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Destino na Páscoa

Timidez no 
trabalho

Conheça a Chocofest, delicioso 
passeio na Semana Santa – Pág 7

É possível combinar silêncio e impacto 
em uma personalidade tímida - Pág 3

Bike

Tetos verdes

 

Rio Ave inova e implantará 
jardins na cobertura de 

empresariais  – Pág 8

Bicicleta com roda
inteligente, que capta e 

armazena energia - Pág  4
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Tímido, eu?

Salário Mínimo 
R$ 724,00

Imóveis 2013/14 - INCC/FGV 
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano

Outubro/2013 562,241 0,26 7,61%

Novembro/2013 564,201 0,35 7,99%

Dezembro/2013 564,765 0,10 8,09 %

Janeiro/2014 569,720 0,88 0,88%

Fevereiro/2014 571,577 0,33 1,21%

Março/2014 573,156 0,28 1,4%

Inflação (%) 
Mês IPCA 

(IBGE)
INPC 
(IBGE)

ICV 
(Dieese)

IPC 
(Fipe)

CUB 
(Sinduscon)

Nov/2013 0,54% 0,54% 0,45% 0,46% 0,09%

Dez/2013 0,92% 0,72% 0,44% 0,65% 0,06%

Jan/2014 0,55% 0,63% 1,95% 0,94% 0,05%

Fev/2014 0,69% 0,64% 0,61% 0,52% 0,23%

Mar/2014 0,92% 0,82% 0,81% 0,74% 0,08%

Indicadores Econômicos
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Albert Einstein terá novo refeitório
 Os condôminos e colaboradores da torre Al-
bert Einstein receberão, em maio, um novo refeitório. 
O espaço será entregue climatizado e com uma copa 
estruturada, composta de dois microondas e gelágua, 
conta ainda com um salão para refeições, para 25 pes-
soas, com TV e Wi-Fi.
 A nova estrutura, localizada no estacionamen-
to E1 do edifício, funcionará das 10h às 15h, de segunda 
a sexta-feira atendendo às necessidades dos condô-
minos e colaboradores. “O intuito é proporcionar um 
maior conforto para o horário do almoço”, destaca o 
gerente da Acta Administração Especializada, Valdeir 
Bezerra, responsável pela administração do Rio Ave 
Corporate Center.   
 

 Para algumas pessoas essa 
palavra soa aterrorizante. Ter que 
apresentar um relatório para equipe 
ou mesmo se pronunciar em público 
pode gerar um desconforto incon-
trolável. Mas não é por isso que uma 
pessoa com personalidade tímida 
não será bem sucedida na profis-

são. Não é preciso ser tagarela para 
ser influente. Nesta edição, traze-
mos algumas dicas de como driblar 
essa situação. A escritora Jenniffer 
Kahnweiller, no livro “A Força dos 
Quietos”, diz que os introvertidos po-
dem ser influenciadores altamente 
eficientes quando, em vez de tentar 

agir como extrovertidos, usam suas 
forças naturais para fazer a dife-
rença. E mais conteúdo de qualida-
de, preparados especialmente para 
você! Boa leitura!

Emanuele Carvalho 
Editora E
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O FARDAMENTO ALÉM DE UM ACESSÓRIO 
N E C E S S Á R I O A S U A E M P R E S A É 
UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE 
MARKETING. EFICIÊNCIA, QUALIDADE 
E PONTUALIDADE É NOSSO OBJETIVO. BR 101 Norte, Km 52 | Dist. Industrial | Paulista – PE 

(81) 3438.5026 | 3438.5551 | 9188.4345
anacefardamentos@gmail.com 

O FARDAMENTO ALÉM DE UM ACESSÓRIO 
N E C E S S Á R I O A S U A E M P R E S A É 
UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE 
MARKETING. EFICIÊNCIA, QUALIDADE 
E PONTUALIDADE É NOSSO OBJETIVO.

