Informativo da Nova Rio
2o trimestre 2008
Ano VI - Número 28

Combate à

Sapatos:
veja as
tendências
para o
Inverno 2008
Pág. 17

O lixo
em questão:
reduza,
reutilize
e recicle
Pág. 7

Dengue

A educação é o
caminho mais fácil
para evitar que a
doença se espalhe
pelo país
Págs. 10 e 11

Empréstimo com
Desconto em folha.
de
a
d
i
l
a
n
fi
a
r
a
m
r
o
f
n
i
a
s
i
c
e
r
Você não p
.
o
m
i
t
s
é
r
p
m
e
do

o
g
e
r
p
m
e
s
e
d
de
o
s
a
c
m
e
S
I
T
Á
.
e
d
ú
a
SEGURO GR
s
e
d
o
v
moti
r
o
p
o
t
n
e
m
sta
a
f
a
e
o
i
r
á
t
n
u
invol

ais
m
s
o
o
ã
s
o
d
a
n
ig
s
n
V Co
B
o
it
d
é
r
C
o
d
s
o
r
ju
Os
ado.
c
r
e
m
o
d
s
o
iv
it
t
e
p
m
co
:

e
n
fo
le
te
o
n
te
n
e
d
n
o
p
s
e
Procure nosso corr

(21) 3253-5320

0800 011 7888
www.bvfinanceira.com.br

PÁGINA 5 – REFLEXÃO
Por que as empresas preferem os otimistas?

7
9
12
13 14 15
PÁGINA 6 – RESPONSABILIDADE SOCIAL
Nova Rio emprega 14 deficientes visuais no
Instituto Benjamin Constant

PÁGINA 7 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Veja como ajudar a resolver o problema do lixo
nos centros urbanos
PÁGINA 8 – COMPORTAMENTO
A importância de manter as janelas limpas
PÁGINA 9 – PERFIL
Conheça Rosemere Maria da Silva,
exemplo de mulher, mãe e profissional

PÁGINAS 10 e 11 – MATÉRIA PRINCIPAL
A Nova Rio intensifica a conscientização na
batalha contra a dengue

PÁGINA 17 – MODA E BELEZA
Sapatos: sonho de consumo de toda mulher

PÁGINA 18 e 19 – CULTURA E LAZER
Culinária, livros, filmes, exposições, piadas e passatempo!
Divirta-se!

Informativo Nova Rio | 2o trimestre 2008 | Ano VI | Número 28

PÁGINAS 12, 13, 14, 15 e 16 – NOTÍCIAS NOVA RIO
Novos clientes, dicas, homenagens e muito mais

3

Editorial

Nós, da Nova Rio, gostaríamos de fazer sempre
uma revista abordando temas interessantes e
agradáveis. No entanto, é muito importante falarmos
sobre um assunto que tem deixado muita gente
preocupada: a epidemia da dengue.
O combate à dengue é uma responsabilidade
social e cada um de nós tem a obrigação de
combatê-la diariamente. Em 2008, muitas pessoas

A manutenção e o aprimoramento
da Qualidade são pontos fundamentais
para o sucesso da Nova Rio.
Conheça abaixo a Missão, os Valores e
a Visão que orientam a nossa empresa,
assim como a Política e os Objetivos para a
Qualidade. Participe! Cada colaborador é
importante para essa conquista!

perderam entes queridos em decorrência desta
doença. Diante de dados tão preocupantes,
precisamos arregaçar as mangas e tomar uma atitude!
Se você ainda não fez nada, não perca mais tempo!
Elimine focos propícios à proliferação de larvas do
Aedes Aegypti. E se no inverno o número de casos
diminui, não esqueça que a dengue pode ressurgir
no próximo verão. Esta guerra é de todos nós, por

Missão
Oferecer soluções inteligentes
e rentáveis em serviços gerais e
permitir que os clientes trabalhem
focados em suas áreas de
negócio, agregando valor e
gerando bem-estar.

isso esperamos que essa edição contribua para a
conscientização de todos os nossos leitores.
Boa leitura!

Valores
Profissionalismo, Compromisso e
Responsabilidade.
Visão
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Sermos reconhecidos como a
melhor empresa prestadora de
serviços gerais e terceirização de
mão-de-obra do Brasil.
Política para a Qualidade
Satisfação de clientes e funcionários;
Ser a melhor opção em serviços de
limpeza predial, higienização e desinfecção
hospitalar e conservação de áreas verdes
no mercado;
Cumprir normas internas e externas;
Melhorar a cada dia a qualidade de nosso
Sistema de Gestão da Qualidade.

Objetivos para a Qualidade
Desenvolvimento contínuo de processos,
serviços e profissionais;
Equipamentos, produtos
e materiais de qualidade;
Ter ambiente de trabalho agradável
(organizado e limpo).

Reflexão

Por que as empresas
preferem os otimistas?

Pense bem: quando um produto
tem sucesso, a concorrência copia,
adapta, melhora ou vende mais
barato.
Assim sendo, temos que estar
sempre inovando. Além disso,
consumidores e clientes estão
sempre atrás de novidades, portanto
precisamos criá-las. Pode acontecer
ainda que nossa forma de atuar seja
destruída do dia para a noite por
uma nova tecnologia.
Isto sem falar nos imprevistos
que revolucionam nossos planos,
desde as crises mundiais até o
sucesso de um concorrente. Assim,
as empresas são forçadas a viver em
constante mutação.
Mais do que isso, não existe mais
uma mudança de “A” para “B”, mas
uma mudança de “A” para alguma
coisa que se assemelha a um “B”,

