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Desequilíbrio
ecológico
Desmatamento, enchentes, queimadas e variações climáticas...
O futuro do planeta também depende de cada um de nós.
Nas páginas 10 e 11, saiba o que fazer para contribuir com o meio ambiente.

Anuncie aqui !
Es ta página es tá
reservada para a
sua empresa.
Tel .: 3461-8555
Departamento
de Marketing

marketing@novario.com .br

PÁGINA 5 – REFLEXÃO
O retrabalho pode custar muito caro. Saiba como evitá-lo.
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PÁGINA 6 – MODA E BELEZA
Conheça as tendências para o outono-inverno 2009.
PÁGINA 7 – SEGURANÇA
Saiba como evitar acidentes na área de escritórios.

PÁGINA 8 – COMPORTAMENTO
Ter estratégias é a melhor forma de realizar os seus projetos.
PÁGINA 9 – COMPORTAMENTO
Um check-up no Hospital do Senhor.

PÁGINAS 10 e 11 – MATÉRIA PRINCIPAL
Saiba como fazer a sua parte para ajudar o planeta.

PÁGINA 13 – RESPONSABILIDADE SOCIAL
Projeto Diversidade capacita PcDs para o mercado de trabalho.
PÁGINAS 14, 15, 16 e 17 – NOTÍCIAS NOVA RIO
Novos negócios, treinamentos, meio ambiente e muito mais!
PÁGINAS 18 e 19 – CULTURA E LAZER
Aprenda a fazer sabão com sobras de óleo e outras dicas.
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PÁGINA 12 – SAÚDE
Informe-se sobre a gripe suína, causada pelo vírus H1N1.
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Editorial

Na segunda edição do Tá Limpo em 2009, colocamos
como elemento principal de estudo o Meio Ambiente,
pois são evidentes os danos causados pelo desequilíbrio
ecológico e precisamos mais uma vez alertar às pessoas
sobre a importância da conscientização.
Não podemos ficar parados, reclamando dos
estragos oriundos de fenômenos da natureza, se tudo
o que está ocorrendo no mundo é consequência da
própria atividade humana. Devemos agir em prol de um
mundo melhor, afinal, que mundo queremos deixar para
os nossos filhos e netos? Temos que ter criatividade e
coragem para continuar crescendo de forma sustentável.
É necessária uma mudança de atitude. Hoje, grande
parte dos materiais que possuímos dentro de casa e do
escritório precisam ter um descarte correto. O mundo
está desequilibrado por causa do excesso de consumo.
É preciso agir de acordo com os quatro Rs (Repensar,
Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Toda ação gera uma reação.
Se continuarmos agindo de maneira incorreta, a natureza
responderá com fenômenos mais impressionantes do que
os atuais, que já vemos constantemente, como as secas,
enchentes, furacões e terremotos.
Basta! Já é hora de restaurar e conservar o nosso
planeta. Esperamos ainda em 2009 conquistar novas
parcerias e continuar ajudando no desenvolvimento
sustentável.
Boa Leitura!

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;
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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

Os altos custos
do retrabalho

O problema é que nem sempre o desperdício é
encarado da forma correta. Há uma grande diferença
entre cortar desperdícios e custos. Quando um
executivo pede para que todos os subordinados cortem
custos em 10%, ele está afirmando publicamente que
não tem a menor ideia de como, nem o que agrega
valor em sua organização. Além da gordura, o seu
ato cortará os preciosos músculos que conquistam e
conservam seus clientes.
Verdade é que há muito desperdício a ser cortado.
Hoje, a média equivale a algo entre 20% e 40% das
receitas líquidas das organizações. O valor parece alto,
mas, se considerarmos todas as atividades, insumos
e horas trabalhadas que não agregam qualquer valor
ao serviço ou produto final da empresa, fica mais fácil
de visualizá-lo. Sem falar em refugos de produção ou
estoques intermediários no chão da fábrica, imagine
todos aqueles relatórios e memorandos que nunca
foram lidos, ou grupos de trabalho cujas análises foram
engavetadas...
Para se ter um bom mapa dos desperdícios de uma
organização, é preciso começar de trás para frente. Dar
a partida medindo a qualidade do relacionamento que
sua empresa tem com seus clientes. Conhecer suas
aspirações, suas reclamações e irritações secretas. Só
então é hora de falar em desperdícios, tendo em vista o
que o seu consumidor necessita.
De maneira geral, processos que não sejam voltados
à realização desses desejos são desnecessários. No caso

