Informativo da Nova Rio
3o trimestre 2008
Ano VI - Número 29

Modernidade
em escritórios
Conheça o Centro Empresarial
Mário Henrique Simonsen,
um importante cliente
da Nova Rio
Págs. 10 e 11

Nova Rio recebe prêmio de Excelência em RH
Leia na página 14

Empréstimo com
Desconto em folha.
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(21) 3253-5320

0800 011 7888
www.bvfinanceira.com.br
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Seja um voluntário!

PÁGINA 7 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Coleta seletiva: confira mais dicas sobre reciclagem
PÁGINA 8 – PERFIL
Conheça João Luiz Silva, lotado no Barra Shopping
PÁGINA 9 – PERFIL
André Moragas, diretor da AMPLA, fala sobre o
Projeto Cine Ampla em Movimento
PÁGINAS 10 e 11 – MATÉRIA PRINCIPAL
Conheça o Centro Empresarial
Mário Henrique Simonsen

PÁGINAS 12 – COMPORTAMENTO
Meia hora para pedir o que quiser a Deus

PÁGINA 17 – MODA E BELEZA
Tudo sobre a temporada primavera-verão

PÁGINA 18 e 19 – CULTURA E LAZER
Culinária, livros, filmes, exposições, piadas e passatempo!
Divirta-se!
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PÁGINAS 13, 14, 15 e 16 – NOTÍCIAS NOVA RIO
A festa dos 23 anos, novos clientes, homenagens e muito mais!
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Editorial

Nesta edição do Tá Limpo, além da abordagem
de vários assuntos sobre comportamento, cultura e
entretenimento, gostaríamos de destacar mais um
aniversário da nossa empresa, que completou 23 anos
no dia 11 de junho.
Estes 23 anos são motivo de orgulho para todos nós
do Grupo Nova Rio, que durante toda a sua existência
vem superando obstáculos e desafios em busca de
novos ideais. Mas o nosso grande desafio é continuar
crescendo de maneira sustentável, criando empregos
e colaborando para o crescimento do nosso país e,
assim, contribuir para a construção de um ambiente
de melhores condições de vida para as famílias e a
sociedade.
É claro que esse crescimento só foi possível devido
à determinação e dedicação de todos os colaboradores,
que ao longo desses anos nos ajudaram a ser uma das
melhores empresas na área de prestação de serviços
do Rio de Janeiro. Também é o momento de reafirmar
o nosso compromisso em continuar crescendo e, assim,
gerar mais empregos para o nosso Estado, ajudando a
construir uma sociedade mais justa e próspera.
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;
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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.

Sucesso... O que é sucesso? É algo que não se ganha. É conquistado
quando sinceridade, humildade e perseverança moram dentro de nós.
No dicionário, essa palavra tem como significado: resultado bom,
acontecimento de grande êxito ou artista de grande popularidade. Mas
sucesso é muito mais que isso. Normalmente vemos a
palavra sucesso ser muito associada à fama. Então
apenas os famosos têm sucesso?
O sucesso também não é uma herança genética.
Essa história de “filho de peixe, peixinho é” não é
regra.
A interpretação de sucesso vai muito além de
simples palavras e histórias.
Ninguém ganha sucesso. Ele é conquistado. E essa
conquista é fruto de uma busca constante. A busca pelo sucesso
deve vir de dentro da pessoa.
A conquista do sucesso é conseqüência de atos bem-feitos. Pode ser
em várias áreas, como pessoal e profissional, que são setores onde a busca
pelo sucesso é maior.
Ao decidir buscar o sucesso, seus atos passam a ser mais corretos e
melhores.
Como tudo o que acontece atualmente, vemos pessoas conquistando o
sucesso de forma ilícita. No entanto, esse sucesso é passageiro.
A pessoa que conquista o sucesso de forma natural não faz sacrifícios. E
quanto mais natural a busca, mais longo será seu sucesso.
Para iniciar essa busca, primeiramente é preciso definir seus princípios
e objetivos. Então, se você quiser conquistar o sucesso, busque-o primeiro
dentro de você para depois mostrá-lo ao mundo!
Regiane Moura Mendonça
Administradora com especialização em marketing de serviços
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sucesso

Reflexão

A conquista do
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Responsabilidade social
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Seja um voluntário
O voluntário é um ator social e agente de
transformação, que presta serviços
não-remunerados em benefício da comunidade.
Doa seu tempo e conhecimento, realizando um
trabalho gerado pela energia de seu impulso
solidário, atendendo às necessidades do próximo,
sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico,
político ou emocional. As ações de um voluntário
podem ser permanentes ou pontuais.
O voluntariado está passando
por um processo profundo de
transformação e revalorização, já
que historicamente era retratado
como ato proveniente de pessoas
que participavam de ambientes
religiosos, motivados pelos
valores da caridade, compaixão e
amor ao próximo.
Hoje, o conceito se alarga com
a inclusão da expressão de ética
da solidariedade e participação
cidadã. Não substitui o Estado
e nem se choca com o trabalho
remunerado, mas exprime a
capacidade da sociedade de
assumir responsabilidades e de
agir por si mesma.
Todos podem ser voluntários,
independentemente de idade,
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condição social ou profissão.
Basta querer. É com este
pensamento que a colaboradora
Maria da Penha dos Santos,
do setor de compras da sede
da Nova Rio, fala sobre sua
experiência (veja quadro ao lado).
Trabalho voluntário é uma
experiência aberta a todos. O que
conta é a motivação solidária, o
desejo de ajudar, o prazer de se
sentir útil. A ação voluntária visa
ajudar pessoas em dificuldades,
resolver problemas sociais e
melhorar a qualidade de vida
da comunidade. O voluntariado
reforça a solidariedade e
contribui para a construção de
uma sociedade mais justa e
humana.
mprego
em caso de dese
SEGURO GRÁTIS
r
astamento po
involuntário e af
motivo de saúde.

