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Descarte de
EPIs e uniformes
Veja como a Nova Rio pretende minimizar impactos
ambientais através do gerenciamento de resíduos
Págs. 10 e 11

Empréstimo com
Desconto em folha.
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PÁGINA 12 – COMPORTAMENTO
Ponha um tubarão no seu tanque
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Editorial

Estamos chegando ao final de 2008, que, sem dúvida,
foi muito especial para nós. Ao longo deste ano, a
união de todos os nossos colaboradores permitiu que
a Nova Rio pudesse cumprir seus principais objetivos,
principalmente a incorporação de uma política de
responsabilidade ambiental e práticas sociais.
É claro que muita coisa ainda é preciso ser feita,
mas da nossa parte estamos trabalhando com um
ideal contemporâneo para construir uma sociedade
sustentável do ponto de vista ambiental, empresarial
e social. Não iremos parar por aqui, pois estamos
buscando constantemente novos ideais e principalmente
administrar de forma direcionada aos valores humanos,
numa visão de negócio que ultrapassa o estreito limite
estabelecido pelas simples relações de interesses
econômicos e comerciais, observando a atividade como
alavanca para o desenvovimento do “ser humano”.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para desejar
a todos os nossos colaboradores, clientes, parceiros
e amigos, um Feliz Natal, fazendo votos de que 2009
renove-se na esperança e na realização dos projetos,
planos e desejos de todos. Que possamos continuar
juntos, com o mesmo entusiasmo e a mesma dedicação!

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.

Reflexão

Ambição...
A ambição é endógena e, quando bem controlada
com pensamentos positivos destinados ao objeto
desejado, cria uma espécie de combustível interno, que
nos conduz para a realização de um objetivo.
A boa ambição vem de uma vontade própria. Aqueles
que as têm em menor grau aceitam com muita passividade
qualquer resultado. O que lhes falta é ter o calor interno
que conduza à liderança envolvendo os outros como
instrumentos de equipe para a realização do desejo.
É a ambição que mantém muitas pessoas nos seus
empregos por um longo período, principalmente
quando existem oportunidades de crescimento. Se
as oportunidades no emprego atual ficam escassas,
elas procuram outro onde possam visualizar sinais de
evolução tanto financeira quanto profissional.
Entre os 20 e 30 anos, é comum as pessoas buscarem
oportunidades para satisfazer suas ambições. Aos 35
anos, quando são consideradas capazes, é que decidem
manter-se firme em uma convicção.
Há uma grande diferença entre um ambicioso em
maior grau e outro em menor. Os ambiciosos fazem mais
que o combinado e extrapolam sendo mais assertivos,
decididos, convictos e determinados. Usam a habilidade
para conseguir a cooperação entre as pessoas. Resolvem
com mais facilidade os conflitos e transitam com extrema
competência em vários níveis hierárquicos. Esbanjam
energia, entusiasmo e por força da ambição implantam
o seu ponto de vista. Percebemos que os ambiciosos são

afáveis, procuram sempre fazer o melhor e dar o melhor
de si para que as pessoas se sintam bem.
Quem tem ambição em maior grau incentiva o grupo
fazendo com que todos tenham a sensação de serem
importantes e cresçam com isso. Ele é um valorizador.
Usa a inteligência interpessoal relacionando-se bem,
sendo atencioso com todos. Nunca perde o foco. Usa a
imaginação e tem um alto IVP (índice de viração própria).
Outros passam da linha da boa ambição e chegam
às raias da ambição má, que aqui vamos chamar de
ganância. Os gananciosos querem tudo para si, limitam
as pessoas que lhe cercam e impedem o crescimento
da equipe. É comum faltarem com a ética. Muitos,
pela ganância de ter mais, são presas fáceis dos
aproveitadores de ocasião e pagam caro por isso. O
desejo de status pesa mais do que a importância das
pessoas que lhe rodeiam.
As pessoas lutam por necessidade ou ambição e
ambas requerem renúncia.
A ambição é maior onde há grande oferta de
oportunidades. Nós que contratamos pessoas para dirigir
nossos empreendimentos, precisamos estar atentos.
Contratar alguém com baixo grau de ambição é estagnar
no mercado aceitando o que o destino oferece. Isso é
pouco. Merecemos mais do que um destino.