Conheça os nossos produtos, visite o site www.anacefardamentos.com.br
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Engana-se quem 
pensa que é 
preciso ser tagarela 
para influenciar 
pessoas, mesmo 
introspectivos, os 
tímidos também 
exercem esse papel

 Vender ideias e engajar pes-
soas não acontece da noite para o dia. 
É um processo que vai muito além 
de uma voz forte e uma postura ex-
trovertida. É o que defende Jenniffer 
Kahnweiller no livro “A Força dos Quie-
tos”. Qualquer pessoa que desempe-
nha um papel, seja ele profissional ou 
pessoal, precisa influenciar as outras 
em diversos momentos. E virou ponto 
comum que grandes influenciadores 
tomam o centro do palco, conseguem 
se vender, falam mais alto e são ouvi-
dos pela sua eloquência.
 Mas nesse mundo em que 
a extroversão e as aparências pare-
cem governar, os introvertidos aca-
bam sentindo como se não houvesse 
espaço para as suas vozes. Como in-
fluenciar, convencer pessoas e vender 
ideias quando somos quietos? Quando 
o lado da vida no qual estamos mais 
confortáveis é o interior? É nesse as-
pecto que Jennifer Kahnweiler traz as 
provas de que existe mais de uma ma-
neira de ser influente. A autora mos-
tra como os introvertidos podem ser 
influenciadores altamente eficientes 
quando, em vez de tentar agir como 
extrovertidos, usam suas forças natu-
rais para fazer a diferença.
 
Mas como é possível combinar 
silêncio e impacto em uma 
personalidade tímida? A autora 
indica seis “forças” estratégicas que 
ela percebeu no perfil dos chamados 
influenciadores silenciosos.

1. O momento de silêncio
“Os introvertidos iniciam sua jornada 
exatamente onde pensam e recarre-
gam melhor suas energias: em silên-
cio”. Por quê? De acordo com ela, são 
momentos de reflexão que estimu-
lam a criatividade, ampliam a com-
preensão do outro e ajudam a manter 
o foco no que realmente interessa. 
Pesquisas já comprovaram que as 
melhores ideias emergem da solidão, 
segundo a autora. O silêncio, defende, 
é terreno fértil para a inovação.

2.  Preparação
Ainda na quietude, os silenciosos “fa-
zem o dever de casa”. Estudam, am-
pliam o seu conhecimento tendo base 
para fortalecer pontos de vista. São 
especialistas, por excelência. E é as-
sim que mostram seu valor e ganham 
a confiança de seus pares.

3. Escuta atenta
Ouvir o que o outro tem a dizer pode 
ter efeitos de influência mais dura-

douros do que apostar em um monó-
logo. A partir da observação atenta do 
discurso, é possível captar os sinais 
(sutis) que as pessoas emitem e ajus-
tar a postura para ganhar o poder de 
influência. Influenciar é o gesto de dar 
e receber. E é ouvindo o que a outra 
tem a dizer que é possível saber o que 
é importante para ela e, assim, iden-
tificar a moeda de troca.

4. Conversas Focadas
Depois de ouvir, é sua hora de falar. 
Encorajar, oferecer apoio, aprender 
e estimular o aprendizado do outro 
são algumas das táticas de conver-
sa bem-sucedidas reunidas pela 
autora. Jenniffer também destaca 
que influenciadores silenciosos con-
seguem, a partir dessas conversas, 
avançar na solução de problemas e 
no enfrentamento de conflitos.

5. Escrita
Para muitos introvertidos, a escrita 
é uma válvula de escape poderosa. 
Influenciadores silenciosos, segun-
do a autora, usam esta habilidade a 
seu favor. Para isso, lançam mão de 
algumas táticas: conhecer e adaptar 
o texto ao seu público alvo, coerência 
e coesão impecáveis e argumentos 
persuasivos.

