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2010
Saiba como fazer
as promessas
de fim de ano
virarem realidade
Leia nas páginas 10 e 11

CALENDÁRIO DE TREINAMENTO 2010
Prezado colaborador:
É com imensa alegria que divulgamos nosso
calendário anual de treinamento para 2010.
Nós, do T&D, pensamos com muito carinho em
temas e datas diversos para que você possa se
planejar e não perder a chance de participar,
aumentando, assim, os seus conhecimentos.
Boas oportunidades vão exigir os mais bem
preparados. Por isso não perca tempo, são 30 vagas
por turma. Faça logo sua inscrição junto ao seu
gestor imediato!
janeiro
Desenvolvimento de líder e encarregado – como ser um líder eficaz
Noções básicas de coleta seletiva – repensando atitudes e revendo valores
Noções básicas de limpeza de vidros – o segredo da transparência
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
fevereiro
Capacitação profissional – aprendendo a manusear e a conservar os equipamentos
Conhecendo os produtos químicos: O que são? Como usar sem se prejudicar? Onde usar sem danificar?
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Direção defensiva – a responsabilidade está em suas mãos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Atendimento telefônico – erros e acertos
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
março
Desenvolvimento de líder e encarregado – como ser um líder eficaz
Noções básicas de limpeza de vidros – o segredo da transparência
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
abril
Capacitação profissional – aprendendo a manusear e a conservar os equipamentos
Noções básicas de coleta seletiva – repensando atitudes e revendo valores
Conhecendo os produtos químicos: O que são? Como usar sem se prejudicar? Onde usar sem danificar?
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
maio
Desenvolvimento de líder e encarregado – como ser um líder eficaz
Noções básicas de limpeza de vidros – o segredo da transparência
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?

O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
junho
Capacitação profissional – aprendendo a manusear e a conservar os equipamentos
Conhecendo os produtos químicos: O que são? Como usar sem se prejudicar? Onde usar sem danificar?
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Direção defensiva – a responsabilidade está em suas mãos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Atendimento telefônico – erros e acertos
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
julho
Desenvolvimento de líder e encarregado – como ser um líder eficaz
Noções básicas de limpeza de vidros – o segredo da transparência
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
agosto
Capacitação profissional – aprendendo a manusear e a conservar os equipamentos
Noções básicas de coleta seletiva – repensando atitudes e revendo valores
Conhecendo os produtos químicos: O que são? Como usar sem se prejudicar? Onde usar sem danificar?
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
setembro
Desenvolvimento de líder e encarregado – como ser um líder eficaz
Noções básicas de limpeza de vidros – o segredo da transparência
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
outubro
Capacitação profissional – aprendendo a manusear e a conservar os equipamentos
Conhecendo os produtos químicos: O que são? Como usar sem se prejudicar? Onde usar sem danificar?
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Direção defensiva – a responsabilidade está em suas mãos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Atendimento telefônico – erros e acertos
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos
novembro
Desenvolvimento de líder e encarregado – como ser um líder eficaz
Noções básicas de limpeza de vidros – o segredo da transparência
Avaliação para promoção – descobrindo talentos
Como encantar e surpreender o cliente
Ética no trabalho – será que falei demais?
O comportamento ideal – a 1ª impressão é a que fica
Com que roupa eu vou: ao trabalho, ao shopping, a uma festa, a um passeio?
Curso de formação de instrutores de treinamento – a arte de transmitir conhecimentos

PÁGINA 5 – REFLEXÃO
Coloque mais entusiasmo na sua vida e seja mais feliz!
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PÁGINA 6 – QUALIDADE
Saiba por que é importante identificar as não conformidades.

PÁGINA 7 – SAÚDE
Aprenda a combater o mosquito Aedes aegypti e evitar a dengue.
PÁGINA 8 – RESPONSABILIDADE SOCIAL
Conheça o Projeto Nova Rio sem Limites.

PÁGINA 9 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Economize água, luz e copos descartáveis. O planeta agradece.
PÁGINAS 10 e 11 – MATÉRIA PRINCIPAL
Aprenda como atingir as suas metas em 2010.
PÁGINA 12 – COMPORTAMENTO
Oscar Pimentel: um exemplo de cidadania.

PÁGINA 16 – DESTAQUES
A Nova Rio teve um ótimo desempenho no último trimestre.

PÁGINA 17 – DECORAÇÃO
Veja algumas dicas para renovar a sua casa sem gastar muito.
PÁGINAS 18 e 19 – CULTURA E LAZER
Sugestões de leitura, piadas e ótimas receitas para você.
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PÁGINAS 13, 14 e 15 – NOTÍCIAS NOVA RIO
Capacitação profissional, encontro gerencial e muito mais.
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Editorial

Ao longo deste ano, enfrentamos as incertezas que
uma economia globalizada espalha por todo o mundo,
e nos deparamos com o desafio de promover ações
mais eficazes para defender o meio ambiente e garantir
melhor sustentabilidade ao nosso planeta.
Mas, como bons brasileiros, nós, da Nova Rio,
soubemos mais uma vez superar os obstáculos,
transformando medo em motivação e dúvidas
em novos caminhos.
A nossa superação pode ser vista nos bons
resultados apresentados pelo PGI, comprovando a
consciência ecológica e social dos nossos colaboradores.
Constatamos também que, mesmo diante de situações
adversas, a solidariedade e a responsabilidade,
traduzidas em ações, fazem a diferença para promover
um mundo melhor, como podemos ver nos projetos
Professor Bulamarqui e Nova Rio sem Limites.
Além disso, nesse trimestre conquistamos novos
clientes e aumentamos nosso quadro de colaboradores,
proporcionando a expectativa de uma melhor qualidade
de vida para dezenas de famílias.
O próximo passo? Continuar trabalhando com
dedicação e otimismo, acreditando que sempre
podemos fazer melhor.
A todos os colaboradores, obrigado e parabéns.
Feliz 2010!

POLÍTICA INTEGRADA

QUALIDADE
E MEIO AMBIENTE
A Nova Rio assegura uma
integração adequada dos
Sistemas de Gestão da
Qualidade e Meio Ambiente,
atuando nas áreas de
Conservação e Limpeza Predial,
Higienização e Desinfecção
Hospitalar e Conservação de
Áreas Verdes, considerando os
seguintes Objetivos e Metas:
Comprometimento com o
atendimento à Legislação,
Requisitos e Normas pertinentes
às suas atividades e aspectos
ambientais;
Remunerar adequadamente
as partes interessadas da
Organização;
Conscientização e treinamento
dos colaboradores, em todos os
níveis, quanto à preservação do
meio ambiente e da qualidade
dos serviços;
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Melhorar continuamente a
qualidade dos serviços, tendo
como foco principal a satisfação
do cliente e a prevenção da
poluição;
Preservar o meio ambiente,
através do tratamento adequado
dos impactos ambientais
causados pelos seus serviços e
processos operacionais.