do departamento de vendas, por exemplo, é normal
que o parâmetro de qualidade e eficiência para medir o
desempenho do vendedor seja o número de visitas que
ele faz ao cliente.
Obviamente, com esse critério ele procurará dar
conta do maior número de visitas, encurtando-as ao
máximo. Talvez deixando em cada cliente apenas o
seu cartão. Isso é desperdício. O desempenho deveria
ser aferido pela satisfação obtida com essas visitas.
Estar disponível quando o cliente necessita de sua
presença, disponibilizar informações necessárias e se
suas promessas podem ser cumpridas. Aí se mede a
eficiência.
Algumas dicas podem orientar a sua empresa a
evitar o desperdício:
 Assegure que os clientes determinem os padrões de
qualidade a serem seguidos;
 Trate todas as atividades como um processo;
 Incorpore parâmetros de qualidade desde o início;
 Aperfeiçoe seus processos continuamente;
 Resolva os problemas e falhas baseando-se em fatos
e dados;
 Envolva todos os seus funcionários nesse desafio;
 Seja um líder compromissado e ativo.
Por fim, compartilhe com toda a organização as
descobertas positivas, distribuindo conhecimento e
know-how por toda a organização.
Renata Avediani
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Não existem problemas crônicos numa organização. Quando uma falha se
repete mais de uma vez, isso se chama má administração. Em geral, a raiz do
problema não está na disposição de as pessoas resolverem a questão, mas
no processo usado para solucioná-la. Não há desperdício mais trágico do
que o retrabalho. Uma pesquisa da IBM indica que o custo do retrabalho é
50 vezes maior do que o trabalho que sai certo na primeira vez.
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Moda e beleza

Confira as tendências
Outono-Inverno 2009
Nesta edição, vamos dar atenção
especial aos cabelos cacheados e
crespos que serão a marca do
Outono-Inverno. A mistura das raças
africanas e européias, que deram
origem ao biotipo do povo brasileiro,
permite-nos explorar de forma
glamorosa o que os criadores de moda
levam às passarelas. Os metrossexuais
estão cada vez mais em sintonia com a
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moda, sem medo de comentários sobre
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seu comportamento e visual.

Nas roupas, sapatos e acessórios, nada
melhor do que fazer um passeio nos shoppings,
pois as vitrines são verdadeiras inspirações para
cada look.
Para a maquiagem, liberdade é a palavra
de ordem. São vários estilos apresentados nas
passarelas e podemos destacar os olhos bem
marcados, bocas vermelhas, sombras escuras
e iluminadas. Enfim, as cores e os tons variam
muito com a ocasião e com cada estilo de
pessoa. Tons terrosos, vinho, berinjela e cores
cintilantes são a grande sensação do momento.
O blush sempre suave para lembrar pele
saudável. A boca deverá estar em contraste com
os olhos, ou seja, boca escura com olhos suaves
e vice-versa.

Cuidados especiais
As madeixas cacheadas e crespas têm
naturalmente fios secos e raiz oleosa. Logo, o
cuidado maior na limpeza deverá ser feito na
raiz. Para a manutenção, procure um especialista
para indicar um creme apropriado. Não ouse
pentear os caracóis estando secos, a menos que
queira muito volume.

Cortes
O masculino sugere nuca mais coberta. Não
raspe a nuca! Deixe os pelos mostrarem mais
sensualidade. Para as mulheres, os longos estão
para as modelos de passarela que exige vários
looks. Para nós, o fashion está nos médios e
curtos.

Cores
Vão do castanho ao bege, apostando nos
clareamentos de forma mais natural possível,
como, por exemplo, as mechas californianas.
por Rita Vieira (visagista)

Instalações elétricas
 As instalações elétricas devem estar sempre em boas condições. Quando
qualquer irregularidade for constatada, solicite o seu reparo.
 Deve-se evitar que mais de uma máquina fique ligada à mesma tomada,
pois a utilização de “plugs”, com diversas saídas, sobrecarrega a tomada,
podendo causar um incêndio.

Gavetas
 Evite deixar gavetas abertas.
 Nunca abra mais de uma gaveta de arquivo ao mesmo tempo, pois, com o
peso, ele pode tombar sobre você.
 Coloque os objetos mais pesados nas gavetas inferiores.

Extrator de grampos
 Não utilize as unhas para retirar grampos de impressos. Deve-se usar,
sempre, o extrator de grampos.

Local de trabalho
 A harmonia e a disciplina são indispensáveis ao ambiente de trabalho para
que o mesmo se torne, também, seguro.
 Para entregar qualquer objeto a um companheiro, evite jogá-lo, pois nada
impede que o receptor venha a ser atingido pelo objeto arremessado.

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.

Uso dos elevadores
 A lotação dos elevadores deve ser observada com rigor.
 Não corra para tomar o elevador.
 Ao entrar ou sair, verifique se o piso está bem nivelado.

Arrumação e limpeza
 Mantenha sempre a mesa em condições de trabalho, sem excesso de
documentos desnecessários.
 Os objetos pesados devem ser guardados perto do nível do chão.

Quedas no escritório
 Não incline a cadeira, forçando-a sobre dois pés.
 Não suba em mesa, cadeira ou outro equipamento, pois a tal prática tem
ocasionado quedas com gravidades.
 Remova quaisquer condições que possam provocar escorregões e
consequentes quedas, tais como: manchas de óleo, de café, de água etc.