mas que ninguém sabe ao certo o
que será. Já que temos que inovar
sempre, não podemos mais eliminar
os riscos, precisamos lidar com eles,
monitorá-los e administrá-los.
Pois bem, o melhor uso que se
pode fazer do pessimismo é usá-lo
para evitar o risco. É por isso que
ele foi aceito e valorizado por tanto
tempo.
Mas, para administrar o risco,
precisamos de um desejo, uma
visão, um objetivo e muita garra
para chegarmos lá, aconteça o que
acontecer (e dá-lhe imprevistos). É aí
que entra o otimismo, um estado de
espírito – chamado de fé – que nos
dá garra, ajuda na geração de idéias
e nos torna agradável aos olhos dos
outros.
No livro Auto-Engano, o
economista Eduardo Giannetti dá o

exemplo da pessoa que adianta seu
relógio para não se atrasar. Ela sabe
que o relógio está adiantado, mas
finge que não sabe toda vez que lhe
é conveniente. Da mesma forma,
nunca sabemos no que vai dar um
novo projeto, mas imaginarmos
que ele vai dar certo, sem dúvida,
influenciará os resultados.
É por isso que, hoje, ser
pessimista é sinônimo de derrotado,
daquela pessoa que não quer tentar,
pois não confia em sua capacidade
e que torce pelo fracasso dos outros
para justificar os seus.
Por outro lado, o otimista
delirante, aquele que teima em não
enxergar os fatos, corre mais riscos
do que é preciso, e esse perfil a
empresa também não quer.
Gisela Kassoy
Consultoria em Criatividade
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Já houve um tempo em que criticar gerava status.
Frases como “não vai dar certo”, acompanhadas de um nariz
empinado, geravam respeito a quem as proferia e aliviava
muitos. Afinal, tudo poderia continuar do jeito que estava.
Mas, hoje, é possível não mudar?
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Responsabilidade social
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Espaço conquistado
A lei de cotas obteve sucesso e aumentou a integração
de portadores de necessidades especiais no mercado de
trabalho. No entanto, ainda existem obstáculos a serem
percorridos, tanto por parte daqueles que procuram
vagas quanto pelas empresas que os acolhem.
O cumprimento da Lei Federal
8.213, de 24 de julho de 1991, que
instituiu cotas para a contratação de
pessoas com necessidades especiais,
levou as empresas brasileiras a
buscarem profissionais qualificados
para suprir as vagas oferecidas.
A empregabilidade não deve
ser compreendida somente como
a oferta de emprego porque a
legislação obriga, mas também
abrange especialmente ações
de inclusão e permanência mais
efetivas desses profissionais
no mundo do trabalho, com
perspectivas de desenvolvimento e
ascensão profissional.
Nesse sentido, a Nova Rio busca
assegurar o compromisso com a
sociedade, agindo de acordo com os
princípios de cidadania empresarial
contratando profissionais e
alocando-os onde eles possam
desempenhar funções efetivamente.
No Instituto Benjamin Constant,
a Nova Rio empregou 14 deficientes
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visuais, entre eles cegos, baixa
visão e surdos/cegos, que atuam
na área gráfica da divisão de
Imprensa Braile, nas funções de
revisor, encadernador e auxiliar de
encadernação.
Somos a única empresa no Rio
de Janeiro a oferecer esse tipo de
mão-de-obra e a parceria com o
Instituto já dura sete anos. Para
Ana Claudia Carneiro, chefe da
divisão Imprensa Braille e gestora
do contrato, a Nova Rio foi a
melhor empresa que trabalhou no
Instituto.
Os nossos funcionários
trabalham integrados ao corpo
de servidores do IBC participando
de cursos, palestras e atividades
pedagógicas, que priorizam
a qualidade e o crescimento
profissional. O IBC oferece ainda aos
nossos colaboradores atividades
físicas gratuitamente como
hidroginástica, natação, futebol,
dança de salão e musculação.

mprego
em caso de dese
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r
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involuntário e af
motivo de saúde.

O Instituto
Benjamin Constant
Fundado em 1854 por
D.Pedro II, o Instituto Benjamin
Constant promove atendimento
educacional (Ensino
Fundamental), capacitação
através de cursos, pesquisas,
atendimento oftalmológico,
reabilitação, profissionalização
e inserção na sociedade dos
portadores de necessidades
especiais.
O departamento TécnicoEspecializado do Instituto
possui uma divisão de Imprensa
Braille, que é responsável
por um trabalho de extrema
importância no que tange a
confecção de livros didáticos e
paradidáticos como a Revista
Brasileira para Cegos (adultos),
a Revista Pontinhos (infantojuvenil), provas, entre outros.
A divisão de Material
Especializado produz material
didático como mapas
texturizados. Estas duas
divisões atendem não só aos
alunos do IBC como também
a todo o Brasil com verbas do
MEC e parcerias com entidades
não-governamentais.

Os juros do Crédito
os mais
BV Consignado são
cado.
competitivos do mer
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Empréstimo com Desconto em folha.
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Como podemos ajudar?
Misturado ao lixo doméstico ou

orgânico, materiais como papel,
plástico, vidro e metais (conhecidos
como lixo inorgânico) podem ser
separados num processo chamado
de coleta seletiva.
Através dela, os materiais
recicláveis podem ser separados
dos não recicláveis. Isso quer dizer
que uma parte do lixo pode ser
reaproveitada, deixando de se tornar
uma fonte de degradação para o
meio ambiente para se tornar uma
solução econômica e social, gerando
empregos e lucro.

Uma ação prática
O processo de coleta, separação
e reciclagem do lixo é o sustento de
muitas famílias carentes do nosso
país. Atualmente, segundo uma
pesquisa do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef),
existem no Brasil mais de 150 mil
catadores.