6. Seja alguém disposto a colaborar com os outros.
Ache uma maneira de participar! Traga as pessoas para
mais perto de você. Interesse-se pelas pessoas com as
quais convive. Converse com elas.
7. Surpreenda as pessoas com “momentos mágicos”.
Faça com que, ao entrar num ambiente, as pessoas se
contagiem com a aura de entusiasmo que envolve você!
8. Faça tudo buscando a perfeição. Faça as coisas
com vontade de fazer! Não faça nada pela metade!
Faça as coisas com desejo de acertar e de criar o mais
correto possível!
9. Ande bem vestido, limpo e perfumado. Tenha orgulho
da sua imagem. Gostar de si próprio, mantendo a
autoestima, é fundamental para o entusiasmo.
10. Aja prontamente. Faça agora! Não deixe para
amanhã. Quando tiver alguma coisa para fazer, faça
imediatamente. Sentiu que é o momento certo? Aja! ! !
A palavra “entusiasmo” vem do grego e significa
“ter Deus dentro de si”. Por isso, descubra o entusiasmo
dentro de você e seja capaz de transformar as coisas e
fazê-las acontecer.
Não espere as condições ideais. Entusiasme-se e
acredite que você é capaz de realizações eficazes e de...
VENCER OBSTÁCULOS!
Autor desconhecido
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Entusiasmo é acreditar na nossa capacidade de fazer
as coisas acontecerem, de darem certo, de transformar a
natureza e as pessoas.
Não espere ter as condições ideais para se
entusiasmar. Não é a realidade da vida que tem que nos
entusiasmar. Nós é que temos que nos entusiasmar com
a realidade da nossa vida e das nossas ideias!
Veja abaixo dez dicas para ter mais entusiasmo em
sua vida. Aproveite!
1. Afaste-se de pessoas e ambientes negativos. Se você
se deixar envolver por eles, vai se transformar também
em uma pessoa negativa.
2. Acredite nos seus “insights” positivos. Os vencedores
são aqueles que acreditam nas suas ideias.
3. Não reclame constantemente. Quando a gente
reclama muito, se habitua a reclamar cada vez mais e
acaba se transformando em pessoas azedas.
É insuportável conviver com pessoas que só vivem se
queixando!
4. Cultive a alegria e o senso de humor... Aprenda a
sorrir! O sorriso tem um efeito poderoso: as pessoas que
zombam dos próprios erros são mais felizes e fortes.
5. Ilumine seu ambiente de trabalho e sua casa.
A escuridão traz depressão! O ambiente determina a
condição funcional em que as pessoas agem e fazem as
coisas ocorrerem.

Reflexão

Entusiasme-se!

5

Qualidade

A melhoria contínua
e a identificação das
não conformidades
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Nas organizações, estamos cansados de
observar todos correndo para “apagar
incêndios”. E esta é uma situação que
acaba causando a insatisfação de nossos
clientes e colaboradores, pois acarreta
desgastes pessoais e profissionais.
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Um exemplo prático: o Encarregado, ao fazer uma diluição,
deixou de consultar a Tabela de Diluição, ocasionando
desperdício, já que utilizou mais produto do que deveria.
E agora? Punição nele! Vai aprender a nunca mais fazer aquilo.
A questão é buscar responsáveis, resolver o problema e agradar o
chefe. Tudo resolvido... Será?
Não. Provavelmente veremos de novo essa ocorrência, talvez
até com o mesmo profissional. E é desmotivador presenciar esses
erros se repetitindo. Mas ninguém procura descobrir por que o
profissional diluiu errado.
Estes e outros problemas são chamados de não conformidades,
e o registro deles é de extrema importância, pois dessa forma
podemos tratar tais ocorrências para que não voltem a acontecer.
Esta atitude possibilitará uma melhoria contínua dos processos
de trabalho. Por isso, não perca oportunidades de apontar todos
esses desvios, pois somente assim conseguiremos acabar com os
retrabalhos e desperdícios.
Ao detectar um fato não conforme, envolva toda a equipe
na solução imediata dessa ocorrência e, juntamente com a
Gestão da Qualidade, tome as ações necessárias. Não esqueça de
observar a causa do problema, a fim de tratá-la, como falamos
anteriormente, para que este fato não se torne reincidente. Em
alguns casos é importante, ainda, envolver o cliente para fins de
comunicação e respaldo.
Esta é a “alma” de um bom desenvolvimento profissional e
da melhoria na prestação de serviços, tendo como meta a plena
satisfação do cliente. Assim, nunca desperdice uma chance para
tratar um problema e achar soluções para melhor desempenhar
o seu trabalho e o de seus colegas, já que uma empresa não se
faz de um membro apenas, e sim de toda uma equipe.

Dicas de

Verão

Confira algumas dicas para o seu verão
ser tudo de bom. Alguns cuidados
importantes para você curtir com muita
saúde a estação mais aguardada do ano.
Tenha muito cuidado com a exposição solar, pois,
ao mesmo tempo que o sol traz saúde e realça a
beleza, pode também causar danos irreversíveis.
Entre as radiações solares, as maiores responsáveis
por alterações da pele são as radiações ultravioleta
(RUV A e RUV B). Por isso, o melhor horário para a
exposição solar é entre as 7 horas e as 10 horas e
a partir das 16 horas. Recomenda-se que todas as
medidas de proteção sejam adotadas quando
houver exposição ao sol: uso de chapéu, camiseta,
óculos escuros, barraca de praia e protetor solar. Em
dia nublado, também devemos nos proteger do sol,
porque a radiação penetra através das nuvens.
Mesmo que se tenha o máximo cuidado com a
proteção solar na vida adulta, o dano causado pela
radiação solar recebida na infância não pode ser
desfeito.
No verão, muitas vezes, é importante exercitar-se
durante as horas mais frescas do dia. Caminhar
de manhã aumenta a disposição para cumprir as
tarefas do dia, e os raios solares até as 10 horas
ajudam a prevenir a osteoporose. A caminhada no
final do dia também é ótima para dissipar o estresse.
Para caminhadas, corridas, ciclismo ou quaisquer
outras atividades praticadas ao ar livre, a roupa
deve ser confortável, razoavelmente larga e com
peso adequado para garantir a proteção contra sol,
calor e vento.
Hidratar-se corretamente é uma das principais
recomendações para quem pratica exercícios,
principalmente no verão. Lembre-se: não se deve
esperar ter sede para beber água. Sucos naturais,
chás e água de coco também podem ser consumidos.
A água de coco tem a vantagem de repor o potássio,
principal mineral perdido no suor.
Alimentar-se antes de caminhar também é
fundamental. Pessoas que querem perder
peso cometem o erro de exercitar-se em jejum.
O resultado pode ser tonteiras e até desmaios.
Outro cuidado importante durante essa época do
ano é com relação aos cuidados de higiene na
preparação dos alimentos, porque o calor e a umidade, típicos do verão, favorecem o crescimento
de fungos e bactérias nos alimentos. Alimentos
contaminados normalmente provocam vômitos e
diarreias, gerando perigoso quadro de desidratação.
Siga essa orientação e curta o verão.