Recomendações gerais
 Use corrimão ao subir ou descer escadas.
 Não bloqueie passagens, portas e escadas.
 Ao aproximar-se de portas, abra-as e feche-as cuidadosamente, pois alguém
pode estar vindo em direção contrária.
 Quando tiver que trabalhar logo atrás de uma porta fechada, tranque-a.
 Acenda as luzes antes de entrar em salas ou corredores escuros.
 Os extintores e hidrantes devem ser mantidos desobstruídos.
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Na área de
escritórios, há
poucos acidentes
considerados graves.
Porém, pequenos
acidentes acontecem
com certa frequência
e podem ser
evitados, desde que
algumas medidas
preventivas sejam
tomadas.
Conheça, no quadro
ao lado, algumas
dicas para tornar e
manter o ambiente
de trabalho mais
seguro.

Segurança

Fique seguro no trabalho
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Comportamento

Tenha sempre
uma estratégia
Um senhor vivia sozinho em Minnesota, nos
Estados Unidos. Ele queria virar a terra de
seu jardim para plantar flores, mas era um
trabalho muito pesado. Seu único filho, que
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o ajudava nesta tarefa, estava na prisão.
O homem, então, escreveu a seguinte carta ao filho:
“Querido Filho, estou triste pois não vou poder
plantar meu jardim este ano. Detesto não poder
fazê-lo, porque sua mãe sempre adorava as flores, esta
é a época do plantio. Mas eu estou velho demais para
cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria esse
problema, mas sei que você não pode me ajudar, pois
estás na prisão. Com amor, seu pai.”
Pouco depois, o pai recebeu o seguinte telegrama:
“PELO AMOR DE DEUS, pai, não escave o jardim! Foi lá
que eu escondi os corpos”.
Como as correspondências eram monitoradas na
prisão...
Às quatro da manhã do dia seguinte, uma dúzia
de agentes do FBI e policiais apareceram e cavaram o
jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo.
Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho
contando o que acontecera.
Esta foi a resposta: “Pode plantar seu jardim agora,
pai. Isso é o máximo que eu posso fazer no momento.”

Estratégia é tudo!
Nada como uma boa estratégia
para conseguir coisas que parecem
impossíveis.
Assim, é importante repensar sobre
as pequenas coisas que muitas vezes nós
mesmos colocamos como obstáculos em
nossas vidas.
“Ter problemas na vida é inevitável, ser
derrotado por eles é opcional”.

Nós vestimos a Nova Rio.
Somos profissionais do uniforme.
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Ligue: 0800 7220201

www.souzadiasconfeccoes.com.br

SOUZA DIAS CONFECÇÕES
UNIFORMES INDUSTRIAIS

Vou tomar, diariamente ao me levantar, chá de
AGRADECIMENTO. Ao chegar ao trabalho, beber uma
colher de sopa de BOM DIA e, de hora em hora,
ingerir um comprimido de PACIÊNCIA, com
um copo de HUMILDADE.
Ao chegar a casa, Senhor, vou tomar diariamente
uma injeção de AMOR e, ao deitar, duas cápsulas de
CONSCIÊNCIA TRANQUILA.
Agindo assim tenho certeza de que não ficarei mais
doente e todos os dias serão de confraternização e
solidariedade.
Prometo prolongar esse tratamento preventivo por
toda a minha vida para que, quando me chamar, seja
por morte natural.
Obrigado, Senhor, e perdoe-me por ter tomado o seu
tempo.
Do seu eterno cliente.
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Fui ao hospital do senhor fazer um check-up
de rotina e constatei que estava doente. Quando
Jesus verificou minha pressão, constatou que
estava baixa ternura.
Ao tirar a temperatura, o termômetro
registrou 40 graus de egoísmo. Fiz um
eletrocardiograma e foi diagnosticado que
necessitava de uma ponte de amor,
pois minha veia estava bloqueada e
não estava abastecendo meu coração vazio.
Passei pela ortopedia, pois estava com
dificuldade para andar lado a lado com meu
irmão e não conseguia abraçá-lo por ter fraturado
o braço ao tropeçar na minha vaidade.
Constatou-se miopia, pois não conseguia
enxergar além das aparências. Queixei-me de
não poder ouvi-lo e diagnosticou bloqueio em
decorrência das palavras vazias do dia-a-dia.
Obrigado Senhor, por não ter me cobrado a
consulta, pela sua grande misericórdia.
Prometo, ao sair daqui, somente usar os remédios
naturais que me indicou e que estão
no receituário do seu evangelho.

Comportamento

Hospital do Senhor
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Desequilíbrio
ecológico
em foco
Você sai de casa de manhã no frio.
Na hora do almoço, o maior calor...
O dia vai passando e vamos
vivendo o efeito cebola – tira casaco,
bota casaco, tira casaco, bota casaco.
Em novembro faz frio, em maio um