Os catadores, incluindo crianças,
geralmente trabalham em condições
perigosas, nas ruas dos centros
urbanos e dentro dos próprios lixões
e são responsáveis por 90% da coleta
seletiva informal – aquela que não
é feita pelos órgãos do governo ou
empresas.
O problema do lixo nos centros
urbanos pode começar a ser
resolvido dentro da nossa própria
casa. Reúna a família e tente pôr em
prática os três erres (3 Rs):
Reduzir – produza menos lixo
evitando o consumo de produtos
desnecessários;
Reutilizar – reutilize o que for
possível. Use a sua criatividade:
latinhas podem virar porta-lápis,
garrafas plásticas podem ser
transformadas em brinquedos e
frascos de vidro em depósitos;
Reciclar – separe tudo que pode ser
reciclado através da coleta seletiva.

CLASSIFICAÇÃO Do lixo
Domiciliar: o lixo das nossas casas.
Comercial: produzido por escritórios, bares, restaurantes e açougues.
Público: lixo da varrição de ruas, feiras e mercados.
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Nem todo material descartado
na sua casa, no seu prédio, na sua
escola, ou ainda aquele que vai para
o lixão municipal, aterros sanitários,
beira de rios ou canais é, de fato, lixo.
Precisamos repensar a nossa opinião
sobre o que é e o que não é lixo.
No Brasil, 76% do lixo produzido
nas cidades ou no campo, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), segue para os
lixões e não recebe nenhum tipo
de tratamento, causando diversos
problemas ao meio ambiente, entre
eles a contaminação do ar com
gases poluentes e dos rios e águas
subterrâneas pelo chorume (líquido
liberado pela decomposição do lixo).
O lixo pode ser classificado de
acordo com as suas características
(Veja o quadro abaixo).

Responsabilidade ambiental

Lixo, uma solução
em perspectiva

Industrial: todo material sólido que sobra da atividade industrial.
Especial ou Perigoso: pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos, de combustíveis, de remédios e de venenos.
De serviço de saúde: resíduos contaminados descartados por hospitais.
NÃO PERCA NA PRÓXIMA EDIÇÃO: O que pode ser reciclado? Como separar?
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Comportamento

A importância de
manter as janelas limpas
Um jovem casal se mudou
para um bairro muito tranqüilo
no interior de Minas Gerais.
Enquanto tomavam café, na
primeira manhã na nova casa,
a esposa reparou através
da janela que uma vizinha
pendurava lençóis no varal
e comentou com o marido:
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“Que lençóis mal lavados! Eles

8

precisavam ficar de molho em
um sabão novo. Se eu tivesse
intimidade, perguntaria se
ela quer que eu mostre como
lavo nossas roupas”. O marido,
calado, escutou.

Alguns dias depois, durante o café da manhã,
novamente, a vizinha pendurava seus lençóis mal lavados
no varal, e a esposa comentou com o marido: “Incrível,
nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos! Se
eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a
ensine a lavar roupas!”.
E assim, a cada dois ou três dias, a esposa repetia seu
discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas mal
lavadas no varal. Passado um mês, a esposa surpreendeuse ao ver a vizinha pendurando os lençóis muito brancos
e, toda empolgada, foi dizer ao marido: “Veja, ela
aprendeu a lavar as roupas! Será que a outra vizinha a
ensinou? Porque eu não fiz nada!”.
Depois de alguns segundos o marido calmamente
respondeu: “Não, ela não aprendeu a lavar roupas nem a
vizinha a ensinou. Hoje, simplesmente, eu levantei mais
cedo e além de perceber que os vidros das janelas da
nossa casa precisavam ser lavados, resolvi lavá-los”.
E assim é... Tudo depende das condições da janela
através da qual observamos os fatos. Antes de condenar,
verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Depois,
olhe para dentro de si e faça uma reflexão sobre seus
próprios defeitos e limitações.
E, a propósito, será que você não está precisando lavar
sua vidraça HOJE?
Se necessitar, não se acanhe. Faça isso, você vai se
sentir muito melhor.
E saiba que você não será o primeiro nem o último a
chegar à conclusão da importância de manter as “janelas”
limpas.

Perfil

Um exemplo de mulher,
mãe e profissional

Moradora de Belford Roxo, divorciada, Rose dedica
sua vida à família, ao budismo e ao trabalho. Mãe
adotiva de três crianças: a mais velha, casada, e as mais
novas, com seis e quatro anos, enchem sua vida de
alegria e perseverança. Na religião, freqüentou várias
doutrinas, até encontrar a que mais se adequava aos
seus valores e lhe dava as respostas que tanto buscava.
Rose conheceu a Nova Rio quando trabalhava
na área de limpeza do Hospital Santa Terezinha. A
empresa iniciava seu contrato e Rose corria o risco de
ficar desempregada. Mas, graças a sua determinação,
ao seu carisma e a sua força de vontade, diversas
pessoas pediram ao departamento pessoal para que
a colaboradora não fosse dispensada. Como não
era possível mantê-la no mesmo setor, Rosemere foi
transferida para o escritório da Nova Rio, na Penha.
A excelência do seu trabalho fez com que ela mudasse
do cargo de limpeza para o de auxiliar de almoxarifado e,
posteriormente, para auxiliar de departamento pessoal. Ao
longo de quase dez anos de Nova Rio, Rose conquistou a
confiança de diretores e chefes de departamento e mudou
de cargos por merecimento. Além da atividade formal
na Nova Rio, Rosemere possui um emprego alternativo,
produzindo artesanato esotérico com cristais, que ela
acredita trazer uma energia positiva para as pessoas.
NOVA RIO: O que lhe motiva a trabalhar na Nova Rio?
ROSE: Aqui é a minha segunda casa. Fiz muitas
amizades, recebo o carinho de muitas pessoas, tenho
um ambiente de trabalho agradável e por isso trabalho
com prazer. Eu hoje sou feliz de estar aqui!