O que é a dengue?
A dengue é uma doença febril aguda causada por
um vírus de evolução benigna, na maioria dos casos, e
seu principal vetor é o mosquito Aedes aegypti, que se
desenvolve em áreas tropicais e subtropicais.
Existem duas formas de dengue: a clássica e a
hemorrágica. A dengue clássica apresenta-se geralmente
com febre, dor de cabeça, no corpo, nas articulações e
por trás dos olhos, podendo afetar crianças e adultos,
mas raramente mata. A dengue hemorrágica é a forma
mais severa da doença, pois, além dos sintomas citados, é
possível ocorrer sangramento, ocasionalmente choque e
consequências graves, até mesmo a morte.

Transmissão
A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa.
O ciclo de transmissão ocorre do seguinte modo: a fêmea
do mosquito deposita seus ovos em recipientes com
água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por
cerca de uma semana. Após este período, transformamse em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas.
O Aedes aegypti procria em velocidade prodigiosa e o
mosquito adulto vive em média 45 dias.
A fêmea coloca os ovos em condições adequadas
(lugar quente e úmido) e em 48 horas o embrião se
desenvolve. É importante lembrar que os ovos que
carregam esse embrião podem suportar até um ano a seca
e serem transportados por longas distâncias, grudados nas
bordas dos recipientes. Essa é uma das razões para a difícil
erradicação do mosquito. Para passar da fase do ovo até a
fase adulta, o Aedes aegypti demora em média dez dias.
O mosquito Aedes aegypti mede menos de um
centímetro, tem aparência inofensiva, cor café ou preta
e listras brancas no corpo e nas pernas. Costuma picar

nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde,
evitando o sol forte, mas, mesmo nas horas quentes, ele
pode atacar à sombra, dentro ou fora de casa.

Tratamento
A reidratação oral é uma medida importante e deve ser
realizada durante todo o período de duração da doença
e, principalmente, da febre. Ao ser observado o primeiro
sintoma, deve-se buscar orientação médica no posto
de saúde mais próximo. As pessoas que já contraíram a
forma clássica da doença devem procurar, imediatamente,
atendimento médico em caso de reaparecimento dos
sintomas agravados com os sinais de alerta, pois correm o
risco de estar com dengue hemorrágica.
ATENÇÃO: Todo tratamento só deve ser feito sob
orientação médica.

Como combater a dengue
O melhor método para combater a dengue é evitar
a procriação do mosquito Aedes aegypti, que é feita em
ambientes úmidos ou em águas paradas.
 Mantenha o prato que fica embaixo dos vasos
sempre seco. Verifique isso todos os dias e encha-os
de terra ou areia.
 Troque a água das jarras de flores duas vezes por
semana e lave-as bem para eliminar os ovos do
mosquito que podem estar nas paredes ou no fundo.
 As garrafas vazias devem ser guardadas em lugares
cobertos e de cabeça para baixo.
 Guarde os bebedouros de aves e outros animais em
lugares frescos e troque a água todos os dias.
 Pneus velhos devem ser furados para escoar a água
da chuva. De preferência, mantenha-os em lugares
cobertos e secos.
 Poços, tambores e outros depósitos de água devem
sempre ter tampa.
 As caixas d’água e cisternas de prédios devem ficar
tampadas e serem limpas com frequência.
 Os latões de lixo devem ser mantidos limpos.
Fonte: Ministério da Saúde
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A dengue é um dos principais problemas de saúde
pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que entre 50 milhões e 100 milhões de
pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 países,
de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil
doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em
consequência da dengue.

Saúde

A dengue se
combate todo dia!
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Responsabilidade Social
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Projeto Nova Rio
sem Limites
As práticas de
responsabilidade
social têm
contribuído para o
desenvolvimento de
projetos que visam
o investimento
em causas que
trazem benefícios
à sociedade, como,
por exemplo, ações
de inclusão social
de pessoas com
deficiência.
A Nova Rio, buscando ser uma
empresa inclusiva dentro de seu
programa de responsabilidade
social, implanta o projeto Nova Rio
sem Limites, que traz ações voltadas
para a promoção social através do
esporte, com o projeto Basquete
sobre Rodas.
Segundo especialistas, a
prática desportiva melhora
o condicionamento físico e a
coordenação motora, tornando o
portador de necessidades especiais
mais rápido, ágil e flexível. A Carta
de Educação Física da UNESCO
afirma que a prática de atividades

Mário
Fernandes de
Farias, diretor
da ADEZO

físicas deve ser prioridade aos
grupos menos favorecidos.
Foi firmado um convênio com a
Associação de Apoio a Pessoas com
Deficiências (ADEZO), que vinha
passando dificuldades para manter
suas ações na área do esporte, por
vários fatores. Entre eles, a falta de
locais para a prática desportiva, por
negligência da própria família, que
isola o deficiente; as dificuldades
de locomoção, pois às vezes não há
como chegar aos locais de treino
utilizando os transportes públicos,
por não haver adaptações urbanas
adequadas; e a falta de materiais
para o treinamento, como tabelas,
bolas e cadeiras de rodas adaptadas.
A empresa, então, efetuou a
contratação de 15 cadeirantes, que
irão receber, além de salário mensal,

A Nova Rio contratou
15 cadeirantes, que receberão o
material necessário
para o time de basquete

todo o material necessário para a
montagem e manutenção do time
de Basquete sobre Rodas.
A sociedade, em todas as
culturas, atravessou diversas fases
no que se refere às práticas sociais.
Começou praticando a exclusão
social de pessoas que, por causa das
condições atípicas, não pareciam
pertencer à maioria da população.
Em seguida, desenvolveu o
atendimento segregado dentro de
instituições; depois, passou para
a prática da integração social, e
recentemente adotou a filosofia
da inclusão social, para modificar
os sistemas sociais gerais. As
empresas precisam estar bem
mais que conscientes de seu papel
social – precisam praticar ações de
transformação social.

