia para uma vida de beleza
saudável. Mulheres conscientes, mulheres inteligentes.

Desenvolvimento
de gestores
No ramo de prestação de
serviços, fazer apresentações
em público, para clientes ou
colaboradores internos, é uma
prática constante. Quanto maior
o domínio desta técnica, maior
será a confiança na participação
em reuniões, treinamentos e
seminários, entre outros eventos.
Por este motivo, em dezembro
do ano passado, os gestores da
Nova Rio participaram de um
programa de desenvolvimento in
company, com 20 horas de duração,
sobre o tema “A Arte de Falar e

Fazer Apresentações em Público”.
O objetivo desta iniciativa
é aprimorar o uso das técnicas
de expressão, através de
situações que possibilitem aos
participantes conhecerem suas
habilidades de comunicação oral
e corporal, visando à desinibição
e ao melhor aproveitamento das
potencialidades individuais.
Para verificar a eficácia da
aprendizagem das técnicas, ao
final do curso, cada participante
preparou uma apresentação com
tema livre.

No dia 7 de fevereiro, foi
realizada a 3ª edição da Feijoada
da Nova Rio, em parceria com
a Escola de Samba Mocidade
Independente de Padre Miguel,
no Bar e Botequim São Nunca,
localizado na Barra da Tijuca.
O evento contou com a
presença de celebridades do
mundo do samba, além de
fornecedores, colaboradores
e convidados da Nova Rio. A
animação foi tão grande que o
evento lembrou um verdadeiro
ensaio para o carnaval. Sucesso
absoluto.

Semana de comemoração
no Hospital Marcílio Dias
No dia 2 de fevereiro, no Clube Naval Piraquê,
na Lagoa, foi realizado um coquetel para celebrar o
lançamento do selo comemorativo do 75º aniversário
do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD).
O Hospital ainda proporcionou, em seu Centro de
Estudos, a XXIII Jornada Científica em comemoração
aos seus 75 anos. Com patrocínio da Nova Rio, o
evento foi realizado entre os dias 3 e 5 de fevereiro.
A jornada contou com palestras de temas

variados: Intervenções médicas, Gerenciamento de
desastre-básico, trauma facial, Neurointensivismo,
Epidemiologia, Manutenção de Paz; além de
conferências e debates internacionais com convidados
especiais norte-americanos.
Para finalizar a semana de comemoração, o
diretor do HNMD, o Contra-Almirante Celso Barbosa
Montenegro, promoveu uma Cerimônia Militar no dia
9, no Pátio da Bandeira, localizado no próprio Hospital.

Notícias

Feijoada
em ritmo
de samba

Notícias

Projeto
Trilha Jovem
O Projeto Trilha Jovem tem como
objetivo a inclusão social, buscando
o desenvolvimento do turismo
sustentável por meio da inserção de
jovens de famílias de baixa renda,
capacitados para atuar em empresas
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do setor turístico brasileiro.
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Através de um programa de formação, os
participantes desenvolvem competências nas
áreas de Alimentos e Bebidas, Viagens e Turismo, e
Hospedagem. Todos são preparados para atender
exigências mais amplas do mercado de trabalho e
da sociedade, criando oportunidades de inclusão
socioprofissional.
Idealizado, em 2004, pelo Instituto de
Hospitalidade, o programa é totalmente gratuito e já
beneficiou cerca de 3.000 jovens em diversas cidades
brasileiras, como Salvador, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, Porto Alegre e Foz do Iguaçu. Para participar,
os candidatos devem ter renda familiar de até três
salários mínimos, idade entre 16 e 24 anos e ser
alunos do Ensino Médio da Rede Pública.
O grupo da área de Turismo, inserido na
Universidade Veiga de Almeida, contou com o apoio
da Nova Rio para a realização de seu projeto final
de curso. A nossa empresa doou todo o material
(equipamentos e produtos) necessário para a
realização da limpeza de parte da Lapa.
A escolha da limpeza urbana de um monumento
historicamente conhecido dentro e fora do Brasil,
como a Lapa, demonstra que, além da questão
pedagógica, há uma preocupação sobre a desordem
urbana, a sustentabilidade ambiental e a preservação
de patrimônios públicos.
A Nova Rio parabeniza a coordenação do projeto
Trilha Jovem pelo excelente trabalho.