Vitor Edson Gerhardt
Instrutor e Palestrante do Instituto Master Mind
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...é um desejo de ser triunfador, de fortuna, de honrarias,
de poder, independente do que acontece à sua volta.
Acontece que ambição todos têm em maior ou menor grau.
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Responsabilidade social
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Jovem Aprendiz:
lei ou responsabilidade social?
Desde 2005, com a criação do Programa Jovem Aprendiz,
passaram pela empresa cerca de 50 jovens.
O trabalho sofreu algumas modificações em seu formato,
criando a partir de 2007 uma equipe responsável.
Esta equipe conta com uma coordenadora,
uma psicóloga e uma assistente social que
trabalham buscando a valorização do lado
humano desses jovens durante o processo
de aprendizagem, privilegiando a formação
profissional e incentivando que o adolescente
conclua seus estudos convencionais.
Nesse processo, busca-se orientar o jovem
acerca das práticas e valores do mundo
do trabalho, como trabalhar em equipe,
apresentação pessoal, relações interpessoais,
direitos e deveres, valores éticos e profissionais,
entre outros suportes necessários no decorrer
do processo.
Neste programa, a empresa atende jovens
oriundos de uma classe com dificuldades
sociais e financeiras, que precisam de apoio
e recursos para melhorar o desenvolvimento
socioeconômico e transformar sua realidade.
Confira no box ao lado algumas realidades em
fase de transformação.
São portas que se abrem dando a estes
jovens um olhar em direção ao futuro. É o
trabalho em conjunto fazendo a diferença na
vida de muitos deles. É importante mencionar
que a qualidade das relações estabelecidas
entre a empresa, o jovem e a família são fatores
que facilitaram a execução do objetivo deste
programa.
O Programa Jovem Aprendiz da Nova
Rio representa o fortalecimento do papel
da empresa transformando em realidade a
responsabilidade social.

O jovem Rodrigo
Lemos da Silva iniciou
no programa em 2008
e, em um primeiro
momento, a equipe
detectou dificuldades na
pronúncia de algumas
palavras, assim como
uma escrita ainda
espelhada, o que não é
compatível à sua idade, 16 anos. Buscamos através
do Serviço Social, na nossa rede de convênios, um
atendimento fonoaudiológico para melhorar o
desempenho profissional, educacional e
social de Rodrigo.
O jovem Walter Valdelino da Silva, também
contratado em 2008, vem de uma realidade de
total vulnerabilidade e risco social, sem nenhuma
perspectiva de futuro. Ele viu uma oportunidade
surgir ao mostrar seus desenhos para a equipe do
programa, que se mobilizou na tentativa de oferecer
ao jovem o “aperfeiçoamento do seu dom”.
Após uma longa
busca, o Serviço
Social conseguiu
uma bolsa de
estudos de
desenho livre
por 12 meses
no curso de
desenho Oberg.

A cada dia mais informação e trabalho.
As cidades crescem. Os países também.
Tanto o planeta como nós sofremos
com o desequilíbrio. Surgem doenças
e problemas. Com o ecossistema
desequilibrado, mais insetos
invadem nossas casas.

Responsabilidade ambiental

Alternativas para
o controle de pragas

 Para afastar insetos dos armários, espalhe pequenos
galhos de sálvia ou manjerona dentro deles.No
caso de traças e aranhas, use pedrinhas de cânfora.
Cuidado com armários de criança!
 No caso de moscas, mosquitos e baratas, use ramos
de hortelã, eucalipto ou alecrim. Andiroba e citronela
continuam valendo. Para as baratas, use óleo
essencial diluído num borrifador ou em um pano
embebido em chá bem forte de eucalipto ou alecrim.
 Para as formigas, coloque cravo da índia nos locais
em que costumam aparecer. Não se esqueça de
renovar os cravos periodicamente.
 Para prevenir o aparecimento de pulgas, lave os
animais de estimação com água e sabonete (dê
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preferência aos produtos com óleo de neném, pois
eles possuem ação repelente sem ser tóxico). Aplique
também duas colheres de sopa de alecrim fervidas
em um litro de água. Além disso, espalhe pela casa
folhas de erva de Santa Maria e poejo (cuidado com
crianças pequenas!).
 Você pode fazer um pesticida natural para plantas
fervendo folhas de ruibarbo, durante meia hora, em
quatro litros de água. Depois, é só acrescentar uma
colher de chá de sabão de coco para a mistura aderir
às folhas e expulsar os pulgões.

Lembre-se: as dicas são para afastar
insetos e não para matá-los.

mprego
em caso de dese
SEGURO GRÁTIS
astamento por
involuntário e af
motivo de saúde.