NOVA RIO: Quais são os seus planos para o futuro ?
ROSE: Estou estudando muito, me preparando para
prestar vestibular em 2009 para Serviço Social na UERJ.
Cursar uma faculdade é o meu maior sonho. Esta área
social tem tudo a ver comigo, pois procuro sempre ajudar
os outros com boa vontade e dedicação. Tenho muito
prazer em participar da solução das dificuldades alheias .
NOVA RIO: Qual foi a sua maior conquista na vida?
ROSE: A paz espiritual. O meu maior orgulho é ser uma
pessoa feliz e adaptável a qualquer situação.
NOVA RIO: Que mensagem você gostaria de deixar
para seus colegas de trabalho?
ROSE: Para viver feliz em um mundo como hoje, basta
ter espírito de equipe, procurar entender melhor o
próximo, o funcionamento do seu trabalho e ter boa
vontade para ajudar a todos. E sempre digo a todos:
acreditem e façam o melhor, pois o sucesso só depende
de nós mesmos.

Informativo Nova Rio | 2o trimestre 2008 | Ano VI | Número 28

Rosemere Maria da Silva, ou
simplesmente Rose, como gosta de
ser chamada, começou a trabalhar
cedo, aos 17 anos, e com muito
sacrifício conseguiu concluir o
Ensino Médio.
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Fique atento
e previna-se
contra a dengue
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A Organização Mundial
de Saúde (OMS) estima
que três bilhões de
pessoas no mundo
encontram-se em áreas
de risco para contrair
dengue. Anualmente,
ocorrem 50 milhões
de infecções, com
500 mil casos de
febre hemorrágica da
dengue e 21 mil óbitos,
principalmente
em crianças.

No Brasil, desde 1986 ocorrem epidemias de
dengue nos principais centros urbanos, com cerca
de três milhões de casos. Ultimamente, tem sido
observado um aumento de casos mais graves. Entre
1990 e 2006, foram registrados, principalmente em
adultos, 6.272 casos de febre hemorrágica da dengue,
com 386 óbitos.
A doença é causada pelo vírus transmitido por
mosquitos do gênero Aedes, especialmente pelo
Aedes Aegypti. Existem quatro tipos distintos de vírus
da dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

Aparência do Mosquito Transmissor
O Aedes Aegypti mede menos de um centímetro,
é escuro com listras brancas e costuma picar nas
primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde. Sua
picada não dói e nem coça.

Não. Primeiro é preciso que o Aedes esteja
contaminado com o vírus da dengue.
Além disso, cerca de metade das pessoas que são
picadas pelo mosquito que tem o vírus não apresenta
qualquer sintoma.

Transmissão
O mosquito transmissor da dengue adaptou-se às
áreas urbanas e vive, preferencialmente, dentro das
casas. A fêmea deposita seus ovos em recipientes com
água parada, dando origem às larvas que, após uma
semana, transformam-se em mosquitos adultos.
Entre o 10° e 14° dia após picar alguém já
infectado, o mosquito pode adquirir o vírus da
dengue e assim passar a transmiti-lo. É importante
lembrar que uma vez infectado, o mosquito carrega
o vírus consigo até morrer, transmitindo-o a cada
picada. O Aedes Aegypti procria em grande velocidade
e vive, em média, 45 dias.

Aspectos clínicos da infecção
pelo vírus da dengue
Embora a maioria das vezes as pessoas infectadas
não apresentem quaisquer manifestações clínicas ou
um quadro clínico autolimitado, em uma parcela da
população, a infecção pode provocar uma enfermidade
grave, por vezes fatal: a dengue hemorrágica / síndrome
de choque do dengue (FHD/SCD).
Quando o paciente é infectado pela primeira vez,
diz-se que o mesmo tem uma infecção primária, na
segunda vez, infecção secundária.

Infecção e doença
A infecção pelo vírus da dengue pode ser
assintomática ou sintomática. O período de incubação
costuma ser de quatro a sete dias, embora possa
variar de dois até quinzes dias. O espectro clínico
das infecções sintomáticas pode variar desde uma
enfermidade febril indiferenciada até a síndrome de
choque do dengue.

Dengue clássica
Caracteristicamente, a enfermidade manifesta-se
com febre de início súbito, cefaléia, dor muscular,
dor nas articulações, diminuição da força física e

prostração. Manifestações gastrointestinais como
náuseas, vômitos e diarréias, também podem ocorrer.
Paralelamente à diminuição da febre podem
aparecer patéquias (sangramento que consiste em
pequenos pontos de sangue) nos membros inferiores
e, menos frequentemente, nas axilas, punhos,
dedos e palato.
Em 5% à 30% dos casos, podem ocorrer
manifestações hemorrágicas, tornando importante a
diferenciação desses casos de dengue clássica.

Dengue hemorrágica
Além dos sintomas da dengue comum, há outros
que agravam o quadro: dores abdominais fortes e
contínuas, vômitos persistentes, pele pálida, fria e
úmida, sede excessiva, sonolência, agitação, confusão
mental, dificuldade para respirar.
As manifestações hemorrágicas mais freqüentes são
as patéquias observadas na prova do laço positiva, os
hematomas e os sangramentos nos locais de punção
venosa. Patéquias podem ser vistas nas extremidades,
face e axilas.

Tratamento
O tratamento consiste em reposição dos líquidos
perdidos, repouso e alívio da febre com dipirona ou
paracetamol. Não use medicamentos que contenham
ácido acetilsalicílico. ATENÇÃO: A fase mais perigosa da
doença ocorre de três a cinco dias depois do seu início.
Por isso, é fundamental voltar à Unidade de Saúde
nesse período.