Jardineiro
é destaque
na imprensa
O jardineiro da Nova Rio,
Clóvis Dias, foi entrevistado por
um jornal de grande circulação no
Rio de Janeiro. Leia abaixo:
“O jardineiro Clóvis Dias, 82 anos, tem um dos
jardins mais visitados do Rio, embora pouca gente
saiba que é ele quem cuida do canteiro localizado
no final da Avenida Presidente Vargas, em frente
ao CCBB. O pouco de verde que contrasta com
o concreto e a fumaça do trânsito na região é
podado diariamente, há cinco anos, por este
dedicado profissional. ‘Mesmo no Centro, as flores
atraem borboletas e beija-flores’, ensina”.
“O segredo é não correr atrás das borboletas...
É cuidar do jardim para que elas venham até você”.
Mário Quintana

Notícias

Encontro Operacional

Destaques
Conheça os colaboradores que se destacaram no desempenho de suas funções.
A Nova Rio parabeniza a todos e ressalta o orgulho de tê-los em nossa equipe.
Outubro de 2008:

Dezembro de 2008:

Bruno Loureiro Kuhl
– Assessor de Marketing
Um trimestre repleto de eventos fizeram deste
colaborador o destaque do mês de outubro.
Dedicação, empenho e criatividade levaram-no
a obter uma excelente atuação na organização
de todos eventos, ajudando os demais setores
envolvidos.

Bernardo Nogueira Campos
– Gerente de Contrato
Demonstrou ser um colaborador proativo,
ajudando na implantação do contrato do Shopping
Tijuca e na coordenação e mapeamento do evento
“Um dia de cidadania por um mundo melhor”,
realizado pelo Febrac, na Lagoa Rodrigo de Freitas
no dia 8 de novembro.

Novembro de 2008:

Colaboradora do ano de 2008:

Patrícia Cristina de Oliveira
– Assistente de RH
Seriedade, compromisso e dedicação são as
virtudes que fizeram desta colaboradora o
destaque da empresa no mês de novembro,
coordenando com êxito e bastante eficiência
o seu setor.

