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Saiba mais sobre o
Selo FSC na pág. 9

Conheça o Programa
Gestão Integrada, que vai
ajudar a Nova Rio no desafio de
ser uma empresa sustentável
Leia nas páginas 10 e 11

Convênios para Equipe e Familiares
Você e seus familiares tiram MENOS DINHEIRO
do bolso, GANHAM mais SAÚDE e QUALIFICAÇÃO

Confira a lista e faça as contas!
Cursos técnicos

Para quem NÃO é da Nova Rio

Para quem É da Nova Rio

R$ 165,00

R$ 132,00

R$ 525,00
(Curso de Administração)

R$ 299,00
(20h às 22h)

R$ 119,00

R$ 99,00

Para quem NÃO é da Nova Rio

Para quem É da Nova Rio

R$ 416,10
Faculdade de Direito (Penha)

R$ 392,38

R$ 577,80

R$ 292,95

Para quem NÃO é da Nova Rio

Para quem É da Nova Rio

SESI (Consultas)

R$ 31,90

R$ 28,71

SESI (Dentista)

R$ 27,30

R$ 24,57

Nutricionista

R$ 100,00

R$ 50,00

Para quem NÃO é da Nova Rio

Para quem É da Nova Rio

CCAA

R$ 293,20

R$ 133,92

Liverpool

R$ 170,00

R$ 72,00

Electra
Simonsen
JFW

Universidades
Estácio de Sá
Unicarioca

Saúde

Idiomas

Faça contato e conheça outros convênios para você e seus familiares
Obs.: Estácio – Valores diferenciados, dependem do local e do curso; Unicarioca – Faculdades em Rio Comprido,
Méier, Bento Ribeiro e Jacarepaguá; Electra – Unidades Maracanã, Madureira, Alcântara e Campo Grande;
CCAA – Valor do 1º período do curso na unidade Del Castilho; SESI, SENAC e JFW – Todas as unidades.

Mais informações e lista completa dos convênios no Serviço Social:
Nizia Santiago – Tel.: 3461-8555 / Ramal 218

PÁGINA 5 – REFLEXÃO
Ter uma missão na vida é fundamental. Saiba por quê.

7
9
10
14 17 19
PÁGINA 6 – GESTÃO
Empresa se reestrutura para garantir seu crescimento.

PÁGINA 7 – SAÚDE
Beba água! É fundamental para manter o corpo saudável.
PÁGINA 8 – RESPONSABILIDADE SOCIAL
Além da qualidade, compromisso com a sociedade.

PÁGINA 9 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Selo FSC garante o uso de papel ecologicamente correto.
PÁGINAS 10 e 11 – MATÉRIA PRINCIPAL
Gestão integrada para a sustentabilidade.

PÁGINA 12 – COMPORTAMENTO
Os melhores líderes são os que inspiram as pessoas.

PÁGINAS 14, 15 e 16 – NOTÍCIAS NOVA RIO
Sacos plásticos oxibiodegradáveis e outras novidades.

PÁGINA 17 – SUSTENTABILIDADE
A indústria já oferece produtos ecologicamente responsáveis.
PÁGINAS 18 e 19 – CULTURA E LAZER
Confira a receita de moqueca de filé de peixe e muito mais.
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PÁGINA 13 – QUALIDADE
Conheça a importância dos indicadores de desempenho.

3

Editorial

A Revista da Nova Rio está de “roupa” nova.
Voltamos ao tradicional papel couché, mas agora
certificado com o selo FSC, comprovando que a
matéria-prima utilizada na sua fabricação foi extraída
legalmente de áreas de reflorestamento.
Ao contrário do que muitos acreditam, a utilização
do papel reciclado também traz prejuízos ao meio
ambiente. Apesar de diminuir a utilização de árvores e
celulose virgem, são gastos muitos litros a mais de água
na lavagem da matéria-prima secundária.
Atrelada a esta conscientização ambiental,
a Nova Rio lançou no mês de agosto o Programa de
Gestão Integrada (Qualidade & Meio Ambiente), com
o objetivo de promover, por meio de treinamentos e
campanha de endomarketing, a conscientização dos
seus colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes.
Para esta “missão” foi criado o CDGI (Comitê de
Desenvolvimento de Gestão Integrada) e uma equipe
de Guardiões da Coleta Seletiva para auxiliar os demais
colaboradores da empresa nessa tarefa.
Esperamos ainda em 2009 promover a filosofia dos
4 Rs (Repensar, Reduzir, Reciclar e Reutilizar), ajudando
no desenvolvimento sustentável, por meio do incentivo
ao consumo consciente, contribuindo para um mundo
ecologicamente melhor.
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;

Publicação trimestral da Nova Rio Serviços Gerais Ltda.
R. Licínio Cardoso, 436 - S. Francisco Xavier
(21) 3461-8555 • www.novario.com.br
Responsável pela publicação: Bruno Loureiro Kuhl (Marketing).
Apoio: Heloisa Carla Raibolt (Gestão da Qualidade), Johni Lima
(Gestão da Qualidade), Vânia Silva (Financeiro), Patrícia Fernandes
(Benefícios), Sarah Almeida (Vendas), Ana Cristina de Moura (Gestão
da Qualidade), Nelice Bouças (Treinamento), Renato Medeiros
(Marketing), Nízia Santiago Tavares (Serviço Social), Cristiane Henrice
(Comercial) Ubyrajara Costa (Operacional), Roberto Zebral (SESMT).
Agradecimentos: Marcos Costa (Stillgraf), José Renato Miranda,
Eduardo Dias de Souza (Souza Dias Confecções), Júlio Cesar G. da
Rocha (Lanlimp), Álvaro Roberto Rocha Rezende (Rezende & Moura),
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Edição visual: Leão Monteiro Publicidade e Editora (21 2509-0826)
A Direção do informativo não se responsabiliza nem é solidária
com os conceitos emitidos em colaborações assinadas.