Os juros do Crédito
os mais
BV Consignado são
cado.
competitivos do mer
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Nesses tempos difíceis, o melhor a fazer
é procurar soluções fáceis e baratas que
não agridam o meio ambiente. Confira:

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

0800 011 7888
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Responsabilidade social

Faça a diferença
Em 2008, a Nova Rio participou,
junto da TV Record, do evento “O
Dia de Fazer a Diferença”, criado em
1992 pela jornalista Marcia Bullard,
presidente, CEO e editora do
jornal USA Weekend. É um evento
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cultuado e emblemático nos EUA.
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É o dia em que empresas, escolas, organizações,
entidades sociais e milhares de voluntários se
mobilizam para realizar ações sociais simultâneas em
diversos locais do país. Além disso, para a realização
do evento, é muito importante a participação dos
patrocinadores e apoiadores.
Aqui no Rio, a TV Record é a patrocinadora oficial
e conta com a colaboração de seus diversos parceiros.
As ações acontecem simultaneamente em abrigos de
crianças, idosos e associações que recebem as reformas
necessárias.
Alimentos são arrecadados por meio de shows
e jogos de futebol beneficentes, e muitas mudas de
árvores são plantadas em praças e parques. Além
disso, acontecem ações solidárias múltiplas como, por
exemplo, emissão de documentos, assessoria jurídica
e exames médicos, em diversos locais da periferia da
cidade.
Os artistas e profissionais da Rede Record
participam ativamente do “O Dia de Fazer a Diferença”
organizando leilões, participando de programas
de doação de sangue, emprestando seu carisma
e popularidade para incentivar a participação da
sociedade.
Graças a ações como esta, comunidades e locais
mais desfavorecidos recebem um pouco de atenção
e carinho, além de uma melhora significativa em seu
dia-a-dia.
Todos podemos fazer a diferença no mundo, e fazer,
de todo dia, o dia de fazer a diferença.

“Ele é e foi um exemplo de pai”, diz
Rafael dos Santos
Líder do Novo Segredo,
Rafael teve um grande apoio do
empresário Miguel Giovanni, dono
de uma rede de supermercados na
Região dos Lagos, que acreditou e
investiu na banda. Além disso, ele
não esquece a valiosa contribuição
do produtor Bira Havaí, que o
orientou e ajudou na gravação do
primeiro CD com músicas próprias
que poderá ser lançado em 2009.
Outra ajuda muito importante
para o crescimento da banda de
Rafael veio do amigo Eduardo
Valadares, fundador do tradicional
bloco carnavalesco de Araruama,
conhecido como “Bloco das
Piranhas”. Nos últimos três carnavais
na cidade, o Novo Segredo
tocou durante o desfile do bloco,
experiência que contribuiu para a
divulgação do grupo na região.

Hoje, aos 28 anos, Rafael trabalha
como telefonista na Nova Rio,
prestando serviço no contrato Banco
do Brasil, agência de Santa Rosa.
Seu maior sonho é tornar-se músico
profissional e investir na carreira,
tendo como incentivo a divulgação
de Ciúmes, música de trabalho do
novo CD que está tocando na Rádio
FM O Dia.
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Rafael dos Santos, nascido
em 1979 em Niterói, foi retirado
dos braços de sua mãe quando
tinha alguns meses de vida e
encaminhado ao Juizado de
Menores, onde permaneceu até os
16 anos. Neste período, apesar de
muitas transferências e sofrimento,
pôde estudar até o Ensino Médio.
Durante esta fase, aos 13 anos,
foi transferido para a cidade de
Araruama onde teve a primeira
oportunidade de emprego,
incentivado pelos colegas e pela
assistente social da instituição
onde morava na época. Ainda
nesta idade, foi trabalhar na antiga
Cerj (companhia de eletricidade
da região) como office-boy. Aos
18, ingressou como estagiário na
empresa Águas de Juturnaíba,
onde foi reconhecido e promovido
a contínuo e, posteriormente,
assistente de Recursos Humanos.
Paralelamente à sua vida
profissional, fundou o grupo de
pagode Novo Segredo, que já existe
há 11 anos.
Na adolescência, Rafael
foi adotado pelo professor de
Matemática e Física, Hildécio de
Oliveira. Além do amparo familiar,
teve condições de aprimorar, de
forma positiva, seu caráter e sua
responsabilidade com o trabalho.

Perfil

Crescimento pessoal
e profissional no
embalo do pagode

9

A importância do
de EPIs e uniform
Como divulgado na
edição 27, a Nova Rio
iniciou o processo
de implantação do
Sistema de Gestão
Integrado (SGI) que
contempla as áreas
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de Qualidade e Meio
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Ambiente. Para
tal, privilegiamos
a minimização
dos impactos
ambientais de nosso
trabalho através do
gerenciamento dos
resíduos oriundos de
nossas atividades.