6. Plano de Mídias Sociais
As mídias sociais são aliados “de 
peso” e os influenciadores silencio-
sos sabem disso, segundo a autora.
Isso porque elas permitem que tími-
dos organizem seus pensamentos 
(ao seu ritmo) e decidam o que e onde 
compartilhar ideias e argumentos. É 
uma forma de se expor de maneira 
mais controlada.“Também permitem 
que aqueles que hesitam em falar em 
público tenham a oportunidade de se 
comunicar e colaborar com centenas 
de pessoas e até milhares de pessoas 
ao redor do mundo”.

Ano 08
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 O circuito flexível integrado, impresso em 
filme plástico simples, transmite informações e re-
cebe energia sem fio, podendo ser fabricado poten-
cialmente ao custo de alguns ienes (centavos de dó-
lar), afirmaram os desenvolvedores. O sistema, que 
usa materiais orgânicos que podem ser impressos 
com tecnologia a jato de tinta, foi desenvolvido por 
uma equipe de cientistas chefiada pelos professores 
Takayasu Sakurai e Takao Someya, da Universidade 
de Tóquio.
 Além do uso em fraldas infantis, a tecnolo-
gia pode ser aplicada também em fraldas geriátricas, 
campeãs de venda no Japão, país com uma grande 
população de idosos.
 As fraldas comuns mudam de cor para indi-
car quando estão molhadas, mas ainda exigem tirar 
a roupa do usuário para se checar a necessidade de 
troca.  Os sensores de cuidados com a saúde costu-
mam usar silicone e outros materiais relativamente 
rígidos que podem causar desconforto aos usuários.
 A flexibilidade de uma camada única de 
filme plástico reduz o desconforto dos usuários, o 
que significa que pode ser aplicada em um núme-
ro maior de lugares, oferecendo grande potencial 
a médicos e cuidadores de monitorar o bem-estar 
de crianças, idosos e doentes. O protótipo do sis-
tema desenvolvido é capaz de monitorar umidade, 
pressão, temperatura e outros fenômenos capazes 
de alterar a resistência elétrica, mas os cientistas 
querem refiná-lo para reduzir o consumo de energia 
antes de disseminar seu uso.

 Um grupo de estudantes do Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts (MIT) levou a sério a expressão 
“reinventar a roda” e lançou um produto que promete 
dar um “empurrãozinho” naquelas pessoas que hesi-
tam em tirar a bicicleta da garagem para se locomove-
rem pela cidade. Trata-se de um roda aparentemente 
comum que, ao ser instalada em uma bike tradicional, 
faz com que o modelo aproveite todas as vantagens de 
uma versão elétrica. Batizado de Copenhagen Wheel, 
o produto conta com um sistema capaz de armazenar 
energia gerada pelas pedaladas em um pequeno motor 
movido por uma bateria de lítio. O “estoque” é, então, 
utilizado quando o ciclista tiver pela frente uma ladeira 
ou simplesmente quiser diminuir o ritmo durante o per-
curso. A força também pode ser utilizada nos momentos 

Sensor que avisa a hora de trocar a fralda

de frenagem, fazendo com que a velocidade seja diminu-
ída de maneira mais eficiente e confortável. Além disso, 
a Copenhagen Wheel permite ser integrada ao celular. 
Por meio de um aplicativo, é possível controlar a intensi-
dade do esforço, travar a roda, ter acesso a informações, 
como mapas, rotas, perfis de utilização, e ainda intera-
gir com outras pessoas que estiverem usando o produto 
pelas ruas. Segundo os inventores, o produto traz, ime-
diatamente, duas principais vantagens: a praticidade e o 
preço. Isso porque a roda pode ser usada em qualquer 
tipo de bicicleta, não havendo a necessidade de a pessoa 
ter que adquirir um novo modelo. Nos Estados Unidos, 
onde o produto já está em fase de pré-venda, a engenho-
ca é vendida por US$ 699 (aproximadamente R$ 1.542).