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.

Vejo muitas pessoas e organizações que não têm
uma missão, não possuem uma razão para viver.
Aí, não sabem como agir quando a situação exige
alguma mudança ou quando ficam sozinhos.
É fundamental responder à pergunta: qual é o propósito
de permanecer vivo? A resposta será sua missão.
Um dia escutei a frase citada no início e a achei
maravilhosa. A partir daí, passei a pensar no que
poderia fazer para que o mundo fosse melhor. Como
deixar minha marca? Busquei me conhecer para ver
se minhas ações eram as mais corretas. Com o passar
dos anos, fui vendo que primeiro precisava mudar a
mim mesma, tornar-me uma pessoa melhor, e hoje
acredito que até morrer estarei buscando melhorias
em meu comportamento e em minhas atitudes. Quero
desenvolver e valorizar minhas virtudes e minimizar
meus defeitos. Acredito que o maior desafio do ser
humano seja a melhoria contínua.
Deve existir um sentido melhor para nossas vidas.
Podemos, por exemplo, aprender a amar melhor,
a sermos menos egoístas. Precisamos economizar mais
em prol do meio ambiente, agir menos segundo a “lei
de Gerson”, parar de dar um “jeitinho”. É fundamental
respeitar mais o próximo e melhorar nossos
relacionamentos, aprendendo a administrar
bem os conflitos.
Quando temos consciência de que por meio do
trabalho estamos realizando algo para cumprir nossa
missão, ficamos motivados e desenvolvemos uma força
extra, capaz de nos mover rumo ao “cume da montanha”.
E as dificuldades encontradas serão como simples
pedras no meio do caminho.
Pessoas como Mahatma Ghandi, Irmã Dulce e Nelson
Mandela lutaram com todas as suas forças para cumprir
suas missões. Era o que os levava a não desistir nunca,

a resistir a qualquer tipo de pressão. Podemos não ter
uma missão tão nobre como a dessas pessoas, mas é
importante que encontremos um sentido para nossa
existência.
Minha missão continua sendo fazer deste um mundo
melhor. Como o mundo é muito grande, pensei em lutar
para que o Brasil seja melhor, mas cheguei à conclusão
de que é também muito para mim. Aí pensei que posso
fazer a minha parte ajudando a motivar os profissionais,
mostrando a importância de agirem de forma ética,
passando a ser melhores líderes e profissionais, cada
vez mais competentes em suas áreas de atuação.
Acredito que assim teremos empresas melhores, cidades
melhores e, por consequência, um país melhor.
Não adianta nada escrever uma missão bonita e
não lutar por ela. É importante divulgar a missão, assim
os outros poderão te ajudar a atingir seus propósitos.
Nas organizações, além de definir a missão, é preciso
comunicar a todos os colaboradores e verificar se
a entenderam. Caso contrário, serão como simples
máquinas, executando o que lhes é indicado, mas sem
saber por quê e para quê. Vejam alguns exemplos:
 Os funcionários de uma empreiteira trabalhavam
felizes porque não estavam simplesmente
construindo uma nova estrada. Estavam levando o
progresso para uma pequena cidade do interior;
 Ajudantes de pedreiros cantavam enquanto
trabalhavam porque não estavam fazendo e
carregando concreto. Estavam construindo uma
escola e ajudariam a melhorar a educação dos jovens
daquela cidade.
Procuro fazer a minha parte porque acredito que se
cada um fizer o que estiver a seu alcance, teremos um
mundo melhor de se viver.
E você, já tem sua missão? Está agindo de acordo
com ela ou é uma missão só para os outros verem?
O que está fazendo para divulgar seus propósitos?
Sonia Jordão
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“É necessário que o mundo depois de ti
seja algo melhor porque tu viveste nele”.
(Stanley)

Reflexão

Você já tem
uma missão definida?
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Gestão

Reestruturação da
gestão para sustentar
novos avanços
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Recentemente, Arie de Geus, consultor
de gestão especializado em longevidade
empresarial, afirmou que
“as empresas vivem cada vez menos
(em média 12 anos), porque ficam
dirigidas para avanços comerciais
sem cuidado sobre como fazer
a gestão de crescimento”.
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Segundo ele, “a felicidade com os resultados não
permite que enxerguem de fato o que acontece dentro
da empresa. Assim, seus diretores são surpreendidos
com alguns estragos que podem ser irreversíveis ou ter
consertos muito caros e desgastantes”.
Numa interessante coincidência com as palavras de
Arie de Geus, a Pricewaterhouse divulgou a conclusão de
um estudo com 51 empresas brasileiras de grande porte,
realizado em fevereiro deste ano, no auge da crise. Sobre
gestão, todas dão prioridade para “o equilíbrio entre
bater metas e manter contratos por longo prazo, por
meio de gerenciamento eficiente”.
A Nova Rio, desde o ano passado, iniciou medidas
de prevenção para não ser vítima do próprio sucesso –
conforme a declaração do experiente Arie de Geus – e
para fazer parte da correta tendência apontada pela
Pricewaterhouse.
Com o objetivo de aperfeiçoar a gestão e manter o
padrão de atendimento aos novos clientes, a Nova Rio
efetivou amplo programa de reestruturação empresarial.
A implantação teve início em outubro de 2008 e, de
acordo com o planejamento, diversas etapas foram
cumpridas. “Neste momento, estão em execução várias
soluções pontuais, que vão dar a consistência final à