O primeiro passo é dar um destino adequado aos resíduos
que consideramos de maior fluxo e volume: os uniformes e EPIs.
Isto será feito através do controle, armazenamento, recolhimento
e destinação final.
Como funcionará? É muito simples!
Primeiramente, será devolvido todo e qualquer uniforme ou
EPI, em caso de troca ou dano. Cada setor terá que armazenar
em sacos de lixo seus resíduos (preto para as áreas administrativa
e verde; branco para área hospitalar), sendo um saco para os
uniformes e outro para os EPIs.
O segundo passo é devolver esses sacos toda vez que houver
entrega de material. Ou seja, no ato da entrega, os funcionários
da Logística irão recolher tais sacos de lixo contendo os resíduos.
Este material será acondicionado em contêineres, na sede
da Nova Rio, devidamente identificados, sendo mensalmente
recolhidos por uma empresa específica contratada. Esta empresa
deverá ser credenciada pela Feema (Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente) e terá a responsabilidade de
assinar um documento chamado de Manifesto, gerado pela Nova
Rio contendo informações dos resíduos que serão descartados.
A empresa responsável por realizar o descarte destes resíduos
fará o co-processamento. Esta técnica consiste na destruição
térmica dos materiais, através de altas temperaturas. Neste
processo todos os resíduos são 100% destruídos.
Esta medida já está sendo adotada pelo Departamento
Operacional, tendo a supervisão e os técnicos de segurança a
responsabilidade de divulgar e orientar nossos colaboradores nas
frentes de serviço quanto ao procedimento.
Somente salientamos que é de extrema importância a
devolução dos materiais para que não soframos futuramente
com sanções ou punições legais, já que esta é uma medida
mandatória pelos órgãos competentes e um compromisso da
nossa Política de Gestão integrada.

descarte
mes
Precisamos da
sua colaboração.
Em caso de dúvida,
consulte seu
encarregado, líder
de turma ou
supervisor.

Esteja sempre protegido
Os Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) visam garantir a integridade física e
preservar a saúde e bem-estar do indivíduo,
reduzindo assim os riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O
seu uso só tem eficácia quando está de acordo
com a finalidade do trabalho e em perfeito
estado de conservação e funcionamento.
O mito de que os EPIs são desconfortáveis
está ultrapassado, já que atualmente eles
são confeccionados com materiais leves e
confortáveis.
Faça já a sua parte. Use os EPIs adequados
e os descarte corretamente.

11

Comportamento
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Ponha um tubarão
no seu tanque
Os japoneses sempre adoraram peixe fresco. Porém, as
águas perto do Japão não produzem muitos peixes há décadas.
Assim, para alimentar a população, os japoneses aumentaram
o tamanho dos navios pesqueiros e começaram a pescar mais
longe do que nunca.
Quanto mais longe os pescadores iam, mais tempo
levavam para chegar. Se a viagem de volta levasse mais do que
alguns dias, o peixe já não era mais fresco. E os japoneses não
aprovavam o gosto.
Para resolver este problema, as empresas de pesca
instalaram congeladores em seus barcos. Assim, era possível
que os barcos fossem mais longe e ficassem em alto mar por
muito mais tempo, já que os peixes ficavam congelados. Mas os
japoneses conseguiram notar a diferença entre peixe fresco e
congelado e, é claro, reclamaram do sabor.
Então, as empresas de pesca instalaram tanques nos navios
pesqueiros. Eles podiam colocar os peixes nos tanques como
“sardinhas”. Porém, depois de um certo tempo se debatendo,
eles não se moviam mais. Chegavam vivos, porém cansados e
abatidos. Claro que os japoneses notaram a diferença do gosto.
Se você fosse um consultor, o que recomendaria?
Antes da resposta, leia o que vem abaixo:
Depois que as pessoas atingem seus objetivos elas correm
o risco de perder a paixão inicial. Elas podem começar a pensar
que não precisam mais se envolver, se comprometer tanto,
então relaxam.
Para esse problema, inclusive no caso dos peixes dos
japoneses, a conclusão é simples: no começo dos anos 50
observou-se que: “O homem progredia, estranhamente,
somente perante a um ambiente desafiador”.
Bom, para conservar o gosto de peixe fresco, as empresas de
pesca japonesas ainda colocam os peixes nos barcos dentro de
tanques, mas adicionam um pequeno tubarão. Alguns peixes
não sobrevivem, mas a maioria chega “muito vivo” e fresco
no desembarque. Tudo porque são desafiados o tempo todo.
Portanto, como norma de vida, não evite os desafios. Enfrente-os!
Um novo ano está chegando. É hora de pensar em novos
objetivos. Não se acomode! Faça a diferença!
“Ponha um tubarão no
seu tanque e veja quão
longe você realmente é
capaz de chegar”.