Bike que “reinventou a roda”

Corporate News N° 33



 Imagine não ser obrigado a ficar parado jun-
to à tomada esperando o celular carregar enquanto 
conversa com alguém, ou ter a liberdade de levar seu 
abajur a qualquer canto da casa sem se preocupar 
com a tomada. É o que propõe a startup WiTricity, 
criadora de uma tecnologia capaz de garantir esse 
tipo de facilidade.
 O produto em questão desenvolve um cam-
po magnético no ambiente, espalhando a eletrici-
dade que está ligada a uma fonte ressonadora: uma 
bobina de fio elétrico. Quando outra bobina é colo-
cada próxima àquela, cria-se o campo magnético e 
os aparelhos eletrônicos que entrarem nesse es-

Sem fios em casa

Pendrive para 
smartphones e tablets

Nova espécie de 
dinossauro descoberta

 A SanDisk lançou no Brasil um pendrive que 
pode ser usado em smartphones e tablets equipados 
com o sistema operacional Android. Para isso, o produto 
possui duas saídas, uma USB 2.0 e outra micro-USB.
É preciso que o aparelho tenha OTG² (USB On-The-Go) 
para usar o Ultra Dual USB Drive. As duas portas do 
produto possuem proteção retrátil e ele custa entre R$ 
79 e R$ 249, com capacidades de armazenamento que 
vão de 16 GB a 64 GB.
 Com ele é possível fazer transferências sem 
precisar de cabos ou de serviços de armazenamento em 
nuvem, seja entre dispositivos móveis, seja entre eles e 
computadores. 

 Pesquisadores da Universidade da Carolina do 
Norte publicaram estudo em que descrevem uma nova 
espécie de dinossauro carnívoro que conviveu com os ti-
ranossauros há 98 milhões de anos. Segundo a pesquisa, 
trata-se de um dos três maiores dinossauros da Amé-
rica do Norte. O dinossauro descoberto foi nomeado 
“Siatsmeekerorum”. Considerado o “predador ápice” 
de seu tempo, ele pertence aos Carcarodontossauros, 
um grupo de carnívoros gigantes que inclui os maiores 
dinossauros predadores já descobertos, como os Acro-
canthossauros, que percorriam a América do Norte 10 
milhões de anos antes e foram descobertos em 1950. 
O esqueleto parcial do Siatsmeekerorum foi encontra-
do pelo paleontóloga Lindsay Zanno e seu colega Peter 
Makovicky, do Museu de História Natural de Chicago, 
nas Montanhas Rochosas de Utah, em 2008. Os ossos 
encontrados pertenciam a um indivíduo jovem que tinha 
mais de nove metros de comprimento e pesava pelo 
menos quatro toneladas, diz o estudo. Os pesquisado-
res estimam que um Siatsadulto deveria ter o tamanho 
de um Acrocanthossaurus, o que faz com que as duas 

espécies disputassem o posto de segundo maior dinos-
sauro predador, atrás apenas do Tyranossaurusrex. A 
descoberta preenche a lacuna de mais de 30 milhões de 
anos nos registros de fósseis, durante o período em que 
o papel de maior predador passou dos Carcarodontos-
sauros, no Cretáceo Inferior, para os tiranossauros no 
Cretáceo Superior. O habitat incluía vegetação e água 
abundante que permitiam a convivência de dinossauros 
herbívoros, tartarugas, crocodilos e peixes gigantes.
 Os pesquisadores afirmam que descobriram 
mais duas novas espécies de dinossauros que habi-
tavam a região na mesma época, mas elas ainda têm 
que ser descritas pela equipe.

paço passam a ser alimentados. Não há riscos às 
pessoas porque o campo é o mesmo utilizado por 
roteadores Wi-Fi. Seria possível usar a tecnologia 
em celulares, laptops, tablets, controles de televi-
são (e na própria TV) e uma série de outras coisas 
comuns, como lâmpadas. Para isso, basta anexar 
uma bobina às baterias.