reestruturação”, informa Carla Ritto, Diretora Geral,
que acrescenta:
– Tivemos um debate na Diretoria bem detalhado e
intenso sobre todos os fatores presentes no dia a dia da
empresa. Discutimos o que fazemos com qualidade e o
que precisa ser fortalecido; o que falta e o que precisa
ser corrigido. Depois, houve novo debate para ajustes
das ideias e pensamentos. O envolvimento da equipe
veio por meio do seminário “A garantia do seu emprego
está no seu emprego”. Todos tiveram condições para
opinar sobre a empresa, o grupo de trabalho e o seu
próprio desempenho. Além disso, foram entrevistados
dezenas de clientes.
Carla explica que o debate na Diretoria não ficou em
torno “daquelas longas reuniões organizacionais cheias
de pormenores”, que acabam por desmotivar e travar
todo o processo:
– No método de consultoria que adotamos, ao
mesmo tempo em que fazíamos a identificação das
necessidades, já procurávamos dar partida nas soluções,
antes mesmo do planejamento final.
A empresa contratada foi a Consultoria de Impacto
Gestão e Marketing, cujo método é totalmente
fundamentado no ambiente da empresa e no jeito de ser
do empresário brasileiro, sem fórmulas estrangeiras e com
prática inversa do que se vê no mercado: da execução de
soluções objetivas e vitais, é definido o formato da gestão
global. Nas atividades, a gestão é feita sempre com visão
comercial, com a máxima atenção para o que pensam
clientes e equipes, verificando como estes se interligam.
Assim, após meses de trabalho, quando houve o
desfecho do planejamento de reestruturação, inúmeras
ações já tinham acontecido. A manutenção da gestão
é feita através da Reunião do Coração da Nova Rio,
onde são discutidos só assuntos vitais. Os outros são
resolvidos por cada setor, independentemente.

Por isso, o trabalho de conscientização e prevenção é importante.
Devemos observar a postura adotada para a realização das tarefas básicas.
Por exemplo: ao ficar em pé, é necessário manter um pé alinhado com
o outro e descarregar o peso do corpo de forma simétrica. Além disso,
ter a imagem de um “ganchinho” que puxa você em direção ao teto.
Isso impedirá o desabar do tronco sobre a região da coluna lombar.
Um outro vício postural muito comum é o ato de dobrar o tronco à frente
para pegar algo no chão. Dessa forma, jogamos uma sobrecarga extra
na região da coluna. O ideal é dobrar os joelhos, abaixar, pegar o objeto e
subir utilizando a força nas pernas.
Tudo isso mostra como posturas erradas são responsáveis pelo
desgaste das estruturas do corpo e geradoras de dor e lesões. Veja dicas
de movimentos úteis para o dia a dia:
t&OSPMBNFOUPFNQÏ
Ficar de pé, ter os pés paralelos e os joelhos relaxados. Entrelaçar as mãos
atrás da cabeça. Levar a cabeça para a frente e para baixo, fazendo um
“enrolamento” da coluna cervical. Manter uma distância satisfatória entre
queixo e peito. Descer o corpo, enrolando pouco a pouco toda a coluna,
lentamente. Quando os cotovelos chegarem à altura do quadril, soltar as
mãos em direção ao chão e descer o quanto for possível. Manter os joelhos
sempre frouxos. Fazer 10 respirações suaves e longas, e, a cada expiração,
tentar levar o bumbum para o teto. Voltar devagar, desenrolando o corpo
e, por último, a cabeça. Crescer como se um ganchinho puxasse a cabeça
para o teto. Inverter o cruzamento dos dedos das mãos e repetir. Objetivo:
além do alongamento posterior das pernas, um ganho da mobilidade
de toda a coluna. Tente manter a cabeça bem relaxada para baixo. Se
não conseguir, significará que a tensão vem desde a cervical. Respeite
seu limite, utilize muito a respiração. Pode ser feito no banho, com a
água quente nas costas.
t Redresser
Ficar de pé, ter os pés unidos, se possível, ou paralelos e afastados
na largura do quadril. Entrelaçar os dedos das mãos e posicioná-los
atrás da cabeça, na região da nuca. Olhar para a frente, no horizonte.
A) A cada expiração, imprimir uma pequena força da cabeça
contra as mãos e utilizar essa força para crescer em direção
ao teto. Repetir 3 vezes, descansar, sentir o corpo e a cabeça.
B) Repetir o movimento com as mãos entrelaçadas atrás do pescoço.
Bem no meio da curva cervical. Fazer 3 vezes.
0CKFUJWP trabalhar a musculatura profunda, tonificando e trazendo
o empilhamento das vértebras e da cabeça. Esse movimento, quando
bem realizado, solicita toda a musculatura do corpo, dos pés
à cabeça. Fácil e rápido, pode ser utilizado quando estivermos
cansados durante o dia a dia.
Fonte: Dra. Patrícia Lacombe, fisioterapeuta responsável
pela UCP (Unidade de Correção Postural) da Amil.

Fonte: hasilvestre.org/(FNB)Institute of Medicine, 2007
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Estudos mostram que, pelo menos, 50% dos trabalhadores apresentam
dor nas costas durante algum período da carreira. Um índice alto,
que exige atenção de todos.

A água é o mais crítico e importante elemento para a vida
humana. Compõe de 60% a 70% do nosso peso corporal, regula
a temperatura interna e é essencial para todas as funções
orgânicas. Ela transporta pelo nosso organismo os nutrientes e os
detritos celulares resultantes dos processos metabólicos, além de
carregar outras substâncias, como hormônios, enzimas e células
sanguíneas. Estas propriedades facilitam também a eliminação
das toxinas acumuladas no nosso organismo através da urina.
Outro benefício da água é o seu efeito lubrificante nas
articulações. Sem a correta hidratação das cartilagens, os
movimentos podem provocar abrasão nas extremidades ósseas.
Além disso, ela é um dos reguladores de temperatura do nosso
organismo e elemento essencial para todos os processos
fisiológicos de digestão, absorção, assimilação e de excreção.
Por isso, beber bastante água faz com que todo o organismo
fique mais equilibrado e resistente. A quantidade diária ideal
depende da constituição física, do nível de atividade e da
umidade do ar. De modo geral, os especialistas recomendam
pelo menos dois litros de água por dia, que devem ser ingeridos
gradualmente, ao longo do dia, em porções e intervalos
regulares. Durante o dia, faça pequenas pausas para garantir sua
ingestão de líquidos.
A água também é reposta pela ingestão de outros líquidos,
já que é 90% da constituição de leite, sucos e outras bebidas.
Lembre-se de não incluir nesta conta refrigerantes com cafeína
e bebidas alcoólicas, já que eles atuam como diuréticos,
aumentando a perda de líquidos.
Beba água, ela só vai fazer bem à sua saúde!