Faça a
sua parte!
Em casa
 Procure sempre comprar
aparelhos eficientes em consumo
de eletricidade.
 Desligue as luzes dos ambientes
não utilizados.
 Retire das tomadas os aparelhos
em stand-by (os que ficam com
as luzinhas vermelhas acesas).
 Instale painéis solares para
aquecer a água. A longo prazo,
você poupará energia e dinheiro.
 Substitua as lâmpadas
principais da casa por lâmpadas
fluorescentes compactas. Elas
consomem 75% a menos que as
convencionais.
 Desligue o chuveiro quando
estiver se ensaboando.
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calorão! Por que isso acontece?
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Você já sabe, ou pelo menos ouviu falar: aquecimento
global, mudanças climáticas, enchentes, desertos, poluição...
Parece um filme, mas não é. Ficou apavorado? Adivinhe de
quem é a culpa?
Todas as nossas ações geram reações. Não dá mais para
deixar pra lá. Os problemas que vivemos hoje são o resultado
de atos inconsequentes.
O excesso de consumo gera o lixo que não sabemos mais
onde jogar. A vaidade mata animais que antes comiam plantas
que agora se reproduzem desordenadamente. A busca
pela juventude eterna extingue insetos que antes
ajudavam a gerar frutos.
O planeta está desequilibrado. E nós no mesmo barco
(enquanto ainda tem água...).
Gripes, alergias, micoses... insanidade.
Hora de se mover para ajudar a restaurar e conservar.
O que fazer para ajudar? Veja algumas dicas ao lado. Uma
pequena mudança na atitude cotidiana de cada um pode
fazer uma enorme diferença para o planeta.

No trabalho
 Verifique se as luzes estão
desligadas ao sair.
 Mantenha os aparelhos de
ar-condicionado a 25ºC.
 Verifique se os aparelhos de
ar-condicionado estão à sombra.
Eles consomem 5% menos se
não estiverem no sol.

Consumo responsável
 Dê preferência a produtos de
madeira com o selo FSC (uma
sigla em inglês para o nome
Forest Stewardship Council, ou
Conselho de Manejo Florestal,




























prévia. Além de economia, terá
menos lixo.
Procure melhorar seu
computador ao invés de comprar
um novo. Anualmente, mais de
20 milhões de toneladas de lixo
eletrônico são descartadas. A
maioria ainda não é reciclada.
Use tintas a base de água para
pintar sua casa. Elas são menos
tóxicas e menos poluentes.
Dê preferência a guardanapos
e toalhas de pano ao invés de
descartáveis.
Use os dois lados da folha de
papel.
Imprima e-mails e documentos
somente quando necessário.
Não pegue panfletos entregues
na rua a não ser que esteja
interessado nas informações.
Se pegar, não jogue na rua.
Utilize calculadoras e lanternas que
possam funcionar com energia
solar ou dínamo.

Transporte
 Prefira o transporte público.
Além de ser menos poluente,
você evitará parte do estresse do
dia-a-dia.
 Use bicicleta ou caminhe sempre
que possível. É saudável e você
estará contribuindo para um
planeta mais limpo.
 Para viagens curtas a trabalho ou
de turismo, prefira o ônibus.

Carro
 Faça sempre uma revisão. Além
de evitar possíveis dores de
cabeça, um carro que funciona

corretamente consome menos
combustível e libera menos gases
causadores do efeito estufa.
 Calibre bem os pneus do seu
carro. Pneus bem calibrados
evitam um consumo excessivo
de gasolina.
 Ao comprar, dê preferência aos
veículos flex e que sejam mais
econômicos.
 Se puder, abasteça com álcool e
não com gasolina.

Reutilização
e reciclagem
 Seja solidário: doe roupas,
sapatos e aparelhos que não usa
mais. Eles podem ser úteis para
outras pessoas.
 Conserte os eletroeletrônicos
sempre que possível para evitar
comprar novos e gerar mais lixo.
 Procure comprar produtos que
permitam a reutilização das
embalagens com refil.
 Dê preferência a produtos
fabricados com materiais
reciclados. Desta maneira,
você estará reduzindo o uso da
matéria-prima, gastando menos
energia e ajudando o planeta.
 Se estiver na rua, guarde o lixo
com você até encontrar um local
adequado para o descarte.
 Separe o lixo e mande-o para a
reciclagem. Você estará gerando
emprego para catadores e dando
oportunidade a reciclagem de
materiais.
 Utilize talheres, copos e pratos de
louça. Os descartáveis geram lixo
e demoram a se decompor.
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em português). Esta é a
garantia de que a madeira foi
retirada corretamente.
O desmatamento é o
principal responsável por
nossas emissões de gases
causadores do efeito estufa.
Ao comprarmos produtos
sustentáveis, diminuem os
incentivos para desmatar a
floresta.
Consuma alimentos da estação
e dê preferência aos orgânicos,
que não utilizam agrotóxicos.
Assim você cuida da sua saúde e
do meio ambiente.
Evite pegar sacolas plásticas
desnecessariamente. Carregue
uma sacola ou uma mochila com
você quando for fazer compras.
Dê preferência a produtos
com pouca embalagem ou
embalagem econômica que
geram menos lixo.
Procure comprar produtos
fabricados perto de onde são
vendidos. Desta maneira, os
produtos não precisam ser
transportados por longas
distâncias e, consequentemente,
não há emissões desnecessárias
de gases causadores do
aquecimento global.
Use pilhas recarregáveis.
Descarte as pilhas em locais
apropriados de coleta e não no
lixo comum.
Leve as baterias usadas de
celulares para as revendedoras.
Elas não devem ser jogadas no
lixo comum, pois contêm metais
pesados altamente tóxicos.
Evite substituir seu aparelho
celular desnecessariamente.
Além de gastar dinheiro, você
estará contribuindo para uma
maior poluição do planeta.
Evite comprar o que você não
precisa para não gerar mais
lixo. Para facilitar, faça uma lista
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Saúde