O primeiro Congresso Nacional
de Terceirização e Gestão de
Serviços (Conterge) foi realizado
no dia 19 de setembro, no Jockey
Club Brasileiro, e contou com a
participação da diretoria e dos
gerentes da Nova Rio.
O professor José Pastore, um
dos maiores estudiosos das relações
de trabalho no Brasil, ministrou
a palestra “Os caminhos da
terceirização no Brasil e no mundo”.
Além de palestras, o evento
contou também com rodadas

de negócios, estudos de casos
e apresentação de painéis que
ajudaram as empresas e os
profissionais no entendimento do

Notícias

Congresso Nacional de
Terceirização e Gestão de Serviços

atual mundo da terceirização e os
desafios para o futuro. A Nova Rio
parabeniza a organização do evento
pela brilhante iniciativa!

No dia 8 de novembro, foi
realizada em 13 capitais brasileiras
a Ação Nacional Febrac – Limpeza
de Áreas Verdes, promovida pela
Federação Nacional das Empresas
de Serviços e Limpeza Ambiental
em parceria com os sindicatos nos
Estados.
A iniciativa agregou mais de
1.000 empregados e empresários
prestadores de serviços terceirizados
num esforço de conscientização
ambiental e contou com o apoio
da Nova Rio e de outras empresas
do setor de limpeza, asseio e
conservação.
No Rio de Janeiro, a ação foi
promovida em um dos tradicionais
cartões postais da cidade: a Lagoa
Rodrigo de Freitas.
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Ação Nacional Febrac: um dia de
cidadania por um mundo melhor
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Facilities Management
Nos dias 29 e 30 de outubro, a Nova Rio participou
como um dos patrocinadores do III Encontro Abrafac
de Facilities Management, realizado em São Paulo.
O atual presidente da Associação, Amilcar
João Gay Filho, foi responsável pala abertura do
evento. No primeiro dia, os participantes, entre
eles patrocinadores, associados e demais empresas
interessadas no ramo, assistiram as palestras:
 Ética aplicada à Gestão Empresarial
 Painel: Crescimento Econômico e Boom Imobiliário
 Networking e Marketing de Relacionamento
 Administração do Tempo
 A Emergência de Múltiplos Paradigmas: Novos
Tempos, Novas Atitudes

Prêmio Abrafac
elege os
melhores do ano
No dia 30 de outubro, encerramento
do evento, foram apresentados os futuros
presidente e vice-presidente da Abrafac
(Associação Brasileira de Facilities). Houve ainda
a premiação dos vencedores de Melhores do
Ano de 2008 e um jantar de confraternização.
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Dia das crianças e de
muita alegria e diversão
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No dia 12 de outubro, a Nova Rio mais uma vez
proporcionou momentos de lazer com a família aos seus
colaboradores da sede. Todos juntos de seus filhos e
sobrinhos assistiram a peça Alice no País das Maravilhas,
produzida pelo grupo Vanart, no auditório do colégio CEC,
na Barra da Tijuca.
Além do espetáculo, que contou com efeitos especiais
e muita diversão, a criançada aproveitou um lanche
preparado especialmente para a ocasião e ainda levou
para casa um presente da empresa.

Parceria pelas crianças
Pensando mais uma vez no lazer de seus funcionários,
na semana seguinte ao Dia das Crianças, a Nova Rio
fechou uma parceria com seu cliente Barra Shopping,
proporcionando uma manhã feliz em comemoração à data.
O evento contou com lanchinhos, brincadeiras,
camarim de maquiagem, oficina de desenho e
apresentação de mágico. E, mais uma vez, as crianças
ganharam doces e presentes.

A criançada se
esbaldou nos eventos
do DIa das Crianças
promovidos pela
Nova Rio: teatro,
mágica, oficina de
desenho e muito
mais!

O designado da CIPA é o funcionário indicado
como responsável no setor pelo cumprimento
dos objetivos da NR-5 do Ministério do Trabalho
e Emprego, que trata da saúde e segurança do
trabalhador. Este procedimento é necessário
para contratos que tenham um número inferior
a 20 funcionários e, portanto, não apresentam a
necessidade de se constituir uma CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes).
Este funcionário deverá participar anualmente
de treinamento específico para o desempenho de
suas funções, cujo objetivo é identificar os riscos
do processo de trabalho, verificando situações que
eventualmente possam trazer insegurança aos
demais trabalhadores.
O designado deverá realizar um treinamento de
20 horas com os temas da NR-5, recebendo diploma
de formação de cipeiro, com mandato de um ano.