Soro caseiro
O soro caseiro é uma ótima forma de repor os
líquidos perdidos com a dengue.
Veja como fazê-lo:
 1 colher de café – sal de cozinha
 2 colheres de Sopa – açúcar
 1 Litro – Água Potável
A administração deve ser
fracionada em pequenos volumes
de forma a evitar náuseas e
vômitos. Pode também ser utilizado
Solução Isotônicas (Água de Coco e
Repositores Energéticos).

Informativo Nova Rio | 2o trimestre 2008 | Ano VI | Número 28

Todas as pessoas que são picadas
pelo Aedes Aegypti ficam doentes?
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Notícias

Orgulho da Nova Rio
Aos 60 anos, Benedito Carlos
Fraga, mais conhecido como
Carlinhos Maratonista, é um
colaborador que hoje atua como
auxiliar na educação social de
crianças, em um projeto de
preparação física e futebol da
prefeitura de Porto Real, região
metropolitana do Rio de Janeiro.
Carlinhos também se dedica
a competições de atletismo e
a Nova Rio resolveu patrocinar
o atleta. Entre as últimas
competições que disputou, está
a corrida de São Silvestre, em São

Paulo, onde conseguiu chegar
entre os oito primeiros de sua
categoria.
Com o apoio que a empresa
está proporcionando, Carlinhos
Maratonista vem ganhando mais
estrutura para realizar treinamentos
e competições. Ele já disponibiliza
equipamentos adequados para a
prática do esporte como roupas
confortáveis e tênis com sistema
de amortecimento de impactos. No
momento, está se preparando para o
seu próximo desafio: a maratona do
Rio de Janeiro.

A Nova Rio deseja boa sorte para
Carlinhos, pois ele já é um grande
vencedor e motivo de orgulho para
todos nós!
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Projeto Amilguinho Móvel
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No dia 5 de maio, a Nova Rio e a Amil promoveram
um dia de qualidade de vida com o projeto de
responsabilidade social Amilguinho. A iniciativa levou
um ônibus personalizado, chamado Amilguinho
Móvel, que era na verdade um pequeno consultório
para atender crianças entre 2 a 12 anos. Foram
oferecidas consultas oftalmológicas e orientação de
saúde bucal.
O projeto atendeu 97 crianças da comunidade da
Maré, de 8h às 16h, e sete apresentaram problemas
oftalmológicos. Cada uma delas recebeu de presente,
através da parceria entre Amil e Nova Rio, um óculos
apropriado para que pudessem corrigir o problema.

Feijoada e pagode na festa
dos aniversariantes do trimestre
Com o intuito de inovar, a Nova Rio realizou no dia 20 de março uma
deliciosa feijoada na festa dos aniversariantes do primeiro trimestre de 2008.
Realizada no Bar e Botequim São Nunca, na Barra da Tijuca, a
festa contou com o sorteio de um computador, a divulgação dos três
colaboradores destaques do trimestre e uma banda de pagode.
Para animar ainda mais a comemoração, alguns colaboradores da Nova
Rio tiveram a oportunidade de mostrar seus talentos musicais fazendo
uma pequena participação na apresentação da banda.

Em 2008, o Encontro
Nacional das Empresas
de Asseio e Conservação
(ENEAC) foi realizado no
Costão do Santinho Resort
e SPA, em Santa Catarina,
entre os dias 9 e 13 de
abril. O evento contou com
palestrantes reconhecidos
nacionalmente e uma programação social, cultural e de lazer.
A Nova Rio foi premiada em virtude de seus 23 anos de
atividade. A solenidade de premiação foi apresentada pelo
jornalista Alexandre Garcia. Entre os palestrantes estiveram
nomes como Ariano Suassuna, Leila Navarro e os deputados
Roberto Santiago e Sandro Mabel. Importantes empresas do
segmento marcaram presença, dentre elas nossos fornecedores
Johnson Diversey, Indústrias Becker e Bralimpia. Munidos de
profissionalismo e excelente infra-estrutura, abrilhantaram o salão
de exposições com seus stands.
No quesito lazer, os participantes do evento puderam apreciar
a paisagem das praias catarinenses, se deliciar com a culinária do
estado e conferir o show do cantor Guilherme Arantes.
O evento foi encerrado com a cerimônia de entrega do Prêmio
Mérito em Serviços, numa noite em homenagem às empresas do
setor, incluindo jantar de confraternização temático, onde todos
puderam cantar e dançar ao som das principais trilhas sonoras
hollywoodianas.
Parabenizando a FEBRAC e o SEAC-SC pelo coquetel de
cultura e lazer, aguardamos o próximo encontro em 2010 no Rio
Grande do Norte, cujo tema é: “Natal, uma cidade genial!”.
Instituído pela Federação Nacional das Empresas Prestadoras
de Serviços de Limpeza e Conservação (FEBRAC), em 2002, o
Prêmio Mérito em Serviços é o mais representativo do segmento
e visa à valorização e o reconhecimento das empresas do setor de
asseio e conservação.
O ENEAC é o principal evento do setor de asseio e
conservação e destina-se não somente ao congraçamento, mas
também ao aprimoramento do conhecimento, valorizando e
reconhecendo as empresas do setor.
Para receber um prêmio no ENEAC, a empresa precisa ter sua
inscrição homologada em uma das seguintes categorias:
 Bronze - empresas entre 10 e 20 anos de fundação
 Prata - empresas entre 20 e 30 anos de fundação
 Ouro - empresas entre 30 e 50 anos de fundação
 Categoria Diamante - empresas com mais de 50 anos de
fundação.
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Nova Rio é premiada