O que é a gripe?
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A influenza, também conhecida como
gripe, é uma infecção do sistema
respiratório cuja principal complicação
é a pneumonia, que é responsável por
um grande número de internações
hospitalares no país.
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A doença inicia-se com febre alta, em geral acima de
38ºC, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de
cabeça e tosse seca. A febre é o sintoma mais importante
e dura em torno de três dias. Os sintomas respiratórios,
como a tosse e outros, tornam-se mais evidentes com
a progressão da doença e mantêm-se em geral por
três a quatro dias após o desaparecimento da febre. É
uma doença muito comum em todo o mundo, sendo
possível uma pessoa adquirir influenza várias vezes ao
longo de sua vida. A doença é também frequentemente
confundida com outras viroses respiratórias.
A gripe suína é uma variação do vírus influenza A,
causador da gripe comum, e utiliza como hospedeiro
natural o porco. Este vírus sofreu uma mutação e tem
uma elevada capacidade de contagiar as pessoas através
do contato direto com o animal infectado. O risco de
contágio é igualmente alto entre os seres humanos. Mas
esta nova “versão” do vírus, o H1N1, é mais resistente aos
medicamentos e vacinas, mas tem tratamento. Melhores
resultados são obtidos quando se inicia em torno do
segundo dia de aparecimento dos sintomas.

Contágio da Gripe Suína
A gripe suína tem seu contágio através das vias
aéreas, da mesma forma que a gripe comum. Com
contato direto ou indireto, por meio das mãos com
objetos contaminados, o vírus também se espalha,
inclusive pelo próprio ar ambiente. Lembre-se de que,
segundo as autoridades internacionais, a carne de porco
não é um meio de transmissão da doença.
Os sintomas da gripe suína são semelhantes aos da
gripe regular e incluem febre, dores no corpo, dor de
garganta, dor de cabeça, calafrios e fadiga. Em alguns
casos podem também ocorrer diarréia e vômitos.
A gripe suína tende a evoluir de forma muito violenta,
causando pneumonia, falência respiratória e morte.

Prevenir o contágio e estar atento aos sintomas que
possivelmente possam estar relacionados à gripe suína
são os procedimentos mais aconselháveis.
A vacina contra a gripe comum aumenta a resistência
para qualquer gripe e, embora não proteja contra a gripe
suína, continua sendo importante para saúde pública.
O que podemos fazer é sempre lavar as mãos, mesmo
porque temos que evitar as gripes comuns, que também
podem trazer consequências desagradáveis.
Para os viajantes, o Ministério da Saúde faz as
seguintes recomendações:
A) Aos que se destinam às áreas afetadas:
 Usar máscaras cirúrgicas descartáveis durante toda a
permanência em áreas afetadas.
 Substituir as máscaras sempre que necessário.
 Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um
lenço, preferencialmente descartável.
 Evitar locais com aglomeração de pessoas.
 Evitar o contato direto com pessoas doentes.
 Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos
de uso pessoal.
 Evitar tocar olhos, nariz ou boca.
 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão,
especialmente depois de tossir ou espirrar.
 Em caso de adoecimento, procurar assistência médica
e informar história de contato com doentes e roteiro
de viagens recentes às áreas afetadas.
 Não usar medicamentos sem orientação médica.
B) Aos procedentes de áreas afetadas:
 Viajantes procedentes, nos últimos 10 dias, de áreas
com casos confirmados de influenza A (H1N1) em
humanos e que apresentem febre alta repentina,
superior a 38ºC, acompanhada de tosse e/ou dores
de cabeça, musculares e nas articulações, devem
procurar assistência médica na unidade de saúde
mais próxima e informar ao profissional de saúde o
seu roteiro de viagem.
Para mais informações sobre medidas preventivas,
acesse os sites:
 www.portal.saude.gov.br
 www.departamentomedico.com
 www.h1n1.influenza.bvsalud.org
 www.telessauderj.uerj.br