Bike que “reinventou a roda”
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CINEMA
Rio 2

Blu-Ray
Ricardo Coração de Leão

LIVRO
Mulheres, muito além do salto  
Fabiana Scaranzi 

CD
#AC – Ana Carolina
 “#AC” é o nome do mais novo 
trabalho de Ana Carolina. Este é o pri-
meiro disco de inéditas desde 2009, 
quando Ana Carolina lançou “Nove”, 
projeto autoral que antecedeu os bem 
sucedidos “Ana Carolina+1” e “Ensaio 
de Cores” (ao vivo). O trabalho, grava-
do em Los Angeles e em seu estúdio 
particular no Rio de Janeiro, foi pro-
duzido pela própria Ana Carolina e por 
Ale Siqueira, que já produziu discos 
de grandes nomes da MPB. Ana apre-
senta novas parcerias com Rodrigo 
Pitta em “BangBang 2”, com Moreno 
Veloso e Carlos Rennó na belíssima 
“Canção pra ti”, e duas novas e felizes 
incursões no universo do samba, com 
“Resposta da Rita”, em parceria com 
Edu Krieger, que faz uma participação 
especial na gravação. O CD traz ainda 
“Mais Forte”, de Ana Carolina, Chiara 
Civello e Bungaro e “Esperta”, com 
Chiara e Edu Krieger. “#AC” inclui as 
recém-lançadas canções que viraram 
vídeo clipes dirigidos pela cantora “Um 
Sueño Bajo el água”, composta com 
Chiara Civello, e “Leveza de Valsa”, 
parceria com Guinga. 

 
 Em `Rio 2´, Blu e sua família embarcam em uma aventura 
para provar que sabem viver além da vida domesticada. Mas Nigel, 
nosso vilão preferido, está de volta e buscando vingança, então vai 
garantir que as férias em família se tornem uma jornada selvagem. 
Blu, Jade e todos os seus amigos irão levar o público a mais risos, a 
novos personagens, música, e mais ação, à medida que descobrimos 
que Blu é capaz de tudo para salvar sua família.

 
 Os reinos da Inglaterra e da 
França estão à beira da guerra. O rei 
inglês Henrique II (Malcolm McDo-
well), mesmo com a idade avançada 
e a saúde já debilitada, prepara o seu 
sucessor, um de seus filhos, para go-
vernar a Inglaterra e levar o reino à 
vitória contra os inimigos franceses. 
Entretanto, nenhum dos filhos do rei 
está apto para a função. Ricardo é o 
que mostra ter mais aptidão para tal 
empreitada, mas ele parece mais inte-
ressado em se embebedar e farrear do 
que assumir o trono. Preocupado com 
o futuro, Henrique decide que é hora 
de testar a lealdade de Ricardo, pondo 
à prova sua habilidade e sua honra. 

 Fabiana Scaranzi traz ticas de saúde e bem estar para 
mulheres, de forma leve e divertida. Jornalista da TV Globo por 
mais de dez anos, marcou os telespectadores por sua competên-
cia e beleza como a “mulher do tempo”. Há quatro anos, apresen-
ta o Domingo Espetacular, revista eletrônica de grande audiência 
na Rede Record. Dona de uma carreira de sucesso, ela se esforça 
para conciliar o trabalho com a vida familiar, os cuidados com o 
corpo e a saúde, e a manutenção da beleza, principalmente após 
os 40 anos. Agora, vai dividir tudo o que aprendeu com mulheres 
de todas as idades, em um papo descontraído. Bem-humorado 
e espirituoso, o livro aborda de maneira leve temas que tocam o 
universo feminino e, contando com a colaboração de especialis-
tas em várias áreas, traz conteúdo aprofundado sobre as ques-
tões mais relevantes. 
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Corporate Center
Encontre no
TORRE ALBERT EINSTEIN
•Lojas 21 e 22 / Dom Albert Alimentos Ltda 
  3038.8457
•Loja 26 / Presentes Magníficos / 3221.9262
•Sala 207 / Weg – Equipamentos Elétricos 
  3049.1531
•Sala 405 / Aclunaga / 3423.0117
•Sala 417 / Mônica Andrade Advocacia  
  3243.2445
•Sala 419 / Adolfo Gustavo Paashaus - 
  Rep. Comercial / 3048.7632
•Sala 503 / RJ Factoring / 3223.2929
•Sala 511 / Espaço Odonto / 3222.5794   
•Sala 609 / Unique Clínica Dermatológica 
  3231.7012
•Sala 704 / Consultório Cleide Barros  
  3231.1800
•Sala 810 / NC Energia / 3216.6172
•Sala 912 / Donare Ltda / 3039.7893