História de
uma voluntária
“Comecei por acaso. Uma
amiga já fazia junto com outras
pessoas trabalhos voluntários
em asilos e orfanatos. Um dia,
ela me convidou para participar
desse trabalho fraterno.
Aceitei o convite e, desde
então, passei a fazer parte
do grupo e a participar do
trabalho que chamamos de
Visita Fraterna. Nada mais é do
que visitar, conversar, levar uma
palavra de carinho e por muitas
vezes apenas ouvir o que eles
têm a dizer. E percebemos que
eles ficam muito felizes.
Hoje em dia fazemos
essas visitas em um asilo e
um hospital para pessoas
com hanseníase. Procuramos
saber do eles que precisam
(remédios, roupas, objetos
pessoais, agasalhos etc) e
ajudamos dentro das nossas
possibilidades e pedindo
doações.
Como disse no início, esse
é um trabalho de um pequeno
grupo de amigos preocupados
em ajudar um pouco quem
muito precisa”.

Os juros do Crédito
os mais
BV Consignado são
cado.
competitivos do mer

Procure nosso correspondente no Telefone: (21) 3253-5320
Empréstimo com Desconto em folha.

0800 011 7888

www.bvfinanceira.com.br

Os benefícios da reciclagem são
inúmeros. Veja alguns deles:
 Diminuição da quantidade de
lixo a ser aterrado, levando-se
em consideração que 30% do
peso do lixo gerado corresponde
a materiais que poderiam ser
reciclados;
 Preservação dos recursos naturais;
 Economia de energia;
 Diminuição da poluição do meio
ambiente;
 Geração de empregos em um
novo tipo de segmento, a indústria
da “reciclagem”.
Aproveite para conhecer os
coletores. Este é o padrão de
cores adotado pelo CONAMA:
AZUL: papel/papelão
VERMELHO: plástico
VERDE: vidro
AMARELO: metal

Tire suas dúvidas: veja na tabela abaixo
o que pode e o que não pode ser reciclado?
Reciclável
Papel
jornais e revistas

etiqueta adesiva

folhas de caderno

papel carbono

formulários de computador

fita crepe

caixas em geral

papéis sanitários

aparas de papel

papéis metalizados

fotocópias

papéis parafinados

envelopes

papéis plastificados

provas

papéis sujos

rascunhos

guardanapos

cartazes velhos

tocos de cigarro

papel de fax

fotografias
Metal

lata de folha de flandres (lata de óleo,
salsicha, leite em pó)

clips

lata de alumínio

grampos

outras sucatas de reformas

esponjas de aço, canos

PRETO: madeira
LARANJA: resíduos perigosos
BRANCO: resíduos
ambulatoriais e de serviços de
saúde
ROXO: resíduos radioativos
MARROM: resíduos orgânicos
CINZA: resíduo geral não
reciclável ou misturado, ou
contaminado não passível de
separação

Não-Reciclável

vidros
embalagens

espelhos

garrafas de vários formatos

vidros planos

copos

lâmpadas, cerâmica,
porcelana, tubos de TV
Plástico

embalagem de refrigerante

cabo de panela

embalagem de material de limpeza

tomadas

copinho de café

embalagem de biscoito

embalagem de margarina, canos e
tubos, sacos plásticos em geral

misturas de papel, plásticos e metais
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confira mais dicas sobre reciclagem

Responsabilidade ambiental

Coleta Seletiva:

7

Perfil

Medalha de ouro
em superação
A história de desafios e conquistas do funcionário João
Luiz Ribeiro da Silva, 36 anos, lotado no contrato Barra
Shopping, retrata a trajetória de garra, fé e objetivo de vida
de muitos brasileiros. A iniciativa, o conhecimento técnico, as
superações e lutas deste colaborador foram pontos positivos
e fundamentais para o alcance de sua promoção. Muitos
obstáculos foram vencidos por esse perseverante funcionário.
Ficamos orgulhosos por tê-lo em nosso quadro funcional.
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NOVA RIO: Fale um pouco sobre a sua vida.
JOÃO: Sou uma pessoa que encaro tudo. Há um ano,
estava desempregado, precisando trabalhar. Um amigo
do meu sogro me encaminhou para um projeto da
prefeitura que selecionava para várias empresas. Surgiu a
vaga de camareiro e aceitei na hora.

8

NOVA RIO: Conte-nos sobre o seu sonho, a faculdade
de enfermagem.
JOÃO: Eu fazia a faculdade, mas faltou dinheiro e parei
de estudar. Já estou no sétimo período. Só falta mais
um para me formar. Tenho bastante conhecimento em
Infecção Hospitalar.
NOVA RIO: Como foi o contato com a nossa diretoria e
a oportunidade de promoção?
JOÃO: Em uma reunião, a diretora da empresa, sra.