Notícias

ENEAC 2008 em Santa Catarina
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Diminuição de
custos de manutenção
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O alto índice de troca de
roçadeiras foi identificado nas
medições dos indicadores de
qualidade pertinente à rotatividade
de equipamentos de áreas verdes.
Esse resultado negativo levou o
mecânico de equipamentos, Carlos
Medeiros, a criar uma metodologia
para redução da rotatividade.
A solução encontrada foi
conscientizar e orientar os
colaboradores que manuseiam essas
máquinas, demonstrando como
é feita a manutenção preventiva
para evitar o desgaste das peças e
aumentar sua vida útil.
Além do trabalho realizado
junto aos funcionários alocados nos
contratos, ele também é utilizado
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na avaliação e treinamento dos
candidatos às vagas da área.
Com esta mudança sistemática,
pudemos observar uma diminuição
de 80% do retorno de máquinas

Acidente de trajeto
O funcionário recebe vale-transporte para a locomoção
de ida e volta ao trabalho. Mas, se ele utiliza outro meio
de transporte como bicicleta ou moto e no caminho sofre
um acidente, podemos caracterizá-lo como acidente de
trajeto? Mesmo se o colaborador não está utilizando o
benefício fornecido pela empresa?
Sim, a resposta é que o acidente continua sendo
considerado como de trajeto. Conforme o artigo 21
da Lei 8.213, deve ser considerado como acidente de
trajeto aquele que ocorre da residência para o local
de trabalho, ou deste para aquele, qualquer que seja o
meio de locomoção, inclusive veículo próprio do seguro.
A empresa ao constatar que o trabalhador, embora
recebendo vale-transporte, não faz uso do beneficio
preferindo utilizar meio próprio de transporte, pode
suspender sua concessão.

para manutenção corretiva. Atitude
como essa reduz os custos da
empresa e fazem com que bons
funcionários sejam reconhecidos.
Parabéns pela iniciativa!

Notícias

Menino símbolo das obras
do PAC sensibiliza Nova Rio

Solidariedade
acima de tudo
3ª Integração Geral
No dia 5 de Abril, a Nova Rio realizou a sua 3ª
Integração Geral no salão de convenções do Hotel
Guanabara, no Centro do Rio. A Integração é um evento
que reúne os colaboradores internos para apresentarlhes os resultados da empresa no ano anterior e as metas
para o ano vigente.
Nesta edição, o evento contou com uma surpresa:
a apresentação do grupo teatral Demanda, que
representou de maneira muito descontraída e
interativa a importância do comprometimento e da
responsabilidade dos colaboradores para o sucesso da
empresa. Foi apresentada também a nova campanha
publicitária para o ano de 2008.

A Nova Rio acredita que somando valores, boa
vontade e esperança podemos fazer um mundo
melhor. O importante é sabermos que nossa
colaboração ajuda a dar uma vida mais digna a
quem precisa.
Por isso, participamos de campanhas mensais
de doações de alimentos, material de limpeza e
brinquedos a instituições de caridade. Esta ação
se dá em conjunto com outras organizações que
definem a cada mês a instituição de caridade que
irá ser beneficiada.
Algumas entidades atendidas no programa
sentem a necessidade de expressar a gratidão e
o quanto esta ajuda modifica a realidade social
dos assistidos. É o caso do Orfanato Santa Rita de
Cássia que por meio de uma carta parabenizou a
iniciativa de nossa empresa:
“Agradecer é gesto de quem descobriu que tudo é
dom de Deus” (Orfanato Santa Rita de Cássia).
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A vida do menino Cristiano Tavares, de 9 anos, que foi
visto mergulhando em um vazamento da CEDAE, teve
mais um capítulo feliz no mês de março.
Após aparecer publicamente com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva durante o lançamento do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em
Manguinhos, a mãe do menino, Bianca Pereira, que
estava desempregada, recebeu um convite do diretor
de operações da Nova Rio, Pedro Edson, para trabalhar
na empresa com carteira assinada.
A notícia encheu de alegria a família e Bianca
declarou estar muito emocionada, pois voltar a
trabalhar era o que ela mais queria neste momento.
A atitude do diretor foi tão comovente que despertou o interesse da
imprensa e acabou virando manchete de jornais.
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Novos
clientes
No último trimestre, o
brilhante desempenho
da Nova Rio refletiu
na conquista de novos
contratos e aditivos em
vários segmentos do
mercado.
Também foram admitidos 410
novos colaboradores, distribuídos em
órgãos públicos e setores privados
nos segmentos de condomínio e
prestação de serviços. Vejam:
 Condomínio Le Monde
 Fundação Nacional de Saúde
 Banco do Brasil (Niterói)
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 Petrobras EDIHB (Contrato de
Apoio)

Parceria de sucesso
completa dez anos
A Nova Rio gostaria de prestar uma
homenagem ao Hospital Naval Marcílio Dias
que, no último dia 13 de maio, completou
10 anos de contrato com a empresa. São
297 colaboradores que realizam os serviços administrativos, de limpeza,
desinfecção hospitalar, padioleiro, copa, jardinagem e dedetização.
Reginaldo Ferreira da Silva, gerente do contrato, ressalta o apoio dos
funcionários do hospital, destacando a colaboração das responsáveis pela
higienização hospitalar: a tenente Das Índias e a comandante Verônica.
A Nova Rio agradece a todos colaboradores e parceiros envolvidos na
manutenção desse contrato!

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.
Janeiro de 2008:
THIAGO DOMINGUES – Assistente Financeiro
O destaque de janeiro foi Thiago Domingues, assistente financeiro,
que mostrou ser um colaborador comprometido e extremamente
profissional. No setor em que trabalha, exerceu as funções com
muita responsabilidade e espírito de liderança. Merecidamente foi
eleito como destaque do primeiro trimestre de 2008!
Fevereiro de 2008:

 Hospital Central da Aeronáutica

BIANCA GRANADEIRO – Gerente de Qualidade
O excelente desempenho e envolvimento com todos os setores
da empresa contribuíram para que Bianca Granadeiro, gerente
de qualidade, se destacasse. Além disso, a flexibilidade e próatividade são marcas registradas da colaboradora, destaque do
mês de fevereiro.