TORRE THOMAS EDISON
•Loja 02 / Restaurante Thomas Light 
  2125.7606
•Sala 101 / Luiz Carlos de Freitas Medeiros 
  Consultoria Jurídica / 2125.7429
•Sala 106 / Miguel Eguren Corretagem de 
  Imóveis / 2125.7400
•Sala 111 / Grupo Couvert / 2125.7595
•Sala 204 / Gisely Saraiva / 2125.7527
•Sala 308 / Tax Accouting / 2125.7559
•Sala 401 / Magalhães Peixoto Advocacia 
  2125.7560
•Sala 405 / Nóbrega Odontologia 
  2125.7445
•Sala 709 / Secitor Clínica Médica / 2125.7542
•Sala 1302/ Leanx Marketing Digital 
  3049.1028
•Sala 1612 / Supera Alimentação / 2125.7610

TORRE GRAHAM BELL
•Sala 304 / BGP Cunsultoria / 2125.7707
•Sala 306 / Dr. Raimundo Brito Consultório
  Médico/ 2125.7727
•Sala 605 / Modiin Quality / 2125.7630
•Sala 1003 / Erika Novaes Escritório de
  Arquitetura / 3221.9558

TORRE ISAAC NEWTON
•Lojas 03 a 05 / HVisão / 3117.9090/3117.9051
•Sala 301 / Colgate Palmolive Company 
  3059.3127
•Salas 304 / Max RN Franchising Ltda 
  Remax / 3059.3040/3034.2407
•Sala 703 / ACE Seguradora / 3059.3053
•Sala 704 / Contexto Pesquisa / 3059.3099
•Salas 1001 / Rossi Residencial /
   3059.3100
•Sala 1201 / Thoughtworks Brasil Software
  Ltda / 3059.3011
•Sala 1301 / PMEQ Máquinas e 
  Equipamenntos / 3059.3043/3037.7755
•Salas 1303 / Ética Advogados / 3059.3007
•Salas 1701 / Huawei / 3059.3016 
•Salas 1802 / Technos / 3231.5493

TORRE ALFRED NOBEL
•Lojas 03 e 05 / R2 Academia / 3059.3030
•Salas 901 e 904 / Univision / 3125.2626
•Salas 1001 e 1002 / Albino Advogados 
  3059.3062
•Sala 1003 / Carol Brandão Imagem e 
  Diagnósticos / 3221.2617
•Salas 1004 e 1104 / Serur & 
  Neuenschwander Advogados Associados 
  3059.3052
•Salas 1202 a 1204 / Iveco Latin América 
  Ltda. / 3797.2809
•Salas 1301 e 1303 / Genomica 
  Diagnósticos / 3224.5013
•Sala 1304 / SEB Com. De Prod. 
  Domésticos Ltda. / 3059.3070
•Salas 1502 a 1504 / Globo Hospitalar / 
  2125.7722
•Salas 1501 a 1503 / Espaço Sandra Fluhr 
  3059.3114
•Salas 1602 a 1604 / ADN Impex 
  Consultores Associados Ltda. / 3326.3007
•Sala 2301 / Dislub Combustíveis Ltda. / 
  2123.3900