Saúde

Beba água!
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Responsabilidade Social

Compromisso
com a sociedade
A Responsabilidade Social Empresarial é um dos assuntos
mais comentados atualmente e tornou-se um fator de

Informativo Nova Rio | 3o trimestre 2009 | Ano VII | Número 33

competitividade para os negócios.
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No passado, o que identificava
uma empresa competitiva era
basicamente o preço de seus
produtos. Depois, veio a onda da
qualidade, mas ainda focada nos
produtos e serviços.
Hoje, as empresas devem investir
no permanente aperfeiçoamento
de suas relações com todos os
públicos dos quais dependem
e com os quais se relacionam:
clientes, fornecedores, empregados,
parceiros e colaboradores. Isso inclui
também a comunidade na qual atua
e o governo, sem perder de vista a
sociedade em geral.
Mais do que práticas
filantrópicas, a Responsabilidade
Social Empresarial (RSE) envolve
uma gestão empresarial mais
transparente e ética, com a
inserção de preocupações sociais
e ambientais nas decisões e
resultados das empresas. É o
relacionamento ético e transparente
da organização com todas as
partes interessadas, visando ao
desenvolvimento sustentável da
sociedade e à preservação de
recursos ambientais e culturais para
gerações futuras, promovendo o
respeito à diversidade e a redução
das desigualdades sociais.

Assegurar que os investimentos
transformem efetivamente a condição
de vida das pessoas é uma questão
fundamental, ao alcance das empresas
e que pode servir de exemplo para
seus parceiros e para os governos.
As ações devem ser constantes,
persistentes e com compromisso,
envolvendo todos os atores sociais,
com a visão de que uma prática de
intervenção socialmente responsável

traz ganhos para o negócio, a
imagem e, principalmente, para a
sociedade. A RSE é uma forma de
gestão estratégica que vai muito
além da obrigatoriedade legal e
do marketing social. É, na verdade,
o comprometimento permanente
da empresa em adotar um
comportamento ético e contribuir
para o desenvolvimento global
da sociedade.

RSE em pauta na Nova Rio
A Nova Rio já adota a filosofia de RSE por meio de práticas de
sustentabilidade e do compromisso com seu público interno e com a
comunidade, exemplificado em diversas ações, tais como:
 adoção de medidas para minimizar os riscos à saúde e à segurança
de seus colaboradores, clientes e fornecedores;
 informação sobre os cuidados a serem observados no uso e
descarte de produtos e serviços;
 reciclagem de resíduos e materiais utilizados;
 proibição do trabalho infantil, que só é permitido a jovens a partir
de 14 anos, na condição de Aprendiz;
 garantia de oportunidades iguais para todos, independentemente
de cor, raça, credo, orientação sexual ou condição física, não sendo
permitido nenhum tipo de discriminação;
 adoção de medidas preventivas no compromisso com a qualidade
de vida, através de campanhas sociais anuais direcionadas para
instituições infantis sem fins lucrativos.

Muita gente não sabe, mas a utilização de papel
reciclado também traz prejuízos ao meio ambiente.
Apesar de diminuir a utilização de árvores e celulose
virgem, a reciclagem de papel gasta muitos litros a mais
de água na lavagem da matéria-prima secundária.
Uma alternativa ambientalmente correta a esse
processo é utilizar papéis elaborados a partir de
árvores plantadas em áreas de reflorestamento.
É o que a Nova Rio está fazendo a partir desta edição
do TÁ LIMPO. Voltamos ao tradicional papel couché,
mas agora certificado com o selo FSC, impresso no
rodapé da capa. Ele garante que a madeira utilizada
para a fabricação do papel é oriunda de um processo
produtivo manejado de forma ecologicamente
adequada e economicamente viável, cumprindo todas
as leis vigentes.
O selo FSC é o sistema de certificação florestal mais
reconhecido em todo o mundo, com presença em
diversos países e em todos os continentes. Sua sigla
vem do inglês Forest Stewardship Council (em português,
Conselho de Manejo Florestal). É uma organização
internacional independente, não governamental e
sem fins lucrativos, com sede na Alemanha e formada
por representantes de organizações dos setores
sociais, ambientais e econômicos. No Brasil, o FSC
é representado pelo Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal, reconhecido como uma OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público).
Conservação ambiental
Este conselho foi criado como resultado de
uma iniciativa para a conservação ambiental e
desenvolvimento sustentável das florestas do mundo
inteiro. Seu objetivo é difundir o uso racional da floresta,

garantindo sua existência no longo prazo.
Para atingir esta meta, o FSC criou um conjunto de
regras reconhecidas internacionalmente, chamadas
Princípios e Critérios, que conciliam a proteção ecológica
aos benefícios sociais e à viabilidade econômica.
Princípios e Critérios
O FSC atua de três maneiras: desenvolve os
Princípios e Critérios universais para certificação;
credencia organizações certificadoras especializadas e
independentes; e apoia o desenvolvimento de padrões
nacionais e regionais de manejo florestal, que servem
para detalhar a aplicação dos Princípios e Critérios,
adaptando-os à realidade de cada tipo de floresta.
O selo orienta o consumidor a procurar empresas
que asseguram a manutenção das florestas e não
degradam o meio ambiente. Além disso, agrega valor
ao produto, possibilitando atingir um mercado cada
vez mais exigente e preocupado com a conservação
ambiental e o desenvolvimento sustentável.
O FSC no Brasil
A criação do FSC Brasil (Conselho Brasileiro de
Manejo Florestal), em 2001, é o resultado do avanço da
certificação florestal no país. O Brasil tem a maior
área de florestas e o maior número de produtos
certificados pelo FSC. A maior parte é exportada para
países da Europa e da América do Norte, mas já existem
empresas brasileiras que se comprometem a dar
preferência aos produtos provenientes de
florestas certificadas.
Para saber mais sobre o FSC, acesse www.fsc.org.br.
Fonte: www.wwf.org.br
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a natureza agradece