Dra. Danielle Braga Teixeira – Médica
Através de votação interna realizada durante a festa
de final de ano, ocorrida no dia 23 de dezembro, esta
colaboradora foi eleita o destaque de 2008. Além de já
ter demonstrado seu potencial e comprometimento,
como destaque do mês de junho/08, é com méritos
que dra. Danielle foi eleita destaque do ano.
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Entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2008, com
apoio da equipe da Bralimpia, foi realizado um
trabalho com todo o corpo operacional da Nova Rio.
O evento aconteceu no Hotel Fazenda Jecava, em
Friburgo, e teve o título de “Superando Limites”.
Este tema foi sentido ao pé da letra até no
momento de compor as equipes, assim como nos
desafios propostos pelos instrutores.
Para ilustrarmos as situações, imagine-se com os
olhos vendados, sendo conduzido por alguém, ou
lançando-se na tirolesa de 40 metros de altura (uns
de cabeça para cima e outros de cabeça para baixo),
entre outras atividades. Tudo isso apresentando
dinâmicas de reflexão e automotivação, sem
hora para dormir, mas com hora para acordar,
apresentações a confeccionar, competições,
disputas... Ufa!
Este trabalho teve como foco principal preparar
o corpo operacional para os desafios de cada dia e a
valorização profissional e pessoal.
Para darmos continuidade, ao longo de 2009
serão realizadas diversas atividades para reformar
esses conceitos. O trabalho continua!
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Menções Honrosas
Uma história que deve ser contada
“Já se passava da meia-noite do dia
3 de janeiro. Eu e minha equipe estávamos
terminando a mudança de nossa loja do
1º piso para a Torre 2 do Shopping Tijuca.
Havíamos separado tudo que havia de mais
importante (como celulares, dinheiro do
caixa, pen-drives e trabalhos que deveriam ser
entregues aos clientes no dia seguinte) numa
gaveta com chave.
Porém, na desmontagem do balcão,
onde estavam guardados tais documentos,
percebemos que este estava muito pesado
para transportar, então decidimos guardar
tudo o que estava na gaveta em uma sacola.
Como não conseguimos uma sacola, coloquei tudo em um saco
plástico preto que, por descuido, foi parar no lixo.
Passados alguns minutos, um rapaz apareceu na loja com
uma embalagem plástica transparente e com todo o nosso
dinheiro, perguntando se aquilo era nosso, já que foi o último
lixo coletado por ele.
Fiquei olhando para ele, sem entender o que havia acontecido
até que a “ficha” caiu e lembrei dos documentos que tinha
guardado no saco preto. O que faria se não encontrasse o material
dos clientes e seus pen-drives? Naquela altura, aquilo era mais
importante para mim do que o próprio dinheiro.
O rapaz disse que as outras coisas certamente estariam juntas,
na caçamba de lixo que já estava ligada para amassar tudo.
Corremos até as docas e o Bruno (funcionário da Nova Rio)
literalmente se jogou no lixo, junto com um senhor, e os dois
remexeram tudo até achar o material que estava no saco.
Eu nem acreditei! Além de todo o dinheiro estar lá, ainda evitei
uma grande dor de cabeça com meus clientes.
Embora seja obrigação de cada um ser honesto, todos nós
sabemos que, infelizmente, são poucos que agem assim. Ele é um
exemplo. Bruno, parabéns!”
Depoimento da Lojista: Flávia Alves Serodio

Empenho e comprometimento
Parabenizamos o colaborador Gilson Raimundo de Souza,
lotado na Academia Companhia Atlética, pelo empenho e
comprometimento na execução de suas atividades. Segundo
depoimento do cliente, este agradece pela atenção, simpatia e
profissionalismo dispensados por este funcionário a todos que ele
atende. Parabéns pela dedicação !!!

Novos
clientes
Como resultado do brilhante
desempenho da Nova Rio dentro do
mercado de Asseio e Conservação,
comunicamos a contratação de
cerca de 774 novos colaboradores,
distribuídos nos seguintes
contratos:

Novos contratos:
 Grupo Sá Cavalcante
 Condomínio do Edifício
Lanai Spa
 Condomínio Cosmopolitan
 Centro Empresarial Botafogo
 Condomínio do Edifício
Atmosfera
 Condomínio Golf Village
 Juli 2000 Alimentos (dentro do
Hospital Marcílio Dias)
 Stands RJZ Cyrela
 IBMEC (Veris Educacional)
 Universidade Estácio de Sá
 Shopping Recreio
 Colégio Batista
 A! Bodytech Botafogo I
 Duloren (Queimados-RJ)
 Petrobras (Macaé-RJ)
 INSS (Caxias-RJ)
 Hospital da Força Aérea do
Galeão

Aditivos de contrato:
 A! Bodytech – Città e Norte
Shopping
 Lojas Americanas (Macaé-RJ)
 Multióptica
 Assim (Caxias-RJ)
 Marine (Niterói-RJ)
 Condomínio Le Monde
 Castrol do Brasil
 Tecnogin