Blitz da coleta seletiva

Metas estabelecidas

Outra ação importante após o lançamento do PGI foi
a “blitz” dos Guardiões da Coleta Seletiva, uma equipe
treinada, formada por colaboradores de diversas áreas
da empresa.
As pessoas formam duplas para realizar “visitassurpresa” em todos os departamentos da empresa, a
fim de avaliar a adesão dos colaboradores em relação
ao conceito da coleta seletiva e aos 4 Rs, identificando,

num checklist, os tipos de resíduos encontrados em
cada lixeira.
Uma tabela de classificação dos setores foi criada para
demonstrar os resultados dos departamentos.
Os que apresentam bom desempenho recebem um
cartão verde (fixado na porta) e cada integrante do setor
ganha como “incentivo simbólico” um chocolate. Para
os departamentos com desempenho regular, é dado
um cartão amarelo. Nos setores onde são encontradas
“falhas graves no descarte de resíduos ou reincidência”
é dado um cartão vermelho e uma carta de alerta
chamando a atenção de todos os colaboradores daquele
setor sobre a importância de estar em conformidade com
os novos procedimentos da empresa.
Na última blitz, realizada em novembro, de 40
departamentos, 34 receberam cartões verdes; 4, cartões
amarelos, e apenas 2 ficaram com vermelho. Isso mostra
o trabalho de conscientização e comprometimento de
nossos colaboradores com a filosofia da empresa.

Água

Luz

Limitar o aumento no consumo
médio trimestral em no
máximo 5% em relação ao
mesmo trimestre do
ano anterior.

Limitar o aumento no consumo
médio trimestral em
no máximo 5% em relação ao
mesmo trimestre do
ano anterior.

Copos
descartáveis
Reduzir o consumo médio
trimestral em 20% em relação
ao mesmo trimestre
do ano anterior.
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Após o lançamento do Programa de Gestão
Integrada (Qualidade e Meio Ambiente), quando foi
adotada a Filosofia dos 4 Rs (REPENSAR / REDUZIR /
REUTILIZAR E RECICLAR), foram criados indicadores para
acompanhamento dos resultados da implantação e
estabelecidas metas para redução no consumo de água,
energia e copos descartáveis.
As avaliações são trimestrais e comparadas ao
consumo médio do ano anterior.

Responsabilidade Ambiental

Indicadores para
garantir resultados
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PLANEJAMENTO 2010
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7 DICAS PARA ALCANÇAR
SEUS OBJETIVOS

10

Para quem não sabe o que quer, seja na vida pessoal ou
profissional, qualquer resultado convém. Isto porque não
se tem clareza do que se busca.
“Vou pedir um aumento”, “vou conseguir uma
promoção”, “este ano voltarei a estudar”, “vou me
inscrever num curso de inglês” e, de quebra, “perder
alguns quilinhos”... Quem nunca fez uma dessas
promessas de fim de ano? Quantas metas foram
traçadas naqueles poucos minutos e com a certeza
de que as coisas iriam melhorar? Pudera, esta época
foi adotada como a propícia para planejar uma nova
etapa em nossas vidas.
Porém, as coisas não são tão fáceis assim.
Precisamos ter muito bem definidas as metas e
os objetivos que queremos alcançar no próximo
ano, tendo que levar em consideração mudanças
de comportamento, e isso requer muito esforço!
Precisamos esquecer de vez essas promessas e

construir um planejamento coerente e condizente
com a nossa realidade, para conseguirmos
resultados positivos.
Então, lá vão 7 dicas para você não esmorecer
diante dos obstáculos e seguir em frente:
1) Avalie o que é importante em sua vida e agradeça
pelo que você já tem. Isto vai iniciar a mudança de
energia positiva em seu bem-estar.
2) Tenha uma clara visão do que você quer ser, ter ou
realizar. O importante é ter detalhes: se é um carro,
qual modelo, cor etc.
3) Decidido o que você quer, acredite que você pode,
merece e que é possível. A fé é o combustível da ação.
4) Escreva seus objetivos. Quando você os escreve,
pode olhar para eles diariamente e lembrar-se do que

perguntas importantes para ajudá-lo na construção
de suas metas:
I - O que fiz de bom no passado?
II - Quais as circunstâncias que me levaram a fazer o
que fiz no passado?
III - O que fiz de ruim no passado?
IV - Quais as circunstâncias que me levaram a fazer
algo ruim no passado?
V - O que deixei de fazer no passado?
VI - Por que não fiz o que deveria ter feito no
passado?
VII - O que poderia ter feito, mas não fiz no passado?
VIII - O que posso e devo fazer daqui para frente?
Após ler atentamente tudo o que foi exposto,
coloque em prática no seu dia a dia, não
esquecendo de escrever tudo o que planejar e de
estipular datas fixas.
Pense nisso e pratique o método QPFC:
“EU QUERO, EU POSSO, EU FAÇO e EU CONSIGO”,
e muito sucesso...
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está tentando realizar. (Se puder, recorte gravuras
e cole em uma cartolina. Chame-a de quadro dos
sonhos.)
5) Estabeleça objetivos realistas, coerentes com
prazos e dimensão. Há coisas que podem ser feitas
em um dia e outras, em dez anos.
6) Tenha senso de oportunidade. Esteja atento às
chances ligadas aos seus objetivos e, ao perceber que
elas estão ali, aja.
7) Corra atrás! Ao invés de frequentemente perder
o interesse e a motivação ao lutar por um objetivo,
desperte sua mente e seu corpo para a ação.
É importante recordar que os objetivos de longo
prazo não são colocados no seu colo, você precisa
fazer a sua parte.
Resumindo, para seguir estas dicas, o importante
é que você saiba e tenha claro o que fez de bom ou
ruim no passado (2009) e o que você quer levar de
aprendizado e fazer melhor no futuro (2010), porque
somente assim ficará mais fácil na hora de planejar
sua vida pessoal. Portanto, sugerimos abaixo algumas
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Projeto Professor Bulamarqui