Responsabilidade Ambiental

Selo FSC:
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Gestão Integrada •
Ser sustentável é viver o
hoje, com consciência e
responsabilidade, gerindo
nossos recursos e criando
soluções para que as gerações
futuras tenham acesso e
possam usufruir destes
mesmos recursos:
água potável, ar puro,
alimento, entre outros.

Há oito anos, a Nova Rio foi pioneira em seu
segmento no mercado do Rio de Janeiro obtendo a
certificação ISO 9001, quando nenhuma outra empresa
de Conservação e Limpeza tinha esse selo que confere
qualidade aos serviços prestados. Hoje, a Nova Rio
abraça mais um desafio: ser uma empresa sustentável
e, assim, atender a uma demanda de mercado, que
exige que cada vez mais organizações se preocupem
e tenham atitudes proativas em relação às questões
ambientais e sociais que nos cercam.
Na semana de 10 a 14 de agosto, a Nova Rio
lançou o Programa Gestão Integrada (Qualidade
e Meio Ambiente), um conjunto de ações a serem
implementadas buscando integrar os dois sistemas:
Qualidade e Meio Ambiente.
Os principais objetivos do Programa são:
n Trazer ao contexto da organização a
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responsabilidade socioambiental, através do
conceito de sustentabilidade.

n Minimizar os impactos ambientais causados por suas
atividades, adequando e otimizando processos a fim
de reduzir o consumo de energia e água.
n Reduzir e controlar a geração de resíduos através

criando juntos soluções que permitam à empresa ser
verdadeiramente sustentável”, disse Jony.
A primeira parte do Programa é a Implantação do
Programa de Coleta Seletiva na sede e filiais, além da

da implantação do Programa de Coleta Seletiva e

conscientização sobre a filosofia dos 4 Rs:

a adoção da filosofia dos 4 Rs (Repensar, Reduzir,

n REPENSAR e agir sobre nossos hábitos de consumo;

Reciclar e Reutilizar) na cultura da organização.

n REDUZIR ao máximo os resíduos gerados;

O lançamento do Programa se deu ao longo de

n REUTILIZAR materiais, permitindo que tenham vida

uma semana, quando todos os colaboradores da sede
e filiais participaram da palestra sobre Coleta Seletiva

mais longa e adiando o seu descarte;
n RECICLAR: Estimular e incentivar a reciclagem

e Filosofia dos 4 Rs. Para a ocasião, foi convidado

através da mobilização e cooperação de todos

o biólogo e especialista na área de Educação

os colaboradores, promovendo a sua adesão ao

Ambiental Jony Godinho, que trouxe uma reflexão

Programa de Coleta Seletiva e convidando-os a agir

importante sobre os nossos hábitos de consumo e

participativamente.

a relação complexa que eles têm com os impactos

A Diretora Geral Carla Ritto conclui: “é importante

socioambientais percebidos no modelo de sociedade

saber que este é apenas o começo. O primeiro

em que vivemos.

passo num longo caminho a ser trilhado, para o qual

“A ideia central é convidar os colaboradores da
Nova Rio a construírem coletivamente o Programa,

precisaremos do comprometimento e da
participação de todos.”
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QUALIDADE • MEIO AMBIENTE
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Comportamento

Seja um
líder inspirador
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Inspirar pessoas
comuns pode
levá-las a fazer
coisas incomuns.
Dizem que essa é
uma competência
de líderes especiais,
mas a boa notícia
é que é possível
aprender essa arte.
Um trabalho de qualquer
natureza pode ser feito de maneira
inspirada ou não. Quem está
inspirado faz coisas melhores, tem
mais comprometimento, acredita
que o resultado do seu trabalho é
importante e busca a excelência. Por
isso, os líderes devem desenvolver a
capacidade de “inspirar pessoas”.

Mas o que devemos fazer para
conseguir esse objetivo? Uma
saída é tentar aprender com a
prática daqueles a quem chamo de
“líderes inspiradores”. Confira:
1) Oferecem causas, em vez de
apenas empregos, tarefas ou
metas. Vão muito além de
metas e objetivos para serem
cumpridos.
2) Formam outros líderes, em vez
de apenas seguidores.
3) Lideram 360 graus, em vez
de apenas 90 graus. O líder
inspirador atua onde faz
diferença.
4) Surpreendem pelos resultados,
em vez de fazer apenas o
combinado. O líder do futuro não
será aquele que apenas chega
aonde anunciou que chegaria.
5) Inspiram pelos valores, em vez
de apenas pelo carisma. Inspirar
pelos valores é a tarefa mais
importante desses líderes.