O nosso anjo da guarda
Dedicada, comprometida, amiga e líder nata,
a colaboradora Sílvia Maria Nascimento Delphim,
supervisora do contrato Petrobras-Edihb, foi
homenageada pela sua trajetória e competência
na 38ª edição do Notícias Edihb, informativo de
circulação interna no edifício.
Há 14 anos neste setor e há sete como funcionária
da Nova Rio, ela iniciou sua jornada como servente
e hoje lidera 222 profissionais de forma muito
profissional e entusiasmada. Sílvia estimula o
crescimento deles através do ingresso no Projeto

Acesso, que é oferecido pela Petrobras e possibilita a
conclusão do Ensino Médio e Fundamental.
Pela sua humildade e integridade, a colaboradora
é considerada “O anjo da guarda da limpeza”.
Aproveitamos a oportunidade para felicitar
a equipe que participou do evento realizado no
restaurante executivo da Petrobras, no Edihb, em
outubro, tendo como ponto primordial a eficiência
na execução das tarefas. Parabéns pela organização,
boa vontade e pelo empenho. Mais que um trabalho
eficiente, foi um exemplo de admirável conduta.
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No dia 10 de outubro, na sede da Nova Rio, o
departamento de Compras da empresa organizou
o terceiro Encontro de Fornecedores com um apelo
diferente. Ao invés de serem espectadores do evento,
os fornecedores foram protagonistas. Fizeram palestras,
expuseram seus produtos e promoveram uma rodada
de negócios. Para abrilhantar ainda mais o evento, os
fornecedores enviaram brindes com suas logomarcas,
formando belos kits que foram distribuídos entre os
participantes.
A Nova Rio instituiu o Prêmio Fornecedor Destaque do
Ano e coube a Souza Dias Confecções esse título, numa
homenagem emocionada e merecida.
Ao final do evento, foi servida uma peixada aos
participantes que também puderam se descontrair ao
som da Banda Nova Rio, agora com nova formação e
novo repertório.
Agradecemos a todos os participantes, em especial
aos palestrantes e expositores: Melhoramentos,
Emprefour, JohnsonDiversey, Marluvas, Becker, Bralimpia,
Icla, Potencial, Brasilseg, Souza Dias e Ferragens Couso.

A importância do
designado CIPA

Notícias

Encontro de
fornecedores
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Menções Honrosas
Brigada
Em virtude do excelente trabalho
realizado por nossa brigada, não
somente na sede da Embratel e no
EDIHB (Petrobras), como também
em todas as atividades executadas, a
Nova Rio tem o prazer de homenagear
todos pelo comprometimento, profissionalismo, esforço, e também pela
dedicação, competência, colaboração, disponibilidade... Enfim, uma
brilhante contribuição à nossa empresa. Parabéns pelo empenho! A
empresa se orgulha e aplaude de pé esta equipe.

Sebastião Sousa da Silva
Como exemplo de colaborador designado da CIPA, a gerência de
Segurança do Trabalho da Nova Rio parabeniza o sr. Sebastião Sousa
da Silva, lotado na unidade Embratel Guaratiba por seu empenho e
comprometimento, sempre orientando seus colegas de trabalho sobre os
riscos e o uso correto e obrigatório dos EPIs. Parabenizamos, também, toda a
equipe de colaboradores, o supervisor operacional sr. Carlos Veiga e a técnica
de segurança do trabalho sra. Deise Luzia pela dedicação dispensada no
intuito do cumprimento das normas e procedimentos de segurança.

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.
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Julho de 2008:
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Rita de Cássia Lopes – Auxiliar Administrativa
A colaboradora do mês de julho, Rita de Cássia, desta na Nova
Rio há mais de sete anos. Nesse período, foi possível constatar
um aumento na sua produtividade, organização, colaboração
e entusiasmo. Podemos dizer que Rita faz a diferença e agrega
valor à empresa, pois dá o suporte necessário à administração e
aos demais departamentos apoiados.
Agosto de 2008:
Sérgio Ribeiro – Vendas
Sua liderança e bom desempenho no departamento de vendas
foram notórios nos últimos meses. Além disso, desenvolveu
um projeto inovador no Barra Shopping. Foi muito aplicado
na implantação deste plano de trabalho, acompanhando-o
de perto. Por isso, Sérgio Ribeiro se destacou não só pela
capacidade de elaboração do projeto, mas também pelo
empenho em sua implantação.
Setembro de 2008:
Elizabeth Braga – Gestão da Qualidade
A engenheira Elizabeth Braga – ou Beth, como costuma ser
chamada – se destacou de forma surpreendente neste trimestre nas
obras do Hospital Naval Marcílio Dias e no Hospital da Força Aérea
do Galeão. Ela realizou seu trabalho com maestria e foi notada pelos
nossos clientes. A colaboradora também fez um ótimo trabalho
de pré-auditoria no Barra Shopping, por isso foi merecidamente
escolhida como colaboradora do mês de setembro.