 Caixa de Assist. do Banco do Brasil

Março de 2008:

 Faculdades Candido Mendes
(unidade Araruama)

RENATO MARTINS – Coordenador Comercial
Funcionário de admirável empenho no trabalho, o coordenador
comercial Renato Martins também vem demonstrando
liderança diante da ausência da superintendente do setor. Muito
capacitado e responsável, foi eleito com muita honra um dos
destaques do trimestre.

 Tribunal de Justiça (Creche)
 IRB (Manutenção Predial)

 Condomínio Mario Henrique
Simonsen (Jardinagem)
 Cam do Brasil (unidade
Queimados)
 Escola Alemã Corcovado
 Sotreq
 Power Center
 Ampla Energia
 Casa de Saúde Santa Therezinha
 Marine Productions
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Menções Honrosas

Estamos de parabéns pelas
novas conquistas!

Nova Rio: 23 anos de sucesso
Seriedade, compromisso, investimento e capacidade são alguns
dos motivos que tornaram a Nova Rio uma das maiores e mais
respeitadas empresas do segmento.
A Rezende & Moura tem orgulho de fazer parte do rol de
prestadores de serviços da Nova Rio! Parabéns a todos os
dirigentes e colaboradores!

Rezende & Moura Corretora de Seguros Ltda.

Moda e beleza

Sonho de consumo
de toda mulher
O frio já chegou e as tendências de inverno estão nas lojas. Para combinar com
as saias lápis, as calças de cintura alta, os tops de manga volumosa e as jaquetas
perfecto, nada melhor que a paixão de consumo da mulherada: os sapatos.
Preto e verniz não faltam nas vitrines e, seja qual for o modelo, os pés estão importantes
nesta temporada: há saltos e detalhes no peito do pé com formatos cheios de
personalidade. Veja em qual tendência apostar para passar um inverno superestiloso.

Escarpin de salto baixo:
Voltam os escarpins de
salto quadrado, salto baixo
e bico largo. Eles são uma
ótima opção para renovar
o look de trabalho.

Oxford: Esse sapato fechado imita
o modelo masculino de cadarço.
Escolha entre as releituras desse
clássico dos anos 1920. Agora
com salto, recortes, cores diversas
e em versão peep toe. Use com
minis e até com pantalonas.

Ankle boots e abotinados: As botinhas
continuam fortes nas ruas. As sandálias
resolveram se disfarçar de ankle
boots e para o invernoaparecem
com o cabedal (parte de cima)
preenchendo todo o pé de tiras,
fendas e recortes diferentes. Não
falta preto e verniz nas vitrines.

Viva o Mary-Jane: Ele está de
volta em versões que vão do
clássico ao moderno.
O importante é que levem
sempre uma tirinha atravessando
o peito do pé.

Detalhes importantes: Preste
atenção em pequenos detalhes
que roubam a cena. Você vai
encontrar enfeites de zíper, salto
vírgula, solas coloridas e até tiras
que envolvem a sola do calçado.
Mas não se preocupe!
Nesse inverno,
os pés só querem saber
de aparecer!
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Escarpin de salto alto: O modelo
que era uniforme nos anos 1980
está de volta! Os clássicos – bico
fino e salto agulha médio – estão
valendo, assim como as versões
atualizadas de bico redondo, saltos
grossos e multicoloridos.
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Cultura e Lazer

Pé-de-moleque
Aprenda a receita para servir
tanto gelado quanto quente.

Ingredientes:
 ½ kg de amendoim cru
e com casca
 2 xícaras de açúcar
 1 lata de leite condensado

Modo de fazer:
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Etapa 1: Coloque numa panela o
amendoim e o açúcar. Misture até
torrar o amendoim. Prepare em fogo
brando para não queimar o açúcar.
Etapa 2: Mexa até a mistura ficar
em ponto de caramelo (calda de
pudim).
Etapa 3: Depois de caramelizado,
acrescente lentamente o leite
condensado, com o fogo aceso,
durante três minutos.
Etapa 4: Retire do fogo e bata
bem por mais três minutos.
Etapa 5: Despeje em uma tábua
ou pedra untada com margarina
e deixe esfriar
Etapa 6: Depois é só cortar em
pedacinhos.
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Confira as dicas e divirta-se!
CINEMA: Velocidade, aventura e diversão. O filme Speed Racer é a
nossa dica do mês. Interpretado pelo ator Emile Hirsch, Speed tenta
honrar a memória do irmão Rex (Scott Porter), morto na pista de corrida.
Quando Speed recusa uma oferta milionária da Royalton Industries para ser
seu piloto, descobre um segredo: algumas das maiores corridas do circuito
estão sendo arranjadas.
SHOW: A Estudantina é uma das casas mais tradicionais do Rio.
Foi criada em 1932, na Praça Tiradentes e, mesmo em épocas de
desvalorização da dança de salão, conseguiu manter seu espaço
repleto de casais, tanto os pés-de-valsa como os pernas-de-pau. Lá, às sextas,
se apresenta o tradicional Pagode da Tia Doca, organizado pela pastora da
Velha Guarda da Portela e seu filho Nem, interpretando sucessos de Clara
Nunes, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Reinaldo, Arlindo Cruz, João Nogueira,
Fundo de Quintal, João Bosco, Dudu Nobre e outros.
Praça Tiradentes, 79 – Centro – Telefone: (21) 2232-1149 e 2507-5131
DIVERSOS: O Centro Cultural Banco Brasil (CCBB) tem vários
espaços num só, onde a arte está permanentemente em cartaz.
Com sua intensa programação cultural, como teatro, cinema , vídeo, música,
exposições, sessão criança e muito mais. Vale conferir e aproveitar todas
estas opções. Além disso, conheça a bela arquitetura do prédio que fica no
centro da cidade.
Rua Primeiro de Março, 66 – De terça-feira a domingo das 10h às 21h
Telefone: 3808-2020