A química desses componentes
é capaz de levar as pessoas
ao redor do líder a serem
transformadas, saindo de um
estado de acomodação para um
estado de criatividade, dinamismo
e desejo de cooperar. Líderes
que inspiram têm legitimidade,
pois não dizem uma coisa e
fazem outra. Demonstram que
são confiáveis e que sabem o
que estão fazendo. Representam
causas, têm os olhos postos
no futuro, sem negligenciar o
presente. Falam olhando nos
olhos e com sinceridade. Grandes
líderes sabem que, se a respiração
é vital ao corpo, a inspiração é
essencial à alma. Temos de mudar
o paradigma da liderança se de
fato desejamos criar famílias mais
felizes, empresas mais saudáveis e
comunidades mais solidárias.
Lembre-se: liderança não é uma
questão de cargo e sim de postura.
Fonte: Você S/A

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

Nesta matéria, você vai conhecer
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Para que servem os indicadores? E por quê?
Medir o desempenho de um processo, possibilitando
um controle de seus resultados para manter a
qualidade de nossos serviços.

Quais são os tipos de indicadores?
Existem diversos tipos:
Estratégico: Informa o quanto a empresa está dentro de
seu plano de crescimento, de suas metas.
Produtividade: Mede a proporção entre serviços
executados e os resultados obtidos.
Qualidade: Foca as medidas de satisfação dos clientes e
as características do produto/serviço.
Efetividade: Indica as consequências dos produtos/serviços.
Mede a eficiência dos processos e possibilita o alcance dos
objetivos fazendo a coisa certa, da maneira certa.
Capacidade: avalia a capacidade de resposta de um
processo através da relação entre saídas produzidas por
unidade de tempo.

O que acontece após a estratificação dos dados?
São levantadas as necessidades de abertura de ações
corretivas e preventivas, definidas a seguir:
Ações corretivas: Procedimentos da empresa para a
resolução de uma não-conformidade.
Ações preventivas: Medidas tomadas para evitar
uma não-conformidade.

Como é o processo de indicadores na Nova Rio?
No final de cada mês, é enviado um e-mail para os
departamentos solicitando informações para que sejam
alimentadas as planilhas que geram os gráficos
(veja o exemplo reproduzido nesta página).
Na Nova Rio, os indicadores são divulgados nos
departamentos a cada trimestre.

sucesso de nossa empresa.
O que são indicadores de desempenho?
É a estratificação de dados para obter um controle
dos resultados mensais dos processos de uma
empresa. Os indicadores são muito importantes para
a rastreabilidade e análise de comportamentos dos
processos (departamentos) e produtos (atividades fins).
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um pouco mais sobre os

Qualidade

Saiba mais sobre
os indicadores
de desempenho
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Notícias

Conheça a SIPAT
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Nova Rio na
III INFRA RIO
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No dia 20 de agosto, foi realizado no CEMHS (Centro
Empresarial Mário Henrique Simonsen) o III Infra Rio,
reunindo as melhores empresas de terceirização,
facilities e infraestrutura. A Nova Rio, como um dos
patrocinadores do evento, promoveu ações típicas da
vida do carioca, distribuindo água de coco, mate Leão,
biscoito Globo, cachorro-quente Geneal, sorvete Itália
e chocolates da Cacau Noir com imagens de pontos
turísticos do Rio (calçadão de Copacabana, morro do
Pão de Açúcar e o bondinho, Cristo Redentor e Arcos da
Lapa). Os promotores estavam uniformizados com uma
camiseta com a imagem do calçadão de Copacabana, a
marca da Nova Rio e o seguinte lema: “Carioca de nome,
de nascimento e de coração”. Para fechar o evento, o
Gerente de Novos Negócios, Stelio Marques, ministrou
uma palestra mostrando como a tecnologia beneficia
a atividade. Ele apresentou um case de sucesso da
empresa no contrato do BarraShopping.

A SIPAT (Semana Interna de Prevenção de
Acidentes) é uma semana voltada à prevenção,
tanto de acidentes do trabalho, quanto de
doenças ocupacionais. É uma das atividades
obrigatórias para todas as Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes do Trabalho, devendo ser
realizada anualmente.
Embora seja obrigatória, a SIPAT não deve
ser vista como mero cumprimento da legislação,
mas sim como um importante instrumento de
orientação e conscientização sobre a importância
da prevenção de acidentes e doenças no
ambiente do trabalho, com ganhos para a
promoção da saúde e na valorização da vida do
trabalhador.
Na SIPAT, os assuntos relacionados com
a segurança do trabalho são evidenciados,
buscando a efetiva participação dos funcionários,
envolvendo também os diretores, gerentes e
familiares, sempre que possível. O objetivo é
fazer com que os funcionários resgatem valores
esquecidos na agitação do cotidiano do trabalho,
trazendo a segurança para as práticas do dia a dia.

Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho
Comemorado em 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 por ter sido quando
o então Ministro do Trabalho, Júlio Barata,
publicou, em 1972, as portarias 3.236 e 3.237, que
obrigam a existência de Serviço Especializado em
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)
nas empresas com mais de cem funcionários.

Notícias

Qualificação e capacitação
em todos os níveis

Nova Rio adquire sacos plásticos
oxibiodegradáveis para reciclagem de lixo
A Nova Rio acaba de dar mais uma passo
importante em direção à sustentabilidade e à
preservação do meio ambiente: a aquisição de sacos
de lixo oxibiodegradáveis da Res Brasil.
O saco de lixo oxibiodegradável é diferente do
comum pela introdução, durante a sua fabricação,
do aditivo d2w, da empresa Res Brasil. Este aditivo
é um pó degradante que age como catalisador e
causa rápida desagregação nas cadeias moleculares
do plástico, em um processo denominado
oxibiodegradação.
O resultado é que os sacos plásticos, depois
de um período de tempo, se tornarão frágeis e se