 
 No mês da Páscoa, acontece a Chocofest, onde a cidade se enfei-
ta com ovos e coelhos e promove diversas atividades relacionadas à data, 
como desfiles e apresentações. A Rua Coberta de Gramado, na Serra do 
Rio Grande do Sul, recebe exposições de ovos decorados e oficinas que 
ensinam como fazer o doce. Uma parada com coelhos, personagens de 
histórias infantis e carros alegóricos ensina às crianças como cuidar do 
planeta. 
 O evento está em sua 19ª edição, onde a principal atração é o Des-
file de Páscoa “Um ChocoAmor à Terra”, onde mais de 350 mil pessoas 
passam pelas ruas de Gramado. Os personagens do Beto Carrero World, 
Shrek e sua turma, participarão do desfile que conta com 290 pessoas em 
seu elenco e terá alas em homenagem à cultura gaúcha e à Copa do Mundo 
no Brasil. Já a Parada do Conde Guloseima, é um espetáculo conhecido 
pela apresentação de um flash mob, com Coelho Gaudério. Vinte dançari-
nos caracterizados pelo folclore rio-grandense apresentarão a “lenda” do 
Coelho Gaudério, através de declamação, música e dança. Além das atra-
ções, a decoração da cidade contará com muito chocolate, ovos de páscoa, 
coelhos e o grupo de artistas plásticos Paralelo da Arte, que utilizarão o 
tema Páscoa e sua simbologia para desenvolver uma cenografia chamada 
de Árvore do Renascer. A obra de arte será montada na Praça das Etnias 
de Gramado.
 Os ingressos para o festival variam entre R$ 20 e R$ 70, e podem 
ser comprados por meio do site oficial do Chocofest. Na página também é 
possível conferir a programação completa do evento.

Páscoa em Gramado
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Com 45 anos de atuação no mercado pernambu-
cano, a Construtora Rio Ave vem inovando, entre 
outras soluções, com os chamados tetos verdes. 

Trata-se da adoção no teto de uma vegetação mais ras-
teira, com sistema de irrigação e de fácil manutenção, 
para amenizar a temperatura térmica, criar um paisa-
gismo e ainda aproveitar a água da chuva. 
 O primeiro empreendimento que receberá essa 
tecnologia será o Empresarial Charles Darwin, na Ilha 
do Leite. Essa espécie de grande gramado será aplica-
da na cobertura do edifício-garagem e nas marquises 
das lojas, o que resultará em cerca de 2,5 mil metros 
de área verde. O teto jardim do Charles é considera-
do um dos maiores do Brasil, com 2.500 metros qua-
drados  e conseguirá armazenar cerca de 75 mil litros 
de água, além de sequestrar 11 toneladas de CO2 ao 
ano.”Incluir esses itens encarece o empreendimento, 
mas o prédio fica muito melhor e ganha em economia 
com energia elétrica”, informa engenheiro e consultor 
da Construtora Rio Ave Leonardo Palácio.
 Outra iniciativa verde acontecerá no Boa Via-
gem Corporate. O edifício garagem adotará fachadas 
verdes como fechamento. Envolve o plantio de espé-
cies em jardineiras na periferia da edificação, favo-
recendo a ventilação e iluminação naturais. Além de 
contribuir na redução da temperatura e no incremen-
to visual da paisagem, o principal ganho é na consci-

Rio Ave inova com tetos verdes
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Construtora implantará 
jardins na cobertura de 
empresariais na Ilha do Leite 
e Boa Viagem 

ência e responsabilidade socioambiental da empresa 
para com a sociedade.
 O “Projeto Telhado Verde” é uma propos-
ta do Executivo enviada à Câmara do Recife, onde 
representantes da Prefeitura do Recife, Ministério 
Público e sociedade civil discutiram, na Câmara de 
Vereadores, o Projeto de Lei nº 067/2013. Se apro-
vado, tornará obrigatória a instalação de um telha-
do verde em edificações habitacionais com mais de 
quatro andares e não-habitacionais com 400 me-
tros quadrados de área coberta. Os dados apresen-
tados durante a audiência mostram que um prédio 
com telhado verde pode ter uma temperatura até 
seis graus mais baixa que no entorno. “O projeto do 
empresarial foi aprovado sem o telhado verde, mas 
optamos por fazer para valorizar o produto”, com-
plementa Leonardo Palácio.
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