Moda e beleza

Fique na moda
mesmo durante
a gravidez
Assim que as mulheres descobrem que estão
grávidas, as preocupações aumentam em
relação ao peso e às roupas. Pensando nisso,
especialistas em roupas para gestante
se dedicam cada vez mais às futuras
mamães. As tendências para o OutonoInverno 2009 trazem lindos modelitos.
Esta temporada promete ser bem sofisticada e confortável.
Com o retorno da alfaiataria, virão também os casacos. Porém,
em uma versão mais popular, que será facilmente encontrado
em qualquer loja, ajudando a tornar a mulher grávida ainda mais
elegante e moderna.
A melhor opção são os casaquinhos de lã, que são amplos e
volumosos por natureza e oferecem um conforto indiscutível. É o mais
elástico dos materiais, ajustando conforme as mudanças de seu corpo.
O uso do casaco de lã longo disfarça as curvas e protege do frio,
sem esconder tudo. Quando aberto envolve bem o corpo, destaca a
barriga e favorece os braços, quadris e coxas.
Os casacos e blusas de modelagem frontal cruzada também
favorecem, pois se adaptam ao crescer da barriga e decrescem
normalmente após o nascimento da criança.
Outra possibilidade para o inverno são as jaquetas multifuncionais, que
oferecem comprimentos e maneiras diferentes de serem usadas. São mais caras,
mas vale o investimento.
As padronagens predominantes neste inverno são as inspiradas por estampas
digitais, hologramas e o rock. Esta tendência é dominada por tons de azul meia-noite,
terra, rosa e as interações de azul com marrom e verde com marrom. Tons vivos de
laranja e cinzas cimento trouxeram, juntamente com os brilhos, um lindo contraste.
Aproveite, use e abuse das tendências. Cuide e curta este momento único na sua
vida, com o lindo bebê que está para chegar.
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Cultura e Lazer

Afogado
de chocolate
Ingredientes:
 2 xícaras (chá) de água
 2 xícaras (chá) de açúcar
 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
 100 g de manteiga em temperatura
ambiente
 1 xícara (chá) de açúcar
 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
peneirada
 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
peneiradas
 1 colher (sopa) de fermento em pó
 400 ml de leite
 manteiga para untar a fôrma
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Modo de preparo:
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Em uma panela fora do fogo misture
a água, o açúcar e o chocolate em pó.
Coloque-a com o fogo médio por uns
5 minutos (ou até que ferva). Desligue o
fogo e reserve esta calda quente.
Em uma batedeira, coloque a manteiga
em temperatura ambiente e o açúcar.
Bata até se transformar num creme.
Depois, acrescente 3 xícaras (chá) de
farinha de trigo peneirada, 3 colheres
(sopa cheias) de chocolate em pó
peneiradas, o fermento em pó e o leite.
Misture os ingredientes e depois aumente
a potência da batedeira por cerca
de 3 minutos.
Distribua a massa numa fôrma para
pudim grande, untada com manteiga.
Despeje a calda quente sobre a massa
crua. (Dica: banhe totalmente a massa
crua.)
Ao final, leve a fôrma para o forno
pré-aquecido a 170º C e asse
por 45 minutos. Retire do forno e
desenforme quente ou frio em um prato
fundo.
OBS: Cuidado na hora de desenformar
o bolo assado para a calda quente não
derramar.
Fonte: www.maisvoce.com.br

Dicas de leitura
O simples hábito de ler nos ajuda a entender as
coisas à nossa volta, interpretando e decifrando
os fatos que permeiam a vida sob várias
perspectivas. A compreensão do que lemos é
fundamental para ampliar nosso conhecimento
e proporciona um excelente exercício de
decodificação do mundo.
1808, de Laurentino Gomes, conta as
mudanças trazidas ao nosso país com
a chegada da Família Real, além de
fatos interessantes: como um príncipe
taxado de medroso enganou Napoleão
Bonaparte; as cerimônias de beijamão; a venda de títulos de nobreza,
entre outros. Este best seller é uma
fonte inesgotável de informações sobre
hábitos que ficaram enraizados em nossa cultura, explicando
a eterna síndrome de colônia da qual ainda não conseguimos
escapar.
Ensaio Sobre a Cegueira, do escritor
português José Saramago, retrata a
história de uma cidade que é tomada
por uma cegueira branca, inexplicável e
a princípio incurável. Essa praga vai se
disseminando por todos os moradores,
que são isolados em condições desumanas.
Somente uma mulher continua a enxergar,
testemunhando os extremos a que o ser humano pode chegar
diante de uma crise.
Melancia é marcado por muito bom humor
e observações inteligentes. A autora
Marian Keyes nos conta a história de
Claire, abandonada pelo marido logo após
o parto. Totalmente deprimida, vai para
a casa dos pais e fica por algum tempo
cultuando o álcool, além da forma física
de uma melancia. Após conhecer Adam,
começa a mudar seus hábitos de autodestruição. Porém,
James, seu marido, está de volta e a acusa de tê-lo induzido a
procurar outra mulher.