desintegrarão em fragmentos cada vez menores, que
poderão ser digeridos por microorganismos. Este
estágio pode ser descrito como biodegradação, ou
seja, o resíduo do que anteriormente era um saco de
lixo se torna facilmente absorvido pelo solo, de forma
não agressiva ao meio ambiente.
Os consumidores utilizam todos os dias embalagens
plásticas que, quando coletadas, irão terminar seu
ciclo num aterro sanitário ou lixão. Manter o uso do
plástico não degradável é ignorar o fato óbvio de que,
não importando quantas vezes estes plásticos sejam
reutilizados ou reciclados, eles não irão desaparecer.
Cumpra sua parte e ajude a preservar a natureza.
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Preocupada com a capacitação e a qualificação
de seus colaboradores, a Nova Rio ministra
constantemente treinamentos para os diversos
níveis de profissionais existentes no seu quadro
funcional. Esta preocupação faz parte da política
de desenvolvimento dos colaboradores, tanto
administrativos como operacionais, no formato
de capacitação técnica, como: Admissionais,
Itinerantes, Desenvolvimento de Líderes,
Avaliação para Promoção, entre outros.
Quanto mais preparados estiverem, mais
seguros os colaboradores estarão para atender
e até superar as expectativas dos clientes. Além
disso, a parceria e o apoio dos clientes é um fator
fundamental para o sucesso deste trabalho. Os
temas abordados são técnicos (Como manusear
produtos químicos, Sistema de Gestão Integrada)
e comportamentais (Postura e ética profissional,
Qual valor meu trabalho tem para o mundo),
incluindo também os motivacionais.
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Notícias

Mais um
trimestre
de sucesso
Como resultado do excelente
desempenho da Nova Rio neste
trimestre, foram contratados mais
880 colaboradores, considerando os
novos contratos e os aditivos.

Destaques
Conheça os colaboradores que
se destacaram no desempenho
de suas funções no primeiro
semestre de 2009.
A Nova Rio parabeniza a todos
pelo bom trabalho!
É um orgulho ter esses profissionais
em nossa equipe.

Novos contratos
 ACERP – Associação de Comunicação Educativa
Roquete Pinto
 BKR – Lopes Machado Auditores S/C
 Prefeitura Municipal de Maricá

Aumento do efetivo alocado
nos contratos já consolidados
 Cam do Brasil

Simone Mendes
(Operacional)

Thalles Aguilar
(administração)

Carlos Alessandro Mathias
(Financeiro)

Maria Cremilda Oliveira
(DP I)

André Florentino
(Comercial)

Jorge Araújo
(Contabilidade)

 Stand RJZ Cyrela – Cond. Alcance Residencial
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 Condomínio Atmosfera
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 Condomínio Golf Village
 UTC Engenharia
 Petronect – Procurement Negócios Eletrônicos S/A
 Casa & Vídeo
 Ampla Niterói e São Gonçalo
 Castro Barros Advogados

Menção Honrosa
Cilene Santana Anísio
A nossa colaboradora recebeu
muitos elogios do Sr. Alves, Gerente
da Loja Casa e Vídeo Tijuca, na
Rua Haddock Lobo. Cilene é muito
organizada e comprometida com
a limpeza da loja. Ela realiza seu trabalho com
excelência, além de ser muito simpática com todos.
Parabéns, Cilene! A Nova Rio se orgulha de
colaboradores como você.

O desenvolvimento
sustentável já
está nas roupas,
calçados, móveis,
acessórios e muitos
outros produtos.

Bolsas ecológicas e peças
de mobiliário e decoração
estão entre os produtos
ecologicamente responsáveis
que o mercado oferece
atualmente

O bambu, matéria-prima de
destaque para a produção
sustentável, também está em
muitos objetos, inclusive na
carroceria deste inusitado
carro elétrico japonês
(ao lado)

especial nas regiões tropicais e
subtropicais.
Mas, além de ajudar a salvar o
planeta, os produtos sustentáveis
também são um bom negócio.
Segundo especialistas, esse mercado
tem crescido bastante, pois os
clientes estão ficando cada vez mais
conscientes e informados.
As chamadas sacolas ecológicas
são um bom exemplo, se tornando

uma “febre” entre os consumidores.
Feitas para substituir as bolsas
plásticas no transporte das
compras, elas se transformaram
em verdadeiros acessórios de
moda. Comerciantes de diferentes
segmentos adotaram o uso das
bolsas retornáveis, que também
estão sendo muito usadas como
brindes de empresas, inclusive na
Nova Rio.
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O consumismo desenfreado é
uma das fontes do esgotamento de
recursos naturais, mas já existem
opções para quem quer comprar
produtos ecologicamente corretos.
Como muitas ameaças
ambientais vêm do consumo
indiscriminado de matérias-primas
e do acúmulo de materiais não
degradáveis descartados como lixo,
o mercado da moda está buscando
o uso mais eficiente desses recursos,
por meio do planejamento do
consumo e da eliminação do
desperdício.
Tecidos ecologicamente corretos
– feitos com sobras de fios de linho,
fibra de bananeira e garrafas pet,
por exemplo – têm sido usados para
a confecção de roupas, sapatos,
móveis e outros produtos. O bambu
é mais uma matéria-prima que
merece destaque, por apresentar
um caráter bastante sustentável,
alta produtividade, baixo gasto
de energia na produção e,
principalmente, por ser abundante
em todas as partes do mundo, em

Sustentabilidade

Consumo com
responsabilidade
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Cultura e Lazer

Piadas
“Pensando no futuro”:
uma piada ecológica
A menininha brinca na sala, enquanto os
pais assistem ao Jornal Nacional.
Willian Bonner: – A crescente emissão
de gás carbônico para a atmosfera por
indústrias e veículos é uma das causas
do aumento do buraco na camada de
ozônio, causando o efeito estufa, o
desequilíbrio climático do planeta que
origina o aquecimento global.
O pai comenta: – O que será de nós?
Essa onda de calor vai acabar nos
matando... Que futuro terão os nossos
filhos? Se soubéssemos que iríamos
chegar a esse ponto...
A menininha escuta as reclamações do
pai e comenta: – Devia ter pensado nisso
antes... Se eu for presidente do mundo,
vou deportar todos os adultos pra Marte.
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O pai responde: – Mas lá não tem oxigênio!
E a menininha diz: Hum... Tá começando
a pensar no futuro, hein?