Flávia Ritto, fez uma pergunta sobre bactéria e eu, por
ter conhecimentos sobre a eliminação de bactérias,
respondi. Ela ficou surpresa e curiosa. Depois que
contei a minha história, ela me deu a oportunidade de
melhorar. Ainda não voltei a estudar por conta do meu
horário, mas já estou providenciando a matrícula no
oitavo e último período.
NOVA RIO: Quais são os seus projetos para o futuro?
JOÃO: Eu tenho um objetivo bem definido: quero
aproveitar a oportunidade que a Nova Rio está me
dando para me formar logo e me realizar como
profissional da minha área. Como sou casado e a minha
esposa também está se formando em enfermagem,
estamos esperando tudo isso acontecer para ter um
filho. Quero também dar uma casa própria, com sala de
costura, para a minha mãe.

Perfil

Projeto Cine Ampla
em Movimento
NOVA RIO: Quando o projeto foi
criado?
ANDRÉ: Em agosto de 2007, a
primeira sessão foi realizada em
dezembro do mesmo ano, em
Niterói. Na primeira fase do projeto,
entre dezembro de 2007 e março de
2008, o Cine Ampla em Movimento
percorreu 14 municípios da área
de atuação da concessionária (que
abrange 73% do território do Estado
do Rio de Janeiro). O projeto foi
reiniciado no último dia 23 de junho,
em Itaperuna. Até dezembro, serão
realizadas mais 15 sessões.
NOVA RIO: Qual o objetivo do
projeto?
ANDRÉ: O principal objetivo é
promover a cultura brasileira
através dos sucessos do cinema
nacional, além de proporcionar
lazer aos clientes da área de atuação

da empresa, em especial nas
localidades que possuem poucas
opções acessíveis de lazer.
NOVA RIO: Existe algum outro
valor agregado a este projeto,
ou seja, é promovido algum
outro tipo de atividades além da
exibição de filmes?
ANDRÉ: Além da exibição gratuita
de filmes, os eventos do Cine Ampla
incentivam o consumo consciente
de energia elétrica, através da
exibição de vídeos e distribuição
de material institucional, com
dicas de economia de energia,
perigos envolvendo a rede
elétrica e direitos e deveres dos
consumidores. A educação para
o consumo consciente é uma
preocupação da Ampla e está
sempre presente nas ações sociais
da empresa.
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A promoção da
cultura brasileira
e a visão social e
educativa foram
questões levantadas
para elaboração e
criação do projeto
Cine Ampla em
Movimento. Leia a
seguir a entrevista
concedida por
André Moragas,
diretor de Relações
Institucionais e
Comunicação da
Ampla.
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Atendimento
personalizado,
instalações
confortáveis,
equipamentos de
última geração e a
preocupação com
o meio ambiente e
as questões sociais
são os diferenciais
e desafios deste
empreendimento.
Desde 2003,
quando foi
fundado, sua
administração
investe pesado em
operações ousadas
que deram
credibilidade para
a aquisição de
novas parcerias.
Confira ao lado
a entrevista
concedida pela
assessoria de
imprensa do
condomínio.

Centro Empres
Mário Henriqu
NOVA RIO: Quando foi fundado o
Centro Empresarial Mário Henrique
Simonsen (CEMHS)? E qual o
objetivo de sua fundação?
CEMHS: Completamos cinco
anos de inauguração no dia 22 de
agosto deste ano. A chegada de um
empreendimento desse porte na
Barra da Tijuca reforça os argumentos
de que a região é o segundo centro
comercial da cidade do Rio de
Janeiro com a oferta de espaços
amplos e infra-estrutura compatível
com o funcionamento de empresas
de grande porte. Acredito que o
CEMHS veio para suprir um pouco
desta carência de espaços, esgotados
em outras regiões da cidade.
NOVA RIO: A escolha da localização
do empreendimento teve algum
motivo especial?
CEMHS: Como já foi dito, a Barra da
Tijuca é o novo centro comercial da
cidade também por conta da sua
localização. As saídas pela Zona Sul
e pela Linha Amarela privilegiam o
acesso de funcionários e visitantes e
certamente a disponibilidade dessa
área na Avenida das Américas foi um
dos pontos favoráveis à construção
do CEMHS.
NOVA RIO: Qual a importância
da administração para o
funcionamento correto do
condomínio em relação ao
atendimento e expectativas dos

condôminos? E qual a relação
desta com os condôminos?
CEMHS: Usamos de transparência
e portas abertas todo o tempo.
Os e-mails e telefones de toda
a equipe da administração são
disponibilizados para os condôminos
que nos procuram e são atendidos
da forma mais ágil possível. De
tempos em tempos, cada unidade
é visitada e é verificado se existe
alguma pendência ou mesmo uma
solicitação específica. É um trabalho
de campo bastante diferenciado de
outros empreendimentos. No nosso
site (www.cemhs.com.br), temos
a área VIP em que o condômino –
com uso de login e senha – verifica
todas as contas e ações relacionadas
ao empreendimento. Por tudo
isso, o nosso relacionamento com
proprietários e condôminos é dos
melhores.
NOVA RIO: O que o CEMHS oferece
como diferencial?
CEMHS: Estamos em um condomínio
que oferece uma série de diferenciais,
a começar pela proporção entre a
área total e a área construída. Temos
apenas 12,5% edificados em um
total de 78.400 m², o que resulta em
uma ampla área verde com belo
paisagismo e alamedas em todo o
entorno dos blocos. Esta arquitetura
incomum proporciona aos nossos
condôminos um ambiente agradável,
espaçoso e integrado à natureza. O