Um grande exemplo de
compromisso com a cidadania
Há cerca de um ano e meio,
o supervisor técnico da Nova
Rio, Oscar Pimentel, apaixonado
por futebol desde garoto, tomou
uma atitude que mudou a rotina
dos meninos que vivem nas
proximidades da rua onde ele mora,
em Vaz Lobo, Zona Norte da cidade.
Vendo a garotada do bairro e da
Serrinha, comunidades locais,
sem muitas opções de distração
e lazer, Oscar Pimentel criou o
Projeto Professor Bulamarqui, uma
escolinha de futebol para meninos
entre 7 e 14 anos.
Movido pela vontade de
melhorar a perspectiva de futuro
dessas crianças que moram na
região comandada pelo tráfico de
drogas, Oscar criou ali na rua mesmo
a escolinha de futebol. Uma das regras
para poder participar dos treinos é
estar matriculado numa escola.
Contando com o apoio de
três comerciantes da região, que
ajudaram na compra dos uniformes,
o funcionário da Nova Rio pintou no
chão de asfalto da rua, que dá nome
ao projeto, linhas de marcação
semelhantes às de uma quadra
de futsal. É nesse local que, nos
fins de tarde, cerca de 35 meninos
aguardam ansiosos a chegada de
Oscar do trabalho para começar o
treino que se estende até a noite.
O funcionário da Nova Rio
conta com satisfação os resultados
obtidos. “Apesar de o projeto ter
pouco mais de um ano, eu já percebi

Oscar Pimentel (no detalhe) tem
conseguido, com o projeto, bons resultados

que esses meninos estão mais
calmos e menos violentos em suas
atitudes. É prazeroso poder fazer
esse trabalho, sobretudo quando
percebo que eles veem em mim um
exemplo”, conta Oscar.
Ele lembra ainda que a interação
entre os meninos do morro e os
do asfalto foi difícil no começo. “É
um obstáculo que já foi vencido.
Quando iniciei o projeto, era visível
a facilidade de desenvoltura dos
garotos da comunidade para se
relacionar. Isso inibiu um pouco os
outros meninos, que antes tinham
preconceito em brincar com quem
era da Serrinha. Hoje isso não existe
mais entre os meninos do projeto, ou
seja, já conseguimos a integração.”

Planos para o futuro
Considerando que o Projeto
Professor Bulamarqui está só

começando, Oscar pretende buscar
apoio na Superintendência de
Desportos do Estado do Rio de
Janeiro (SUDERJ). “A ajuda que
recebo dos comerciantes e o
dinheiro que consigo com rifas
que faço dão para comprar os
uniformes, os troféus e as medalhas.
Vou buscar ajuda para que
possamos sair da rua e ir para uma
quadra fazer os treinos e realizar
o campeonato”, afirma Oscar. E ele
completa:
“Lembro do primeiro treino,
ainda com poucos garotos. Comecei
varrendo a rua, pintando as linhas
e colocando as traves”, recorda,
orgulhoso. Além de melhores
condições para o projeto, o
funcionário da Nova Rio espera
levar, cada vez mais, opções de um
futuro melhor para os meninos do
seu bairro.

Nova Rio participa
do projeto RH na Praça
Pelo 3º ano consecutivo, a Nova Rio participou do
projeto RH na Praça, com a tenda Inserção Profissional.
Em 2009, o evento aconteceu na Cinelândia, no dia
13 de novembro.
Na ação, a Nova Rio captou currículos e entregou
um cadastro que foi elaborado especialmente para
o evento. Para dinamizar o atendimento, o cadastro
tinha perguntas como se o interessado estivesse sendo
entrevistado. A triagem para um futuro processo seletivo
e o possível aproveitamento dos candidatos, de acordo
com a oportunidade e o perfil que surgirem, será feita
posteriormente. A empresa recebeu aproximadamente
900 pessoas, muitas delas ainda trabalhando, porém em
busca de uma melhor oportunidade de emprego.
Certa de que aqueles eram o momento e o lugar
ideais para discutir o assunto, a Nova Rio levou à
Cinelândia a “Carta escrita em 2070”, um texto sobre a
responsabilidade de cada um com a preservação do
meio ambiente. Houve uma apresentação e logo após
um breve debate com o público sobre o tema.
Para a Nova Rio, participar do RH na Praça é muito
gratificante, pois a empresa vai aonde o público está.

Capacitação
profissional contínua
Dando continuidade ao programa de Capacitação
Profissional dos seus colaboradores, a Nova Rio
promoveu, nos meses de agosto e setembro, um
curso sobre Tratamento de Piso, realizado no Centro
de Treinamento da sede da empresa.
O trabalho só foi possível graças ao apoio das
Indústrias Becker e da Bralímpia, que não mediram
esforços para ministrar o treinamento. Além de
participar de sorteios e receber certificados, cerca
de 100 colaboradores tiveram a oportunidade de
aprender mais sobre a técnica de Tratamento de Piso.
No próximo ano tem mais, não percam.

Um Dia Feliz
Em outubro, mais um evento foi beneficiado com o
projeto SOS Cidadania da Nova Rio.
No dia 25, no Camp Mangueira, a empresa participou
do projeto Um Dia Feliz, que há seis anos atende crianças
órfãs da rede da Secretaria de Assistência Social. O
evento tem o objetivo de promover um momento de
confraternização e solidariedade para os pequeninos,
reunindo várias atrações, como animadores, apresentações,
recreadores, bolos, refrigerantes, doces e salgadinhos.
A Nova Rio esteve presente dando todo o apoio
na doação de materiais de asseio para o evento, como
vassouras, papel higiênico, desinfetantes, papel toalha
e sabonete líquido, garantindo, assim, um dia especial
para muitas crianças carentes.
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Da esq. para dir.: Rafaela Gadelha, Nelice Bouças, Sérgio Waiton,
Wagner Santos e Anderson de Moraes integram a Equipe de
Recrutamento & Seleção e o setor de Treinamento

O Presidente da Nova Rio,
Sr. Nilson Ritto, recebeu a
Medalha Tiradentes, mais alta
condecoração da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
concedida a pessoas que
prestam serviços relevantes
à causa pública do Estado.
A iniciativa foi do deputado
Marcelino de Almeida,
homenageando o empreendedorismo do Sr. Nilson na
construção da Nova Rio, que, desde a sua criação, gerou
diversos postos de trabalho e hoje conta com mais de
20.000 colaboradores.
A cerimônia foi realizada no dia 26 de novembro,
às 18h, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho. No local,
estavam presentes colaboradores da empresa, familiares
e personalidades ilustres, como Roberto Dinamite, que
homenageou o Sr. Nilson com uma camisa do Vasco da
Gama, time de coração do Presidente da Nova Rio.
Em um momento surpresa, o grupo de
colaboradores da empresa que forma a Banda Nova Rio
tocou algumas músicas para alegrar a cerimônia.
Esse prêmio é motivo de orgulho para todos os
colaboradores da Nova Rio, pois é o reconhecimento
de um trabalho realizado com compromisso, ética e
responsabilidade social.
O Presidente da Nova Rio hoje faz parte de um grupo
de homenageados que conta com nomes como Geraldo
Alckmin, Cristovam Buarque e o Papa Bento XVI.