Dicas de leitura
Os livros nos proporcionam horas de prazer e aumentam nosso conhecimento de mundo. Lendo,
ampliamos nosso vocabulário e melhoramos nossa forma de escrever. As relações humanas são
marcadas principalmente pelo diálogo, e se fazer entender é primordial para viabilizar nossas idéias e
projetos, além de ser um diferencial no crescimento cultural e social.
Elite da Tropa mostra a visão do policial diante da violência urbana, além de denunciar o sistema
de corrupção que permeia a segurança pública. Misturando realidade e ficção, faz um mapa das
operações do BOPE, que usa métodos nada convencionais para combater o crime e despreza
os pares de outros setores que se deixaram corromper. O livro que deu origem ao premiado filme
“Tropa de Elite” revela de forma mais abrangente e direta as chagas que assolam a sociedade carioca
envolvendo autoridades, políticos, policiais, traficantes e a sociedade consumidora de drogas.
O Caçador de Pipas é uma história inesquecível que narra a amizade entre dois meninos afegãos
quase da mesma idade, mas com situações financeiras e étnicas diferentes. Amir é rico e covarde,
enquanto Hassan é pobre, porém bondoso e corajoso. Essa amizade é interrompida pela
covardia de Amir, que parte para os Estados Unidos, após a invasão soviética ao Afeganistão. O
livro demonstra os conflitos entre os sentimentos humanos mais nobres e os mais mesquinhos,
impostos por uma cultura religiosa injusta e coercitiva.

01. Escreva o seu nome completo: ____________________________
________________________________________________________
02. Escreva o nome da cidade onde nasceu: ____________________
03. Some os números de sua idade (exemplo: 25 anos, 2 + 5 = 7):
_________________________________________________________
04. Quantas letras “A” tem a palavra “ATENÇÃO”? _______________
05. Escreva o nome de um grande amigo: _____________________
06. Na linha abaixo, escreva uma frase de prevenção.
________________________________________________________
07. Assinale a palavra que tem ligação com incêndio:
(a) cadeira
(b) bombeiro
(c) martelo
08. Faça a seguinte operação: 154 – 76 = ______________________
09. Qual o nome do seu setor de trabalho: ____________________
10. Escreva agora o local e a data de hoje: _____________________
11. Escreva o nome do seu time: ____________________________
12. Agora que você já leu tudo com muita ATENÇÃO,
responda somente essa questão escrevendo o seu primeiro
nome em letra de forma na linha abaixo:
_________________________________________________________

passatempo • passatempo • passatempo • passatempo

Informações úteis

Licença Maternidade
No dia 14 de maio, foi aprovado, pela comissão de
seguridade social e família, o projeto de Lei 2.513/07,
que institui o programa empresa cidadã. Através
dele, é concedido incentivo fiscal às empresas que
prorrogam a licença maternidade por mais 60 dias. O
projeto também estende o direito às mães adotivas.
Com a prorrogação, a licença pode chegar a
seis meses. No entanto, a adesão ao programa é

facultativa. A proposta, que tramita em
caráter conclusivo, ainda precisa ser analisada pelas
comissões de finanças, tributação
e justiça de cidadania, para ser sancionada pelo
presidente.
A previsão para que o projeto se torne
efetivamente lei é de dois anos. A proposta do
aumento do período da licença é da senadora Patrícia
Saboya (PDT-CE), mas foi idealizada pela Sociedade
Brasileira de Pediatra.
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passatempo • passatempo • passatempo • passatempo • passatempo • passatempo

Leia com atenção todas as instruções antes de realizar qualquer tarefa.

Resposta: Se você respondeu apenas a questão Nº 12, Parabéns! Significa que você souber prestar atenção e
respondeu apenas o que foi pedido. Caso tenha respondido alguma outra questão além da Nº 12, é sinal que você
precisa prestar mais atenção nas tarefas que está executando. Por isso, antes de iniciar qualquer atividade, pare e
analise atentamente o que é solicitado.

A loira não conseguia passar
no teste para nenhum emprego.
Resolveu tomar uma atitude
extrema para ganhar dinheiro:
“Vou seqüestrar uma criança!
Com o dinheiro do resgate eu
resolvo a minha vida.”
Ela encaminhou-se para
um playground, num bairro
de luxo, viu um menino muito
bem vestido, puxou-o para
trás da moita e escreveu um
bilhete: “Querida mãe, isto é
um seqüestro! Estou com seu
filho. Favor deixar o resgate de
R$10.000 amanhã, ao meio-dia,
atrás da árvore do parquinho.
Loira seqüestradora”. Então
ela pegou o bilhete, dobrou e
colocou no bolso da jaqueta
do menino dizendo: Agora vai
lá e entrega esse bilhete para a
sua mãe.
No dia seguinte, a loira
foi até o local combinado.
Encontrou uma bolsa, abriu
e viu R$10.000 em dinheiro e
um bilhete dizendo: Aí está o
resgate que você pediu. Só não
me conformo como uma loira
pôde fazer isso com outra.

TESTE A SUA ATENÇÃO

Cultura e Lazer

Loira Seqüestradora

passatempo • passatempo • passatempo • passatempo • passatempo • passatempo

Piada

passatempo • passatempo • passatempo • passatempo
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