condomínio funciona 24h por dia com
funcionários treinados para qualquer
tipo de emergência. Recentemente
adquirimos um desfibrilador e as
equipes receberam treinamento
específico de suporte básico à vida
em caso de emergência cardíaca.
Usamos equipamentos de última
geração como o sistema avançado
de monitoramento por câmeras
segways nos estacionamentos dos
subsolos (blocos 4 e 5) para aprimorar
a vigilância. Já o nosso heliporto
é mais um diferencial de conforto
para os proprietários que preferem
evitar o trânsito. O CEMHS também
oferece serviços diferenciados como
manobrista, cópias expressas, lavagem
de carros e cooperativa de táxis.
NOVA RIO: Fale um pouco sobre os
projetos ambientais implantados
no CEMHS.
CEMHS: Além dos 42.000 m² de
áreas verdes, o CEMHS ainda pratica
a consciência ambiental em outras
iniciativas. Temos um projeto amplo
de reciclagem que, além do lixo

comum, dá destinação especial
a pilhas, baterias e lâmpadas
fluorescentes que necessitam de
descarte adequado. Recentemente
criamos um pomar com diversos
tipos de árvores frutíferas visando
a atração de mais pássaros para o
nosso ambiente. O CEMHS também
trata a sua emissão de esgoto de
acordo com a legislação vigente,
licenciado pela FEEMA.
NOVA RIO: Fale um pouco sobre
os projetos sociais que o CEMHS
participa.
CEMHS: Criamos o Clube Solidário,
braço social do empreendimento,
voltado para ações que beneficiam
a comunidade de forma geral e,
em especial, a população carente
da região da Barra da Tijuca, zona
oeste do Rio, onde o condomínio
está instalado. Entre as ações,
destaco as campanhas internas
de doação de sangue que, a cada
quatro meses, mobilizam com
sucesso funcionários, condôminos e
equipes da administração. Outra ação

NOVA RIO: Como foi concebido
o projeto de adoção do canteiro
central da Avenida das Américas? E
quais parceiros irão colaborar para
execução deste projeto?
CEMHS: Este projeto é resultado
de uma parceria entre o CEMHS, a
subprefeitura da Barra da Tijuca e a
Fundação Parques e Jardins e tem
como objetivo melhorar a aparência
dos canteiros localizados em frente
ao condomínio, oferecendo novo
paisagismo e mais ordem ao local.
Nosso principal parceiro nesta
empreitada é a Nova Rio.
NOVA RIO: Qual o objetivo ou
necessidade levou a implantação
da ISO 9001? Quando foram
certificados?
CEMHS: Como temos uma linha
de trabalho que prima pela
qualidade na prestação de serviços,
percebemos a necessidade de
adotar um mecanismo para
uniformizar as nossas ações internas.
A padronização dos procedimentos
veio então com a preparação para
a certificação ISO 9001:2000, que
nos foi concedida em dezembro de
2007. Depois disso, a cada seis meses
passamos por auditorias realizadas
pelos técnicos do Bureau Veritas
Certification. Nelas, eles verificam se
a padronização dos procedimentos
é mantida para, assim, manter a
certificação. E com o empenho de
toda a nossa equipe passamos com
louvor por todas as auditorias.
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ue Simonsen

importante é a parceria firmada com o
CDI (Comitê para a Democratização da
Informática). Neste caso incentivamos
que as grandes empresas instaladas
no condomínio doem computadores,
monitores e impressoras em desuso
para projetos de inclusão digital em
comunidades carentes.
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Comportamento
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Meia hora para pedir
o que quiser a Deus
Deus vem até você neste momento e
intempestivamente lhe diz: “Atenção,
vou atender prontamente os pedidos
que fizer nos próximos 30 minutos. A
partir deste momento, o tempo começa
a ser contado...”.
Confusão inicial na cabeça: “O que é que
vou pedir? Puxa vida, tem tanta coisa
para falar e nem sei por onde começar.
Preciso de calma, concentração, e fazer
uma retrospectiva”.
Atenção: você ainda tem 28 minutos do seu tempo.
Vamos lá! O que está esperando?
“Ora, não quero mais passar por essa vida pra lá de difícil
que eu vivi até agora. Foram tantos sofrimentos que só
Deus sabe. Sobrevivi porque tenho fé e acredito Nele. Se
fosse o contrário, não sei o que seria de mim”.
Olhe o tempo. Já se passaram quatro minutos e você
ainda não pediu nada.
“Está bem, mas antes preciso dizer algumas verdades:
ninguém sofreu o que eu sofri até hoje. Comi o pão que
o diabo amassou. As pessoas, ao invés de me ajudarem,
demonstravam um ar de felicidade em relação à situação
que eu estava passando. Não sei porque Deus criou gente
assim. Se fosse com eles, garanto que viveriam reclamando
pelos quatro cantos da Terra. Pelo menos eu suportei
com paciência, porque aprendi, desde pequeno, que é
importante ter uma religião. E isso tem me ajudado muito”.
Cuidado com o tempo. Já se passaram oito minutos e
você ainda não pediu nada.
“Não me apresse. Não bastam os que me atropelaram
na vida? É sempre assim e a gente tem que agüentar.
Que vida amarga! Se soubessem o quanto sofri na vida,
não ficariam me atormentando. Não sou máquina para
desabafar tudo num único instante. Como posso pensar
direito com alguém atrapalhando meus pensamentos?”.