Se você acha que seguro é caro,

está enganado!

Com apenas R$ 99,00 anuais ou 5 X R$ 22,00(*),
você protege seu patrimônio contra incêndio, raio,
explosão e tumultos em R$ 100.000,00, e ainda,
danos elétricos, quebra de vidros, Responsabilidade
Civil Familiar e assistência 24 horas (**).
(*) Pagamento à 30 dias;

(**) Consulte os valores de cobertura;

Não perca tempo, faça seu seguro
com quem entende do assunto.
CONVÊNIO COM A NOVA RIO

Trabalhamos em todos os ramos de seguro;
não feche seu seguro sem nos conultar.
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ANOS

CORRETORA DE SE GUROS LTD A
Avenida Presidente Vargas, 446 - Grupo 1.706
CEP: 20.071-000 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
Telefone: (21) 2516-2007 / E-mail: seguros@rezendemoura.com.br

Cuide das
suas finanças
Quantas vezes você já teve a sensação
de que seu dinheiro simplesmente
evaporou? Aquela nota de
R$ 50,00 some de sua carteira
e você nem lembra como gastou.
Sem planejamento, não há como
realizar seus sonhos.
Primeiros passos
Poucos brasileiros
têm o hábito de colocar
no papel suas receitas
e despesas. Organizar
as contas significa ter
real dimensão de sua saúde
financeira.

Emergências
Mantenha o dinheiro de
emergências numa aplicação conservadora, como
os fundos DI ou caderneta de pouçança.

O que observar
O melhor investimento é aquele que vai deixar
você dormir tranquilo, não colocará em risco sua saúde
financeira e vai garantir a realização dos seus objetivos.

Dicas
 Cuidado com cheques e cartões.
 Não faça do seu limite de crédito uma extensão do
seu salário.
 Evite utilizar o cheque especial.
 Pague suas contas em dia.
 Dê preferência para compras à vista.
 Aplique a sobra do seu dinheiro.
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Os judeus utilizavam a data para relembrar
a travessia do mar Vermelho e a libertação de
um longo período de escravidão no Egito. Com
a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo,
a Páscoa ganhou um terceiro significado: a
passagem da morte para a vida. Os cristãos
utilizam a comemoração para relembrar
o sacrifício do Filho de Deus para livrar a
humanidade do pecado. A libertação, que
para os judeus foi física, se tornou também
espiritual. Hoje, o chamado Pessach Judaico é
celebrado em outra época do ano.
A partir da Páscoa, todas as outras datas
do calendário são estabelecidas. Os cristãos
passaram a festejá-la no primeiro domingo
depois da primeira lua cheia do outono (no
hemisfério sul). Dois dias antes do Domingo
de Páscoa é a Sexta-Feira Santa. Quarenta e
seis dias antes é a Quarta-Feira de Cinzas e,
portanto, 43 dias antes, o Carnaval. Na tradição
cristã, Jesus foi crucificado e sepultado numa
sexta-feira, mas ressuscitou na madrugada do
domingo. O domingo anterior ao dia da Páscoa
é o Domingo de Ramos, quando se celebra a
entrada de Jesus em Jerusalém.

Informações úteis

Cultura e Lazer

A Páscoa
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