24 ANOS DE SUCESSO
Em Junho/09 a Nova Rio completou 24 anos de existência,
com histórico de grande sucesso, o que é motivo de muita
satisfação para nossa Corretora, que mantém sólida
parceria com a Empresa nestes últimos 11 anos.
Faça como a Nova Rio, confie os Seguros de sua Empresa
para a Rezende & Moura e fique tranqüilo para
desenvolver sua atividade principal.
Atuamos em todos os ramos de seguros (Automóveis,
Motocicletas, Imóveis, Vida, Saúde, Fiança Locatícia, etc),
trabalhando sempre com as mais conceituadas
Seguradoras.
Dispomos de atendimento personalizado para Empresas,
oferecendo produtos especiais, tais como; Vida e Saúde
A NOVAContratuais,
RIO
em CONVÊNIO
Grupo, GarantiaCOM
de Obrigações
Responsabilidade Civil, etc.

Descontos Especiais para Funcionários.
11

ANOS
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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

Dicas de leitura
O simples hábito de ler nos ajuda a entender as
coisas à nossa volta, interpretando e decifrando os
fatos que permeiam a vida sob várias perspectivas.
A compreensão do que lemos é fundamental
para ampliar nosso conhecimento
e proporciona um excelente exercício de
decodificação do mundo.
A Bolsa Amarela – Este livro é um
exemplo do ludismo que está presente
na obra de Lygia Bojunga. Fazendo
um paralelo entre o imaginário e o
real, a autora conta a história de uma
menina que contesta a estrutura
familiar tradicional, na qual “criança
não tem vontade”. Em meio à vida real
e amigos frutos de sua fantasia, essa menina sensível nos
apresenta um mundo fantástico, por meio do qual faz a
sua afirmação pessoal.
Por um Fio – O médico Dráuzio Varella
conta as suas experiências com doentes
de câncer e outras enfermidades
terminais, tecendo um relato sobre a
perspectiva da morte e seu impacto
na vida de pacientes e familiares. As
diversas reações dos que se descobrem
enfermos variam entre a conformidade,
o desespero e busca pela cura, enquanto a posição familiar
oscila entre a dedicação extrema e a mesquinharia.
Laços de Família – Este livro de
contos representa bem o estilo
introspectivo da escritora Clarice
Lispector, que privilegiava as agruras
e contradições humanas em seus
textos. Em Laços de Família, Clarice
expressa de forma exacerbada os
momentos intensos de ruptura do
ser com a realidade, mostrando a crise existencial que
confronta toda existência do ser humano.

Teste seus conhecimentos sobre coleta seletiva!
Ligue corretamente a coluna dos tipos de resíduo
com os coletores de lixo adequados.

Moqueca
de filé de peixe
Nesta edição, o chef Ubycosta
apresenta uma deliciosa receita de
moqueca de filé: saudável, nutritiva e
simples de fazer. Você pode usar filé
de viola ou de cação. Bom apetite!

Cultura e Lazer

O jogo da coleta seletiva

Ingredientes:

Contaminado












Madeira
Metal
não reciclável
(Lixo misturado)
orgânico
Papel

1 kg de filé de peixe
Dois pimentões amarelos
Dois pimentões vermelhos
Dois pimentões verdes
Duas cebolas
Dois tomates
Uma cabeça de alho
Um amarrado de salsa
Uma lata de molho de tomate
Sal a gosto

1. Tempere o filé com sal a gosto.
2. Corte os pimentões e as cebolas
em tiras finas e depois corte-as
ao meio.
3. Numa panela grande, refogue o
alho com o azeite e um pouco dos
temperos, adicionando sal.
4. No ponto do refogado dourado,
adicione uma camada de filé e uma
camada dos temperos, de forma
sucessiva.
5. Ao final, adicione o molho de
tomate e cozinhe em fogo médio
por 30 minutos.
6. Sirva com salada verde e arroz
branco.

Radioativos
resíduos
ambulatoriais
e de serviços
de saúde
Vidro

Receita para 4 pessoas.
RESPOSTAS
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Modo de preparo:

Plástico
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Radioativos

Roxo

Resíduos Ambulatoriais e de Serviços de Saúde

Branco

Madeira

Preto

Vidro

Verde

Contaminado

Laranja

Papel

Azul

Metal

Amarelo

Plástico

Vermelho

Orgânico

Marrom

Não Reciclável (Lixo misturado)

Cinza

DPZ

LEIA ESTE TEXTO
SEM RESPIRAR.
Segurou firme? Então vamos lá. Sem oxigênio, você morreria em
apenas 3 minutos. Mas fique tranquilo, seu corpo vai voltar a respirar
dentro de poucos segundos, mesmo que você lute contra isso. É automático, involuntário. Os campeões de apneia conseguem chegar aos
7 minutos. Mas para pessoas normais é um pouco mais complicado.
Você já deve estar sentindo uma leve agonia, né? Vai começar a perceber como está difícil prestar atenção nas palavras. A falta de oxigênio
deixa o cérebro confuso. Mas calma. Tente se concentrar. Seja forte
como o nosso planeta. Diariamente ele é bombardeado por milhões de
toneladas de poluição. A cada minuto, várias árvores nativas são
derrubadas. Sem falar das queimadas. É incrível, mas a natureza
continua resistindo. Por falar nisso, estamos quase lá. Não desista.
A Stilgraf possui a certificação FSC, que garante a origem da matériaprima florestal utilizada em seus produtos. Ei, você ainda está aí?
70% das pessoas voltam a respirar na parte verde. 29%, na parte
laranja. 1% apenas, na parte vermelha. Ufa.

A execução é uma arte.