Olhe o relógio! Só faltam 18 minutos!
“E daí? Estou tentando organizar meus pensamentos.
Deus deu esta oportunidade para mim, não para você,
entendeu? Não tem mais o que fazer? Que mania essa de
não fazer nada e não deixar os outros fazerem! Eu sou o
feliz privilegiado de Deus e não você. Recebi a graça de
pedir, por 30 minutos, o que quiser. Essa consideração foi
especial para mim. Também, já era tempo! Por tudo que
passei na vida, bem que eu merecia. Inclusive merecia
uma sorte melhor, mas tudo bem”.
Quem avisa amigo é. Faltam 10 minutos. Apresse-se!
“Apressar-me? Era só o que faltava! A pressa sempre foi
inimiga da perfeição. Os apressados comem cru. Já fui
acelerado na vida e quebrei a cara. Agora, tenham a santa
paciência que não me apresso nem que a vaca voe”.
Você só tem seis minutos. Não haverá mais aviso!
“Sabe o que se pode fazer em seis minutos? Não sabe?
Bem se vê que não sabe de nada. É lógico que eu quero
sair dessa situação difícil em que me encontro. Meu caso
está mais para urubu do que para colibri. Isso é vida? Claro
que não. É o fim da picada. Eu tenho muito que pedir para
remediar a minha sorte. Sei que tem gente torcendo para
ver a minha derrota, mas agora isso não importa mais. Vou
mudar de vida e o resto assistirá a minha grande virada,
minha vitória”.
Neste momento, tilintou o relógio e se ouviu uma voz:
tempo esgotado.

Então, você conhece alguém assim? Cuidado! A maior
parte das pessoas só sabe reclamar, se queixar, maldizer os
outros. Mostram-se como vítimas, porém fazer algo para
mudar, sair da mesmice, é a parte mais difícil. Não sabem
aproveitar, pois não reconhecem as oportunidades dadas
por Deus. Experimente ser mais agradecido. Em meio aos
agradecimentos, os pedidos surgirão de forma mais natural.
Não há tempo estipulado para quem quer mudar. O que
existe é força de vontade de querer ser e fazer diferente. Quem
opta por resmungar, reclamar, só potencializa os problemas
e afasta as pessoas! Pense nisso!

Em setembro, a Nova Rio tem
muitos motivos para comemorar:
a primavera, trazendo um colorido
para os nossos dias; novos clientes
e caminhos que começam a se
desenhar; e uma turma pra lá de
importante que sai por aí com uma
bagagem enorme...
Neste mês estamos formando
a segunda turma de Jovens
Aprendizes Nova Rio! Depois de
um ano e meio de preparação,
vamos colocar no mercado de
trabalho jovens muito especiais e
competentes!

Notícias

Setembro feliz
Na primavera, também tem
talento novo começando a
desabrochar. É hora de dar boasvindas à terceira turma de Jovens
Aprendizes. Parabéns!
Na Nova Rio é assim: plantamos,
cultivamos e colhemos talentos!

Para comemorar mais um ano de vida do diretor operacional da
Nova Rio, a empresa aproveitou o período de festa junina e montou
o “Arraiá do Pedro Edson”. A festa foi realizada no dia 27 de junho no
Sindicato dos Gráficos, em frente à sede da Nova Rio, e contou com a
presença de colaboradores, familiares, amigos e convidados.
Por se tratar de um evento temático, a comissão de festas não
deixou a desejar e decorou todo o salão com bandeirinhas, barracas
de doces, caldos diversos, trenzinho de lanches, churrasquinho, piscina
de bolas, cama-elástica, jogo de disco (air game) e as tradicionais
brincadeiras para animar a criançada como bola-na-lata e pescaria.
Para descontrair os adultos e não deixar ninguém parado, Pedro Edson
convidou o DJ e supervisor Paulo Lotti, o DJ Paulão, e uma banda de forró.

Show de talentos
No último dia 20 de junho,
estreou na casa de festas Villa
Morena a Banda Nova Rio, um
grupo de pagode formado por
colaboradores da sede da empresa.
A banda animou a festa dos
aniversariantes do segundo trimestre
e não parou mais. Eles se apresentam
nos eventos da empresa e estão se
preparando para o encerramento da
VI SIPAT, que acontece no dia 19 de

setembro na sede da Nova Rio.
A banda é composta por
Anderson (Treinamento), Elber
(Recrutamento), Chiquinho e
Marcelo Cotrim (Contabilidade),
Luis Otávio (SESMT), Bruno
(Marketing), Sheila (Compras),
Marcos (Frota), Juliana (Recepção),
Ismar (Motorista – Diretoria),
Ricardo Crespo (Operacional) e
plugada pelo DJ Matola (Oficina).
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Dia Nacional de
Prevenção de
Acidentes de Trabalho
O dia 27 de julho é
uma data para destacar a
importância da segurança
no trabalho e de
programas de qualidade
de vida, que garantam a
saúde do trabalhador das
instituições do país. Este
dia foi escolhido quando,
em 1972, o Ministério do
Trabalho criou as portarias
3.236 e 2.237, obrigando a
existência de Serviço Especializado
em Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT) nas empresas com
mais de 100 funcionários.
A Nova Rio, através de seu
SESMT, tem como objetivo
identificar, monitorar e prevenir
acidentes, organizando palestras de
esclarecimento, visando levantar os
riscos no trabalho e sugerir soluções