Notícias

Medalha Tiradentes
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Notícias

5º Encontro Anual
de Fornecedores
Projeto SOS Cidadania
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Ação Amilguinho
No dia 19 de setembro, a Nova Rio realizou mais uma
ação social AMILGUINHO, que integra o projeto SOS
Cidadania do Programa de Responsabilidade Social da
empresa. Foram atendidas 27 crianças e adolescentes
que residem nos arredores da Fiocruz, no bairro de
Manguinhos. Eles passaram por uma profilaxia dentária
e por um exame de acuidade visual.
Como a Amil só atendia a faixa etária entre 4 e 13
anos, a Nova Rio contou com o apoio do SESI para
atender os jovens de 14 a 17 anos, que passaram pelos
mesmos exames dos mais jovens. A ação estabelece que
devem ser doados óculos em caso de necessidade, mas
felizmente as crianças e os adolescentes atendidos não
apresentaram problemas de visão.
O projeto SOMAR, da Fundação Oswaldo Cruz
Bio-Manguinhos, é voltado para jovens em situação
de vulnerabilidade e risco social residentes no entorno
da Fiocruz. Hoje são atendidas cerca de 40 pessoas,
com ações desenvolvidas na Casa Viva, localizada na
Vila Turismo, e na Creche Lar Irmão Francisco, que fica
na comunidade do Amorim. Nesses dois locais, são
desenvolvidas atividades que englobam saúde integral
(biopsicossocial), Biblioteca Verde, inclusão digital e
música. Também são realizadas oficinas em espaços
alternativos do campus da Fundação, em Manguinhos.

O tema do 5º Encontro Anual de Fornecedores,
que aconteceu em 30 de outubro, foi Meio
Ambiente-Reciclagem. Os fornecedores
participaram de uma gincana em que cada um
juntou, durante uma semana, resíduos de papel
e papelão, e levou para a Nova Rio para serem
doados à Cooperativa de Catadores Coopama. A
empresa campeã foi a Souza Dias Confecções.
Em seguida, houve duas palestras
interessantíssimas sobre o tema Meio Ambiente,
ministradas pelos Srs. Ricardo Alves (Becker)
e Renato Basso (Bralímpia). Coube à empresa
Ferragens Couso Ltda. o prêmio de Fornecedor
Destaque do ano de 2008.
O evento encerrou-se com muita
alegria, descontração e um churrasco na área
de lazer da sede.

Sheila Garios
(Depto. de
Compras da
Nova Rio) e
Eduardo Dias
(Souza Dias
Confecções)

Sheila Garios,
Enzo Cali (Ferragens
Couso), Penha
Santos (Depto.
de Compras da
Nova Rio) e Michel
de Lima (jovem
aprendiz do Depto.
de Compras
da Nova Rio)

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

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, a Nova Rio promoveu
o 5º Encontro Gerencial. Cada gestor fez o levantamento de
possíveis melhorias e novas ideias para a empresa, enquanto
os departamentos fizeram uma breve retrospectiva de 2009 e
apresentaram suas propostas para melhorar o desempenho
da Nova Rio em 2010 e, consequentemente, promover o
crescimento da empresa.
O evento aconteceu em Búzios, no Hotel Ferradura Resort, e
contou com a presença dos Diretores e do Presidente, Sr. Nilson da
Costa Ritto, estreitando ainda mais os laços entre os gestores da
empresa e os membros da Diretoria. A Diretora Carla Ritto aproveitou
a ocasião para fazer um rápido balanço do que ocorreu em 2009 e
falar das expectativas para 2010.
Apesar de o objetivo principal do evento ter sido o trabalho da
empresa, os participantes puderam aproveitar o final de semana de
sol com praia, piscina e um jantar temático (verde-amarelo) no
sábado à noite.

A Nova Rio conquistou o primeiro e
segundo lugares no concurso “A Faxineira
Mais Bonita do Brasil”, que o jornal “O Dia”
promoveu inspirado nas personagens das
atrizes Camila Pitanga e Heloísa Périssé na novela “Cama de Gato”.
O segundo lugar ficou com a jovem Beatriz Fernandes (na
foto em detalhe), a caçula do concurso, com apenas 19 anos, que
ganhou uma viagem para Ilha Grande. A grande campeã foi Simone
do Nascimento Muniz, ex-modelo de 31 anos e 1,85m de altura.
Ela protagonizou um ensaio de moda para a “Revista TV TDB” e
ganhou uma viagem para Ilha Grande com direito a jantar e passeio
de saveiro. “É um sonho realizado, a coisa mais maravilhosa que
aconteceu comigo. Foi o melhor presente de aniversário da minha
vida”, conta Simone, que em breve completa 32 anos.
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As empresas de Asseio e Conservação
do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio
da Secretaria de Estado do Ambiente,
realizaram pelo segundo ano consecutivo
um grande mutirão de limpeza no
entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. A
mobilização faz parte da II Ação Nacional
de Cidadania – Limpeza de Áreas Verdes,
promovida pela Federação Nacional
das Empresas de Serviços e Limpeza
Ambiental (FEBRAC).
No Rio, as ações foram lideradas
pelo Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservação (SEAC-RJ) e ocorreram no
dia 7 de novembro, em todo o entorno
da Lagoa. Cerca de 200 funcionários
das empresas foram disponibilizados
para os trabalhos, munidos de luvas,
sacos biodegradáveis, ancinhos e outros
instrumentos para limpeza, coleta e
separação do lixo reciclável. Durante
a ação, houve distribuição de material
informativo sobre a importância da
preservação do meio ambiente e da
reciclagem do lixo.
Além disso, estudantes de escolas
públicas fizeram demonstrações culturais
sobre o tema e uma exposição de fotos no
Encontro das Águas, espaço da Secretaria
do Ambiente onde houve a concentração
dos empresários, com mesa de frutas e
panfletagem. De acordo com o presidente
do SEAC-RJ, Ricardo Garcia, esta mobilização
teve o intuito de provocar a reflexão e a
conscientização sobre a importância da
preservação ambiental. “A sustentabilidade
tem sido uma das prioridades do
SEAC-RJ, que hoje representa mais de 1.000
empresas que geram 150 mil empregos
diretos com carteira assinada. Somos um
dos principais empregadores de mão de
obra de baixa escolaridade, de mulheres,
idosos, pessoas com necessidades especiais
e jovens aprendizes. Este mutirão mostra
nossa preocupação com o tema e nosso
empenho na busca de soluções concretas”,
disse Garcia.