O projeto de
capacitação
irá formar
mão-de-obra
especializada
para atender
à demanda do
mercado de
trabalho
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A necessidade de atendimento às cotas de pessoas com
deficiência (PcD) deparam com a fragilidade da experiência
profissional deste grupo. Um grande percentual de PcD no Brasil
ficam fragilizados pela baixa renda, pelo acesso limitado à cultura
formal e por políticas públicas inadequadas ao desenvolvimento
social, encontrando-se alijados do mercado de trabalho por falta
de capacitação profissional.
Pensando nisto, a Nova Rio desenvolveu um projeto
de capacitação para PcD, onde irá formar mão-de-obra
especializada, adequando-a para seu ramo de atividade e, assim,
atender a uma demanda real de trabalhadores que se encontram
fora do mercado de trabalho.
Para a realização do projeto, a empresa fechou parceria
com a organização não governamental “Muito Especial”, que
será responsável pela capacitação, construindo aprendizado
integrado entre os aspectos comportamentais e os relacionados
ao mercado de trabalho. Além disso, os participantes serão
estimulados a uma reflexão de todo o seu potencial, agregando
importantes ferramentas de mercado para a sua carreira
voltada para empresas de terceirização de serviços de limpeza e
conservação. O programa irá permitir reconhecer o potencial de
cada indivíduo, o que facilitará a colocação e estimulará o aluno a
buscar seu desenvolvimento e carreira.
Mais do que contratar, é preciso desenvolver e integrar.
A intenção é que, ao término do programa, os participantes
estejam mais bem preparados para sua atuação profissional,
além de se tornarem mais conscientes de suas capacidades e
potencialidades.
Este projeto destina-se à habilitação e capacitação dos
portadores de deficiência, tornando-os qualificados a exercer
uma profissão na empresa, vencendo limitações e restrições
sociais impostas, possibilitando o resgate da dignidade com a
melhoria de sua autoestima.

Responsabilidade social

Projeto
Diversidade
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Aperfeiçoamento
operacional
Nos dias 4 e 25 de abril, foi realizado
um treinamento para supervisores e
gerentes visando o aperfeiçoamento
do escopo operacional da Nova Rio.
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O curso foi preparado por meio
de palestras ministradas por
representantes de alguns fornecedores
da Nova Rio. Esta parceria contou
com a colaboração das empresas
Melhoramentos, Bralímpia,
JohnsonDiversey e IPC Brasil.
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Confira abaixo os palestrantes e os temas
abordados neste evento:
 Alexandre Cardiano (Melhoramentos) - Uso correto
dos dispensers e abastecimento: evitando a quebra e
o desperdício.
 Wilton Santos (Bralímpia) - Técnicas de utilização de
equipamentos de limpeza.
 Rodrigo Pereira (JohnsonDiversey) – Limpeza e
higienização de superfícies: conceitos básicos de
limpeza.
 Ruy Almeida (IPC Brasil) – Dimensionamento e
Manutenção de Equipamentos: lavadoras de piso,
varredoras de piso e aspiradores (tipos de piso,
área, tipo de sujidade e produtividade; limpeza,
baterias, motores, manutenção preventiva, preditiva
e corretiva).

Yves Saint Laurent: Viagens Extraordinárias
Essa dica é para quem gosta de moda. A partir de
26 de maio, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB),
no Centro do Rio de Janeiro, recebe a exposição
Yves Saint Laurent - Viagens Extraordinárias, que
apresenta universo criativo de um dos ícones da
moda do século XX. A mostra reúne 50 figurinos
completos de coleções inspiradas na África, Ásia,
Espanha, Marrocos, Rússia e Índia, em manequins
projetados pelo próprio estilista.

Além disso, a exposição traz croquis originais
e dois vídeos: uma entrevista realizada e dirigida
por David Teboul e o registro do último desfile do
estilista. Todas as peças pertencem ao acervo da
Fundação Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, sediada
em Paris. O evento integra as comemorações do Ano
da França no Brasil e fica em cartaz até 19 de julho.
De terça a domingo, das 10h às 21h. O CCBB fica na
rua Primeiro de Março, 66.

no setor de limpeza e
conservação, instituiu há sete
meses uma nova unidade de
negócios chamada Novos
Negócios. A área tem o intuito
de fornecer novos serviços ao
mercado, como manutenção
predial, brigada de incêndio
e movimentação de cargas.

Para isso, foi montada uma equipe multidisciplinar formada
por engenheiros de várias especialidades (Elétrica, Civil,
Segurança do Trabalho, Mecânica, Clínica, entre outras) com
o intuito de melhor atender aos clientes atuais, assim como
conquistar novos parceiros.
Neste período, alguns contratos novos já foram
conquistados, tais como INSS (Superintendência da Baixada
Fluminense, com 18 prédios e agências atendidas), INSS
(Superintendência do Centro, com 24 prédios e agências
atendidas) e CPRM (Centro de Pesquisa de Recursos Minerais,
com todo o prédio-sede atendido).
Além disso, somos responsáveis por alguns outros
contratos já existentes, como: Polícia Federal, Furnas, IRB
(Instituto de Resseguros do Brasil) e PGR (Procuradoria Geral
da República).
Com isto, podemos, cada vez mais, atender nossos clientes
na plenitude de suas atividades terceirizadas, seja nas
mais comuns ou até mesmo nas atividades mais técnicas e
complexas, agregando mais valor à empresa.
Unidos seremos fortes, cada vez mais.