PREVENÇÃO
PROTEÇÃO
RISCO
para a prevenção dos acidentes.
A empresa também promove
anualmente a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes – SIPAT, que
este ano acontece entres os dias 15 e
19 de setembro. Participe!
Aposte na prevenção, melhore a
proteção, reduza e minimize o risco
de acidentes e passe a comemorar o
dia 27 de Julho como mais um ano
sem acidentes de trabalho!

Excelência
em RH
A Corp Events Gestão de
Eventos Empresariais certifica
que a Nova Rio foi a instituição
mais votada na categoria
“Empresa de Conservação
e Limpeza”, em pesquisa
realizada no dia 19 de abril
de 2008, com os participantes
do III CORP RH - Congresso
e Exposição Corporativa
de Recursos Humanos,
considerando critérios como
qualidade de serviços e
atendimento.

Além das cotas
Entre os dias 10 e 24 de julho, o CIAD – Centro Integrado
de Atenção a Pessoa com Deficiência, realizou na sede da Nova
Rio um ciclo de palestras de sensibilização com o tema “Mitos e
realidades da pessoa com deficiência”. A sra. Leila e sua equipe
(Rute, Tereza e Margareth) abordaram o tema brilhantemente.
Um momento marcante foi quando os colaboradores,
voluntariamente, se ofereceram para vivenciar experiências
de um portador de deficiência visual. Eles eram conduzidos
pela sala com os olhos vendados buscando outras maneiras
de perceber, sentir e identificar o ambiente onde estavam.
Participaram colaboradores internos e externos, inclusive do
Instituto Benjamin Constant.

Notícias

Mais um ano
de vida
Para festejar mais um ano, a Nova Rio promoveu uma linda
festa no sítio Villa Morena, no Recreio dos Bandeirantes. O evento
teve início com um delicioso almoço, seguido do show da Banda
Matriz, com o melhor dos anos 70, 80 e 90, além de músicas atuais,
garantindo a distração de todos os funcionários, desde os jovens
aprendizes até os mais antigos da empresa.
Além disso, a festa marcou a primeira apresentação oficial da
banda de pagode da Nova Rio, formada por colaboradores da
empresa e pelo convidado especial Manoel do Cavaco.
Após os shows, foram anunciados os três colaboradores que
foram destaque no trimestre. Houve também o sorteio de uma
televisão entre os aniversariantes e o tradicional parabéns com
direito a bolo decorado.

No mês de julho, a Nova Rio promoveu a I Copa de Ping-pong, com a
participação dos colaboradores da sede, que se enfrentaram na primeira
fase em regime classificatório, seguido de jogos de eliminação nas fases
finais. A competição ocorreu durante o horário de almoço, criando um
momento a mais de descontração.
Nas finais, um dos favoritos ao título, Alex Moraes (Informática),
acabou derrotado por Rodrigo Rocha (Benefícios) na semifinal. Já
Rodrigo Wallace (Arquivista do DP) confirmou seu favoritismo sobre
André Vasconcelos (DP III), e fechou o campeonato em uma partida
emocionante com Rodrigo Rocha, faturando o título de campeão.

Rodrigo Wallace (Campeão) e
Rodrigo Rocha (Vice-Campeão)

Um brinde ao samba
Com o patrocínio da Nova Rio, a cantora Tânia Malheiros comemorou seus
sete anos de carreira, realizando dois shows em casas noturnas tradicionais
da cidade: o Rio Scenarium, na Lapa, no dia 24 de julho, e o Ensaio Geral, na
Barra da Tijuca, no dia 1º de agosto.
Para completar a festa, o show da Lapa contou com a participação
especial de Vó Maria, de 97 anos, viúva de Donga (autor de “Pelo Telefone” –
primeiro samba registrado no Brasil, em parceria com Mauro de Almeida), e o
grande compositor Nelson Sargento, ícone do samba brasileiro.
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Menções Honrosas
Honestidade acima de tudo
A Nova Rio gostaria de destacar a ação do
colaborador Israel Teles dos Santos, funcionário
do contrato Hines do Brasil, que demonstrou um
caráter incorrupto ao encontrar a carteira de um
prestador de serviço com uma elevada quantia
de dinheiro e não hesitou em encontrar o dono e
devolvê-la.
São casos como este que fazem a Nova Rio se
orgulhar de seus colaboradores. Afinal, pequenas
ações constroem grandes atitudes.