5º Encontro Gerencial

Notícias

Mutirão de
limpeza na Lagoa
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Notícias

Novos clientes
No último trimestre do ano, a Nova Rio
obteve vários contratos novos e aumentou
o efetivo em diversos já existentes. O
resultado desse brilhante desempenho foi a
contratação de 2.560 novos colaboradores.
Novos contratos













TVE ACERP (Assoc. de Comunic. Educ. Roquette Pinto)
Belford Dutra Projetos Imobiliários (obras Hines)
Multirio Operações Portuárias S.A.
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
Condomínio Riserva Uno
Cyrela RJZ Empreend. Imobiliários – estandes diversos
Condomínio Alto Leblon
Irmãos Benassi Produtos e Distrib. de Frutas
Dufry do Brasil – Duty Free Shopping Ltda.
Clube Saint Barth (Cyrela RJZ Empreendimentos)
Cia. Sulamericana de Tabacos
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro

Menção Honrosa
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Um ano sem faltas
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Benedito Ribeiro está de
parabéns! Em dezembro,
o colaborador completou
um ano de serviços
prestados à Nova Rio. Mas
não é só isso. Benedito,
que trabalha cuidando das áreas verdes
do Centro Empresarial Mario Henrique
Simonsen, completou um ano inteirinho
de carteira sem nenhuma falta. Elogiado
também pelo seu supervisor, Vanildo,
pela sua dedicação, proatividade e
comprometimento com o trabalho
executado, Benedito certamente merece
esse destaque.

 Hospital dos Servidores do Estado – TELEFONIA
 FIOCRUZ – Limpeza e Jardinagem
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Aumento do efetivo alocado
nos contratos já consolidados
















Condomínio Atmosfera
Ampla Energia e Serviços S.A.
Casa & Vídeo
Endesa CIEN – Cia. de Interconexão Energética
UTC Engenharia S.A.
Cyrela RJZ Empreend. Imobiliários – estandes diversos
Cam do Brasil Multiserviços Ltda.
Instituto Moreira Salles
Unimed Rio Coop. de Trabalhos Médicos
Cassi – Caixa de Ass. dos Funcionários do BB
Cia Ultragaz Ltda
Brasif S.A. Administ. e Participações
Casa de Saúde Santa Therezinha (Hosp. Pan-Americano)
Hospital Tijutrauma
Condomínio Le Monde

Nova Rio Social
O Instituto Ressoar, em conjunto com a Rede Record de Televisão,
promoveu um grande evento social na Creche João Goulart, em
Manguinhos. Uma das grandes parceiras deste projeto foi a Nova
Rio, que ajudou a reformar toda a creche, graças ao grande trabalho
realizado pelas equipes de manutenção e de brigada. O espaço recebeu
uma nova pintura e luminárias, enquanto os pisos foram substituídos
com materiais totalmente custeados pela Nova Rio.
No dia da reinauguração da creche, foi realizado um grande evento
voltado às crianças da comunidade, com aplicação de flúor. Bolo,
refrigerante e animadores deixaram a festa ainda mais divertida.
Além de ser revitalizada, a creche recebeu uma grande quantidade
de doações arrecadadas pelas empresas parceiras do projeto e por
colaboradores da Record Rio. O resultado não poderia ser outro: muita
animação, alegria e a satisfação de contribuir para o bem-estar das
crianças desta comunidade.

Aproveite o clima de início de ano
para dar uma nova cara à sua casa.

Decoração

Renove sua casa
Afinal, nada mais prazeroso do que começar um novo período
com as energias renovadas. E o melhor é que, para isso, você não
precisa de grandes investimentos! Pensando nisso, preparamos
ótimas dicas para renovar sua casa, investindo nos detalhes que
fazem toda a diferença.
1) Elimine todas as coisas antigas que são pouco funcionais.
2) Troque as fotografias de molduras e porta-retratos já existentes
por novas fotos ou gravuras.
3) Mude as cores das paredes ou forre-as com papéis de parede.
Os adesivos também são uma boa opção.
4) Plantas de pequeno porte são ótimos objetos para dar um ar
diferente à casa.

6) Velas e suportes de velas são ótimos para dar charme aos mais
variados ambientes, como banheiro, sala, varanda ou quarto.
Comece o ano deixando sua casa mais iluminada.
Depois de tudo arrumado, experimente utilizar odorizadores de
ambiente com os aromas que você mais gosta. Eles irão completar
o ambiente, proporcionando uma ótima sensação de bem-estar na
sua casa.
Fontes: SUVINIL TINTAS – www.suvinil.com.br
TOK & STOK – www.tok&stok.com.br
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5) Renove as almofadas ou dê um novo “visual” ao sofá da sala,
investindo em capas ou mantas decorativas. Novas cortinas e
persianas podem ser uma boa opção para renovar os ambientes.
O capacho da porta da frente é seu cartão de visitas. Trocá-lo por
um novo pode ser outra boa opção.
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Cultura e Lazer