Brigada de incêndio
Segundo a NR 23 da Lei nº 6.514 de 22 de Dezembro de
1977, todas as empresas deverão possuir: proteção contra
incêndio, saídas suficientes para rápida retirada do pessoal
em serviço, equipamento suficiente para combater o fogo
em seu início e pessoas adestradas no uso correto desses
equipamentos.
As empresas devem ter uma organização interna
que permita prever e, caso necessário, atender qualquer
contingência derivada de emergência, sinistro ou desastre.
A integração das brigadas de emergência contará com
pessoas responsáveis e capacitadas, que tomarão medidas
e ações quando necessário.
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A Nova Rio, líder de mercado

Notícias

Conheça os novos
negócios da Nova Rio
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Menção Honrosa
Verônica Nogueira Custódio
O SAC do Barra Shopping
recebeu um elogio à atuação da
colaboradora Verônica Nogueira
Custódio. Nas palavras da cliente,
Verônica “prontamente a ajudou
oferecendo linha e agulha para costurar seu
vestido que estava bem rasgado”. Gostaríamos de
parabenizá-la pelo atendimento prestado.
São atitudes como esta que fazem a diferença.

Viton 44
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O diretor geral da Suco Seleto Viton 44, Neville
Proa, agradeceu a dedicação e o comprometimento
que toda a equipe da Nova Rio tem tido com a
empresa durante todos os anos de parceria.
A equipe Nova Rio é formada por: Henrique
Jesus, Neilma Moraes, Luis Carlos, Márcia Portela,
Lúcio Carlos, Débora Vieira, Sérgio Ferreira,
Simone Telles e Ronald da Silva.
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Novos clientes
Através de brilhante desempenho, somando os novos
contratos e os aditivos, a Nova Rio contratou 1.643
novos colaboradores.

Novos contratos:














Instituto Moreira Sales
UTC Engenharia
Laboratório Richet
Concessionária Rio Teresópolis (CRT)
Seller Consultoria Imobiliária e Representação
Universidade Candido Mendes – unidade Friburgo
Secretaria de Estado de Educação
Prefeitura de Belford Roxo
CPRM (Cia de Pesquisa de Recursos Minerais)
INSS (Gerência Centro)
Base de Abastecimento da Marinha
Hospital Universitário Antonio Pedro
Fiocruz (Farmanguinhos)

Aumento do efetivo alocado
nos contratos já consolidados:

Convênios

 Stand RJZ Cyrela

Universidade Suesc

 A!Body Tech (unidade Botafogo)

Praça da República, 65. Centro/RJ
 Descontos de 10% no turno da noite e 15% no
turno da manhã.

Ótica Liderança e União Ltda
Av Presidente Vargas, 633, sala 610. Centro/RJ
 30% desconto. Na compra de óculos multifocal,
grátis um reserva para leitura e exame de vista.

Drogaria Moderna
 Colaboradores e dependentes poderão adquirir
o cartão Drogaria Moderna, que possibilita a
escolha de um dia para pagamento e facilita a
compra de medicamentos a qualquer tempo.

 Sun Plaza (Itaguay Imobiliária)
 Top Center Ipanema
 Delta Construções
 Confidere Cidade Nova
 Globo Comunicações
 Unimed Barra
 Condomínio Cosmopolitan
 Endesa Brasil (Ampla Niterói)
 Condomínio Barra Family
 Condomínio Le Monde
 Universidade Estácio de Sá

Notícias

Soluções para
um mundo melhor
A Nova Rio, o colégio
CEL (Centro Educacional
da Lagoa) e o Instituto
Terrazul resolveram unir
forças na preservação
do meio ambiente e
convidaram todos para o
plantio de mudas nativas.

Os participantes da ação receberam bolsas ecológicas da Nova Rio

livre, pelas trilhas da floresta, os
participantes chegaram até o centro
de visitantes do parque, onde foram
distribuídas 80 mudas nativas
de oito espécies diferentes para
realizarem o plantio. Em seguida, o
grupo se dirigiu até a chamada Cova

Empresa é homenageada
em Encontro de Fornecedores
A Nova Rio foi agraciada pela empresa Ampla, recebendo
um belo troféu na categoria de Melhor Prestador de Serviços
Administrativos.
O prêmio foi recebido pelo diretor operacional da Nova Rio,
Pedro Edson, durante o Encontro de Fornecedores Ampla 2009.

da Onça para a concretização do
trabalho.
Para completar esta ação
ecológica, a Nova Rio distribuiu aos
participantes sacolas ecológicas, com
o objetivo de incentivar a substituição
dos sacos plásticos no seu dia-a-dia.
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A atividade foi realizada no dia
6 de junho no Parque Nacional da
Tijuca, mais conhecido como Floresta
da Tijuca. O evento reuniu alunos,
pais, professores, coordenadores,
amigos e parceiros do CEL.
Tudo começou com um encontro
na praça do Alto da Boa Vista para
reunir o pessoal.
Marcos Sant’anna, responsável
pelo Instituto Terrazul, aproveitou
o momento para passar algumas
instruções básicas sobre o
passeio. Após uma caminhada
de aproximadamente 2 km, ao ar
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Rocambole de
carne moída
Ingredientes:





1 kg de carne moída
1 pacote de creme de cebola
1 gema de ovo
Sal a gosto

 1 lata de Pomarola
 200 gramas de presunto
 200 gramas de queijo mussarela

Modo de preparo:
1. Misture a carne moída nos ingredientes
até formar uma massa;
2. Num plástico filme, disponha a massa de
carne;
3. Distribua em camadas, Pomarola,
presunto e queijo mussarela;
4. Faça um rolo e decore com fatias finas de
bacon e disponha num tabuleiro untado;
5. Cubra com papel alumínio e leve ao
forno por 40 minutos;
6. Retire o papel alumínio e deixe dourar
por mais 10 minutos.
7. Sirva com arroz branco e farofa.
Receita para 4 pessoas.
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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.