Homenagem merecida
A Nova Rio tem a honra de divulgar a Moção
de Louvor que Clovis Dias, funcionário lotado no
CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), recebeu
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no último
dia 10 de junho, pelos inestimáveis serviços
prestados ao fortalecimento e à difusão dos pólos
gastronômicos, culturais e comerciais do Centro
Histórico da cidade do Rio de Janeiro.
Parabenizamos e agradecemos ao colaborador pelo comprometimento
na execução de seu trabalho e por fazer parte do nosso quadro funcional.
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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.
Abril de 2008:
NÍZIA SANTIAGO – Assistente Social
Nossa assistente social teve uma excelente atuação no mês de
abril, procurando diversas atividades de desenvolvimento ao
colaborador interno como Campanha do Agasalho, Doação
de Sangue, Vigilantes do Peso e Projeto Amilguinho Móvel.
Além disso, o seu ótimo relacionamento com as instituições
de caridade do entorno e a colaboração com os demais
departamentos fizeram com que Nízia se destacasse.
Maio de 2008:
CARLOS JOSÉ – Motoboy
O Carlos “Hope-Hope”, como é conhecido por todos, tem
demonstrado confiabilidade dinamismo e proatividade. Por isso,
a Nova Rio se orgulha em saber que este colaborador tem uma
enorme satisfação diante do seu trabalho, além de demonstrar
vontade de crescer dentro da empresa.
Junho de 2008:

16

DANIELLE BRAGA TEIXEIRA – Médica
A Dra. Danielle demonstrou boa vontade, presteza e
proatividade todas as vezes em que o seu departamento foi
solicitado. Por isso, merecidamente, esta colaboradora foi
nomeada como destaque do mês.

Novos
clientes
Uma das características da Nova
Rio é conquistar e manter ótimos
resultados em vários segmentos do
mercado.
E a conseqüência do brilhante
desempenho da empresa, somado
aos novos contratos e aditivos,
foi a contratação de 231 novos
colaboradores.
A seguir, conheça os novos
contratos:
 UFF (Colégio Agrícola Ildefonso
Borges)
 Condomínio Le Parc
 Petrobras Distribuidora (carga e
descarga)
 Lojas Leader: Shopping Macaé e
Itaperuna
Ratificando a excelência na
qualidade de nossos serviços,
tivemos a oportunidade de
aumentarmos o número de
funcionários nos atuais contratos:
 Barra Shopping
 Soenergy – Sistemas
Internacionais de Energia
 Dufry do Brasil
 Ampla Energia (Ecoampla)
 Delta Construções
 Casa de Saúde Sta Therezinha
 Hospital Tijutrauma
 Artplan Comunicações
 Condomínio Le Monde
 Embratel
 Castro Barros Advogados
 Instituto Pão de Açúcar
 Globo Comunicações
 Volvo do Brasil

Moda e beleza

O melhor da temporada

Muito romantismo é o que veremos nos próximo meses. A tendência
primavera-verão 2008/2009 é baseada em muitas flores (orientais, gigantes,
borradas, tapeçaria e decoração). Estampas de bichos, poá (bolinhas), listras
e étnicas continuam na moda. O patchwork de estampas também compõe
looks inusitados. Os plissados, babados e as transparências dão leveza para
peças em tecidos como tule, renda e cetim.
As cores são quentes, mas não
chegam a ser fluorescentes como no
verão anterior: amarelo ovo, laranja
queimado, pink, rosa chiclete, lilás,
roxo, azul bic e royal (de novo!),
marrom e, acredite, muito marinho.
Os tons pastéis também têm
lugar ao sol: o prata e o ouro são
obrigatórios. E o preto e o branco
fecham a palheta de cores.
Os shorts continuam em
meio a muitos “vestidinhos” e
“vestidões”, estilo hippie, saias mais
comportadas, um palmo acima do

joelho. A frente única, no estilo anos
70, promete principalmente em
macacões em formatos variados:
ajustados ao corpo, mais largos,
curtos ou longos – você decide.
A alfaiataria reina em pantalonas,
calças, shortinhos, blazers e paletós.
Para usar com vestidos e compor
visual anos 70, shirtdress, batas etc.
As formas são variadas e vão desde
as retas e alongadas às amplas e
curtas, evasês, balonês, moulage,
cinturas altas e linha. Há de tudo
um pouco.

Os detalhes continuam sendo os
bordados em paetês, laços, ilhoses,
vivos, pregas e bolsos. As cinturas
são marcadas por cintos finos, faixas
ou obis (espécie de faixa muito
usada no oriente para amarrar os
quimonos).
Agora é só esperar a chegada
da estação mais querida do ano,
que já está dando o ar de sua graça
nas principais lojas. Aproveite o sol
com as roupas e novidades que não
podem faltar no seu armário nesta
primavera-verão.
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Cultura e Lazer

Confira as dicas e divirta-se!
CINEMA: O filme Era uma vez... é uma versão
contemporânea de Romeu e Julieta, em uma favela do
Rio de Janeiro. O amor e suas barreiras movem o roteiro que conta
a história do romance entre um vendedor de cachorro-quente do
morro do Cantagalo e uma menina rica de Ipanema. O casal de
atores são os estreantes Vitória Frate e Thiago Martins. Está em
cartaz nos principais cinemas da cidade.
BARZINHO: Devassa é uma cervejaria espirituosa
que brinca com o universo das garotas-propaganda
mais gostosas do mercado das cervejas. O bom é se reunir com
os amigos e curtir o astral do lugar com pessoas interessantes
e papos divertidos. A produção é artesanal e os maltes,
selecionados. Tanto a cerveja quanto o chope são crus, nãopasteurizados e sempre fresquinhos. Além da leveza e do sabor
inconfundível, tem um creme que é pura luxúria. Experimente a
Loura, a Ruiva, a Negra e a Índia. O bar pode ser encontrado no
Centro, em Niterói, na Barra e no Norte Shopping.
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A leitura é um
importante meio de
informação. Através
dela desenvolvemos
o espírito crítico e
aguçamos o instinto
questionador. A
diversidade de temas
é fundamental
para ampliar nosso
discernimento de
forma global a
respeito do mundo
em que vivemos.
Nesta edição,
destacamos três
excelentes livros que
merecem a atenção
de vocês. Lá vão as
dicas e uma boa
leitura:

Cidade Partida apresenta o Rio de Janeiro, tendo como cerne a favela de
Vigário Geral, mundialmente conhecida após a chacina que culminou
em 21 mortes de inocentes. Descortinando o mundo dos excluídos e
mostrando a violência cotidiana e banal do lugar, o jornalista Zuenir
Ventura, autor do livro, convive com o outro lado da cidade e mostra a
mobilização da sociedade civil contra a violência através do movimento Viva Rio. Zuenir
faz um prenúncio da barbárie urbana com a qual convivemos e aponta, como uma das
soluções, a inclusão social da camada marginalizada da sociedade.
A Casa dos Budas Ditosos é um interessante relato de uma senhora de 68
anos, no qual o autor João Ubaldo Ribeiro nos brinda com uma dúvida:
se é verídico ou não. A narrativa mescla humor e o sexo levado às últimas
conseqüências, sem culpas ou remorsos. O livro desafia nossa moralidade
de forma chocante e imprevisível, mostrando ilimitadas formas de prazer
de maneira provocadora e instigante. Parte da coleção Plenos Pecados, A Casa dos
Budas Ditosos apresenta a luxúria como um dos pecados capitais que ainda tem que
ultrapassar os tabus impostos pela sociedade.
A Menina que Roubava Livros, escrito por Markus Zusak, conta a história
de Liesel Meminger que, após a morte de seu irmão, é entregue por
sua mãe a uma família pobre. O livro é narrado pela morte, que tem
muito trabalho, pois estava na Alemanha na época de Hitler, país
constantemente assolado pela guerra. A morte impressiona-se com a
resistência de Liesel diante das adversidades. A menina, através dos livros que rouba,
encontra o sentido de sua existência e o propósito de sua vida, que é a sede de
conhecimento, cada vez mais saciada pela força das palavras.

O ladrão decidiu assaltar o hospício. Chegando
lá, ele apontou uma arma por debaixo da
camisa e gritou para o louco:
– Pare!
O louco respondeu:
–“Ímpare”!
E o ladrão:
– Mas eu estou te roubando!
–Então, não brinco mais!

Boa e má notícia
Juquinha chega em casa correndo e diz:
– Pai, tenho uma ótima notícia para você!
– O que é?
– Você não me prometeu uma bicicleta, se eu
passasse de ano?
– Sim filho, prometi.
– Então você se deu bem. Economizou um
-dinheirão, pai...

Torta Creme de Morango
Ingredientes:
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 100 gr de manteiga
 1 caixa de morangos
 1 gelatina de morango
 200 gr de biscoito tipo maizena

Modo de preparo:
Moa o biscoito no liquidificador. Na batedeira coloque o
leite condensado e bata por 5 minutos. Depois coloque
o creme de leite e bata por mais 5 minutos. Coloque a
manteiga e bata por mais 5 minutos. Coloque o biscoito
moido e bata ate misturar. Prepare a gelatina e coloque
na geladeira para esfriar. Limpe os morangos e corte-os
ao meio e enxugue-os. Num refratário, coloque o creme,
espalhe os morangos secos presos ao creme e, por último,
coloque a gelatina fria por cima (usando uma concha,
para não desmanchar o creme). Atenção: Tem que bater o
creme bastante, para ele ficar bem consistente.

Rendimento:
Mais de 4 pessoas

Lei Seca
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou a Lei 11.705, chamada de Lei Seca,
de 19 de junho de 2008, durante a X Semana
Nacional Antidrogas. A partir de agora,
motoristas flagrados excedendo o limite de 0,2
gramas de álcool por litro de sangue pagarão
multa de 957 reais, perderão a carteira de
motorista por um ano e ainda terão o carro
apreendido. Para alcançar o valor-limite, basta
beber uma única lata de cerveja ou uma taça
de vinho. Quem for apanhado pelos já famosos
“bafômetros” com mais de 0,6 grama de álcool
por litro de sangue (equivalente a três latas de
cerveja) poderá ser preso.
O objetivo da lei é diminuir os acidentes de
trânsito causados por motoristas embriagados.
O consumo de bebidas alcoólicas é uma das
principais causas de acidentes automobilísticos
no país, segundo estatística da Polícia
Rodoviária Federal.
Agora, mais do que nunca, o slogan
“Se beber, não dirija.” deverá ser cumprido
por todos!
Veja como os cariocas estão se
adaptando e criando novas formas de
se divertir sem beber:
 Troque a bebida alcoólica por
drinques não-alcoólicos;
 Em vez de sair, reuna os amigos em
casa;
 Use o sistema de transporte dos bares
e restaurantes;
 Surge a figura do amigo sóbrio, que
fica responsável pelo transporte de
todos;
 Use o táxi;
 Aproveite as promoções de pernoite
dos hotéis depois do jantar;
 Vá a pé até o bar da esquina, aquele
perto de casa.
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