Diversão para todos
A vida corrida que temos hoje
muitas vezes não nos permite
momentos de lazer. O trabalho
compromete a maior parte de nosso
tempo, além de outros fatores que
nos deixam estressados.
Mesmo assim, devemos fazer um
esforço para que a cultura faça parte
do nosso cotidiano. E podemos
fazer isso sem gastar muito dinheiro.
O Centro do Rio de Janeiro, por
exemplo, tem várias opções de
diversão com preços que cabem
em todos os bolsos, além de muitos
eventos gratuitos. O Centro Cultural
Banco do Brasil (Rua 1º de Março, 66)

tem sempre uma boa exposição e
peças teatrais que custam em média
dez reais. O Arquivo Nacional (Praça
da República, 173) está atualmente
com uma exposição sobre a vida
e obra de Villa-Lobos, o famoso
compositor que fez a junção da
música erudita com a popular. Vale a
pena conferir, e a entrada de ambos
os eventos é franca.
Além disso, nós, comerciários,
possuímos a carteirinha do SESC,
que é um verdadeiro passaporte
para eventos de qualidade. Suas
unidades têm uma infraestrutura
excelente, com piscina, academia
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O idiota e a moeda
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Conta-se que, numa cidade do interior, um
grupo de pessoas se divertia com o idiota da aldeia.
Um pobre coitado, que vivia de pequenos biscates.
Diariamente eles chamavam o idiota ao bar
onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre
duas moedas: uma grande de 400 réis e outra
menor de 2.000 réis. Ele sempre escolhia a maior e
menos valiosa, o que era motivo de risos.
Certo dia, um dos membros do grupo o chamou
e lhe perguntou se ainda não havia percebido que
a moeda maior valia menos.
– Eu sei, respondeu o tolo. Ela vale cinco vezes
menos. Mas no dia em que eu escolher a outra, a
brincadeira acaba e não vou mais ganhar nada.
Podemos tirar várias conclusões dessa pequena
narrativa, mas a mais interessante é: podemos estar
bem, mesmo quando os outros não têm uma boa
opinião a nosso respeito.
Portanto, o que importa não é o que
pensam de nós, mas sim quem realmente somos.
Preocupe-se mais com sua consciência do que com
sua reputação, porque sua consciência é o que você
é, e sua reputação é o que os outros pensam de
você. E o que os outros pensam... é problema deles.

e diversas atrações culturais como
teatro, música e exposições.
O SESC também possui várias
pousadas e hotéis em todo Brasil,
que, com o devido planejamento,
podem proporcionar momentos de
muita felicidade em suas férias.
O mais importante é que o
lazer proporciona o convívio com
o outro. Essa troca é fundamental
para preenchermos as lacunas que
existem entre as camadas sociais e
derrubarmos o preconceito de que
a cultura pertence apenas às classes
da sociedade mais favorecidas
economicamente.

Dicas de leitura
Crepúsculo é o primeiro livro
da famosa série de Stephenie
Meyer. Na obra, Isabella Swan
se muda para a cidade de
Forks e conhece o misterioso
Edward Cullen. Sedutor e
com dons sobrenaturais,
Edward é ao mesmo tempo
irresistível e indecifrável. Até então, ele tem
conseguido ocultar sua identidade, mas Bella
está decidida a descobrir seu segredo sombrio.
Depois do sucesso de
Melancia, Marian Keys
apresenta Férias!. o livro
narra a trajetória de Rachel
Walsh, 27 anos, que é levada
da dependência química
para o terreno desconhecido
da maturidade, passando
por uma ou duas histórias
de amor. Um romance que é, ao mesmo tempo,
comovente, forte e muito, muito engraçado.












1kg de arroz branco
200g de linguiça calabresa
200g de bacon
100g de uvas passas sem semente
200g de presunto
100g de azeitona
300g de frango desfiado
Salsa e cebolinha
1 pacote de batata palha
1 pacote de açafrão

Modo de preparo:
Refogue o arroz, adicione uma colher
de sopa de açafrão e reserve. Corte
em cubos bem pequenos a linguiça
e o bacon. Frite e reserve. Corte
o presunto em fatias bem finas e
reserve. Retire o caroço e pique a
azeitona em pedaços bem pequenos
e reserve. Desfie o frango e reserve.
Num refratário grande, misture o
arroz e o restante dos ingredientes,
adicionando também a salsa e a
cebolinha. Acrescente sal a gosto e
regue com azeite. No momento de
servir, misture a batata palha.

Molho de manga
(para enfeitar assados de pernil
ou lombinho)

Quitando as contas sem dinheiro
Maio de 2009, auge da crise financeira. Numa cidade
litorânea do Rio Grande do Sul faz muito frio e o mar
está agitado. A cidade parece deserta. Os habitantes,
endividados e vivendo à custa de crédito. Por sorte,
chega um gringo rico e entra num pequeno hotel. Ele
saca uma nota de cem reais, põe no balcão e pede para
ver um quarto.
Enquanto o gringo vê o quarto, o gerente do hotel
sai correndo com a nota e vai até o açougue pagar suas
dívidas com o açougueiro. Este, por sua vez, pega a nota
e vai até um criador de suínos a quem deve e paga tudo.
O criador também aproveita e corre para a veterinária
para liquidar sua dívida. O veterinário, com a nota em
mãos, vai até a zona pagar o que devia a uma prostituta
(em tempos de crise essa classe também trabalha a
crédito). A prostituta sai com o dinheiro em direção
ao hotel, lugar aonde às vezes levava seus clientes e
ultimamente não havia pago pelas acomodações, e
acerta a conta.
Nesse momento, o gringo chega novamente ao balcão,
pede a nota de volta, agradece, mas diz não ser o que
esperava e sai do hotel e da cidade.
Resultado: ninguém ganhou nenhum vintém, porém,
agora toda a cidade vive sem dívidas e começa a ver o
futuro com confiança!
Moral da história:
Quando o dinheiro circula, não há crise!

Ingredientes:





Açúcar branco
1 manga (não muito madura)
Canela em pó
100g de uvas passas sem semente

Modo de preparo:
Em fogo alto, aqueça a panela e
adicione seis colheres de sopa de
açúcar, deixando caramelar. Adicione
a manga cortada em cubos pequenos.
Adicione meio copo de água, a canela
e as uvas passas. Deixe esfriar. Na hora
de servir o assado, corte-o em fatias
bem finas e regue com o molho.

INFORME PUBLICITÁRIO

PLANO DE SAÚDE
Em operação estruturada pela Rezende & Moura
Corretora de Seguros, a Nova Rio contratou a Golden Cross
para prestar assistência médica para mais de 4.000 de seus
colaboradores.
Assim, desde 01/11/09, estes colaboradores têm acesso
aos serviços de diversos hospitais, inclusive os da
Rede D’or, reconhecida pela excelência na prestação de
serviços médicos.   
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Ingredientes:

Piadas

Cultura e Lazer

Arroz calabrês
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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.