Para as camadas:

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 consultar.
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ANOS
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Dicas de leitura

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

O Silêncio dos Amantes marca o retorno de
Lya Luft à ficção. São 20 contos que tratam
da incomunicabilidade interpessoal. O
mistério pontua quase todas as histórias,
que fazem reflexões significativas sobre
as trágicas dificuldades da comunicação
familiar. A resignação em não expressar o
que sente e de perceber o outro, segundo
a autora, são a causa das inúmeras separações que levam a
um caminho sem volta.
Vendo sem enxergar, de Mauricio de
Souza, fala sobre um agradável passeio
no meio da tarde, quando Tonico, um
menino cego, ensina seu amigo Zé a
apreciar os detalhes da natureza, como
a brisa de um dia quente ou a agitação
dos passarinhos nas árvores. Nesse
conto do criador da Tuma da Mônica, é
possível perceber que enxergar as sutilezas que estão ao
nosso redor é uma experiência que envolve, não só a visão,
mas todos os sentidos. O livro Vendo Sem Enxergar... faz
parte da coleção Contos de Mauricio de Sousa e traz lindas
ilustrações de Andreson Mahanski.
O livro Vaguinho contra o desmatamento
aborda a floresta Amazônica correndo
perigo. A ganância do homem está des
truindo a vegetação e pondo em risco a
vida dos animais. Então, uma turma de
insetos resolve lutar pela preservação da
floresta. O vagalume Vaguinho, o cupim
Zé Pedro Madeira, a abelha Imelda Flores,
a joaninha Maria do Socorro, o gafanhoto Aurélio Perna Seca
e a borboleta Ritinha saem pela mata à procura de ajuda.
Eles precisam descobrir como salvar a escola onde estudam,
a Oco do Toco, e como preservar as árvores e a natureza. Essa
missão acaba se transformando em uma incrível aventura.

Informações úteis

Como começam
as brigas

Quando cheguei em casa ontem à noite,
minha esposa exigiu que a levasse a
algum lugar caro.
Então eu a levei ao posto de gasolina.
E então a briga começou...
Minha esposa e eu estávamos sentados
à mesa na reunião do meu antigo grupo
do Ensino Médio. Eu fiquei olhando para
uma moça bêbada que balançava seu
drinque enquanto estava sozinha numa
mesa próxima.
Minha esposa perguntou: “Você a
conhece?”.
“Sim”, disse. “Ela é minha antiga
namorada... Eu sei que ela começou a
beber logo depois que nos separamos
há tantos anos e, pelo que sei, ela nunca
mais ficou sóbria”.
“Meu Deus!”, disse minha esposa, “quem
pensaria que uma pessoa poderia ficar
celebrando por tanto tempo?”.
E então a briga começou...
A mulher está se olhando no espelho do
quarto, não fica feliz com o que vê e diz
para o marido: “Sinto-me horrível. Pareço
velha, gorda e feia. Eu realmente preciso
de um elogio seu”. O marido retruca:
“Sua visão está perto da perfeição”.
E então a briga começou...

Piadas

Como fazer sabão
com as sobras de óleo
O que fazer com o óleo vegetal que não será
mais usado? A maioria dos ambientalistas
concorda que não existe um modelo de
descarte ideal do produto. Uma das alternativas
é reaproveitar esses óleos para fazer sabão.
É muito simples fazer.

Material
 5 litros de óleo de cozinha usado;
 2 litros de água;
 200 mililitros de amaciante;
 1 kg de soda cáustica em escama.

Preparo
1. Coloque a soda em escamas no fundo de um balde
cuidadosamente;
2. Coloque, com cuidado, a água fervendo;
3. Mexa até diluir todas as escamas da soda;
4. Adicione o óleo e mexa;
5. Adicione o amaciante e mexa novamente;
6. Jogue a mistura numa fôrma e espere secar;
7. Corte o sabão em barras.

Atenção
A soda cáustica pode causar queimaduras na pele. O
ideal é usar luvas e utensílios de madeira ou plástico para
preparar a mistura. Só deve ser manipulada por pessoas
adultas devidamente equipadas. Não utilize o óleo usado
para fritura de peixes, bolinhos de bacalhau ou camarões,
pois deixará um odor desagradável.
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Minha esposa sentou-se no sofá junto a
mim enquanto eu passava pelos canais.
Ela perguntou: “O que tem na TV?”.
Eu disse: “Poeira”.
E a briga começou...

Cultura e Lazer

Piadas
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