Novos
clientes
Ratificando nossa excelência no
mercado de prestação de serviços
e terceirização de mão-de-obra,
mostramos abaixo algumas de nossas
conquista neste último trimestre.
Novos contratos:
 Unimed Rio – Coop. de Trabalho
Médico do Rio de Janeiro
 Assim – Grupo Hospitalar do Rio
de Janeiro
 Rede de Academias A!Body Tech
 Shopping Tijuca
 Brasil Center Comunicações Ltda
 CIMA Empreendimentos do Brasil
 Duloren
 Edifício Cidade Nova
 Condomínio Voluntário do
Edifício Castelo
 Condomínio Barra Family
 Centro Comercial Sun Plaza
Personal Office
 Termo Rio
 Lafem Engenharia
 Condomínio Le Parc
 Petrobras Distribuidora (carga e
descarga)
 Lojas Leader: Shopping Macaé e
Itaperuna
Aumento do efetivo alocado nos
contratos já consolidados:
 Shopping Cassino Atlântico
 Mongeral
 Ampla
 Lojas Americanas
 Centro Empresarial Mario
Henrique Simonsen
 Delta Construções
 Castrol do Brasil
 Delart Estúdios Cinematográficos
O resultado desse brilhante
desempenho é a contratação de 400
novos colaboradores.

Moda e beleza

Siga o melhor
estilo da estação: o seu
É possível seguir as tendências
da estação sem deixar o próprio
estilo de lado? Sim! Para isso,
antes de adquirir o que está na
moda, avalie bem. Não se deixe
Além disso, você pode optar por customizar
suas peças, valorizando o próprio estilo e
economizando. Para ajudar a compor o visual,
abuse dos acessórios: flores, faixas, cintos, tiaras etc.
Vale lembrar que peles morenas combinam
mais com tons quentes como vermelho, amarelo
e laranja. Já para quem tem pele clara, a dica é
usar os tons clássicos.
E se a transformação incluir as madeixas, nem
pense em alquimias em casa. Procure sempre
um profissional qualificado para isso. A beleza
dos cabelos requer respeito e profissionalismo.
Dicas: raízes escuras continuam dando
praticidade à consumidora de coloração,
suavizando sempre com tons mais claros nas
pontas. Vale tanto para mexas finíssimas como
para as strong (mais ousadas), respeitando o tom
da pele.
No mais, aposte no seu alto astral que o
glamour vai estar garantido!
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influenciar por estereótipos.
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Cultura e Lazer

Linguado com Legumes ao Molho de Mostarda
Ingredientes:
 300 gramas de filé de linguado
 6 colheres (sopa) de mostarda cremosa em grãos
 250 gramas de broto de soja ou de feijão
 sal e pimenta-do-reino a gosto
 1 pote de iogurte integral
 4 cenouras pequenas
 4 abobrinhas pequenas
 4 talos de salsão
 1 ramo de manjerona
 1 ramo de tomilho
 2 alhos-poró

e cortar em palitos. Limpar e lavar o alho-poró, eliminando
as folhas externas, e picar em pedaços grandes. Enrolar os
filés de linguado. Colocar no cesto para cozimento a vapor
os legumes, o peixe e as ervas aromáticas e cozinhe até
ficarem macios, mas firmes. Enquanto isso, preparar o molho.
Colocar numa tigela a mostarda, o iogurte (de preferência
de consistência firme), o sal e a pimenta e misturar bem.
Retirar os legumes e o peixe do cesto e dispor numa travessa.
Deixar amornar e despejar por cima o molho. Servir a seguir.
O molho de mostarda em grãos com iogurte dá um toque
muito especial a esse prato saudável e pouco calórico (cada
porção contém apenas 215 calorias).

Tempo de preparo:

Modo de preparo:
Raspar a cenoura, lavar e cortar ao meio. Eliminar as
extremidades da abobrinha, lavar e cortar em palitos. Lavar e
escorrer o broto de soja. Eliminar a parte mais dura do salsão

Cerca de 30 minutos.

Rendimento:
4 porções.
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Dicas de leitura
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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:

Clube dos Anjos aconta a história de amigos que se reúnem para desfrutar
de um prazer favorito em comum: comer. Amantes de temperos e comidas
exóticas, os personagens passam a se reunir mensalmente em busca da
felicidade plena, que só é alcançada através da comida. As celebrações
de viver para comer servem, na realidade, como pano de fundo para a
libertação de uma vida de fracassos. As últimas horas de vida de quem come seu prato
favorito trazem nuances de alegria e certeza do encontro com a morte.
Los Angeles é um romance cheio de encontros e desencontros bem
ao estilo da autora, Marian Keyes. Através de metáforas e bom humor,
rimos das situações inusitadas em que a protagonista, Maggie, se
envolve. Após nove anos de casamento, ela descobre a traição do
marido. Para curar sua dor, ela parte para Los Angeles a convite de
sua amiga Emily, que está escrevendo um roteiro para cinema. Entre
romances e mal-entendidos vividos por Maggie, a escritora nos apresenta frustrações,
medos, angústias e esperanças da mulher contemporânea, além de fazer uma crítica
refinada à superficialidade das pessoas de Los Angeles, que prezam pela aparência.

Uma garotinha sentou-se no colo
de Papai Noel, no shopping center,
e Papai Noel perguntou, como de
costume:
- E o que você vai querer de presente
de Natal?
A menina, com ar de espanto,
horrorizada por alguns segundos,
respondeu:
- Você não recebeu meu e-mail?

Pela Pátria!
Durante um vôo, o piloto diz:
– Senhores passageiros, obrigado
por jogarem fora alguns pertences,
mas avisamos que o avião ainda está
pesado e que precisamos da ajuda de
vocês para que ele não caia.
Apavorados os passageiros gritam: – O
que vamos fazer?
No final todos decidem se jogar do
avião.
E lá vai o jogador David Beckham.
Ele pára, coloca a mão no peito e grita,
já pulando:
– Por amor à Inglaterra!
Lá vai Cristiano Ronaldo, ídolo de
Portugal:
– Por amor ao meu país!
Depois de várias pessoas, é a vez de
Pelé.
Ele faz a mesma coisa que os outros,
coloca a mão no peito e grita:
– Por amor ao Brasil!
E joga o Maradona.

Piadas

seguros@rezendemoura.com.br
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CORRETORA DE SEGUROS LTD A

Trocas: um direito
do consumidor
Com o aumento das compras em função do Natal,
crescem também os problemas entre lojas e consumidores
no que diz respeito, principalmente, à troca de mercadorias.
Afinal, trocar presentes é obrigatório ou depende da boa
vontade do lojista? Existe limite de tempo para essa troca?
Segundo o Código de Defesa do consumidor, a loja só
é obrigada a trocar produtos com defeitos em até 90 dias
a partir da data de compra. Os cosméticos e alimentos que
apresentarem problemas devem ser trocados no prazo de 30
dias. Não existe a obrigatoriedade legal do fornecedor em trocar
presentes ou produtos não correspondentes ao tamanho ou
ao gosto de quem comprou. Entretanto, o comércio em geral
possibilita a troca, e esse costume acaba sendo incorporado ao
direito do consumidor, em razão do princípio da boa-fé.
Algumas práticas são adotadas pelos lojistas, como
determinar prazo de troca em 30 dias; adotar restrições
quanto a troca de mercadorias com descontos ou de ponta
de estoque; e estabelecer que peças de vestuário só são
trocadas por produtos de idêntico valor ou de valor superior,
entre outras. Estas regras ou restrições devem ser informadas
claramente ao consumidor e discriminadas na nota fiscal.
A troca e a desistência da compra pela internet, telefone
ou catálogos é assegurada pelo Código de Defesa do
Consumidor e o prazo para devolução é de sete dias após o
recebimento do produto. Como não teve acesso ao produto
no ato da compra, o consumidor poderá desistir da aquisição
sem apresentar motivos.
Havendo a recusa na troca, o consumidor pode reclamar
junto ao Procon ou aos Juizados Especiais Cíveis. Nas
demandas cujo valor não ultrapassar 20 salários mínimos,
está dispensada a contratação de advogado.

Não deixe que a contratação ou renovação de seu
seguro vire um problema.
Temos as melhores condições do mercado e um
atendimento profissional e personalizado, na medida
certa para as suas necessidades.
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 em grupo, Garantia de Obrigações
Contratuais, Responsabilidade Civil, etc.

CONVÊNIO COM A NOVA RIO
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No colo do Papai Noel

Informações úteis

Cultura e Lazer
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