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Cabo Corporate 
Center

Competitividade

Rio Ave constrói 
primeiro empresarial próximo 

ao Porto de Suape  – Pág 4

Saiba como ganhar 
produtividade no trabalho e 
obter mais sucesso - Pág 2

São João 
Descubra a origem europeia 

da festa brasileira - Pág 6



Salário Mínimo 
R$ 788,00

Imóveis 2014/15 - INCC/FGV 
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano

Nov/2014 603,524 0,44% 6,86%

Dez/2014 604,026 0,08% 6,95%

Jan/2015 609,568 0,92% 0,92,%

Fev/2015 611,447 0,31% 1,23%

Mar/2015 615,248 0,62% 1,86%

Abr/2015 618,060 0,46% 2,35%

Inflação 2015 (%) 
Mês IPCA 

(IBGE)
INPC 
(IBGE)

ICV 
(Dieese)

IPC 
(Fipe)

CUB 
(Sinduscon)

Jan/2015 1,24% 1,48% 2,25% 1,62% 0,33%

Fev/2015 1,22% 1,16% 1,40% 1,22% 0,10%

Mar/2015 1,32% 1,51% 1,26% 0,70% 0,06%

Abr/2015 0,71% 0,71% 0,55% 1,10% 0,34%

Indicadores Econômicos
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Expediente Corporate News  
Informativo do Rio Ave Corporate Center 
Produção: Carlota Agência de Comunicação | Editora e Direção 
de Projeto: Carla Guerra | Diagramação: João Paulo Ferreira  
Tiragem: 4.000 exemplares

Carlota Editora e Agência de Notícias
Rua Padre Carapuceiro, 968, Edifício Janete Costa
Sala 906 | CEP: 51.020-280 | Boa Viagem
Recife - PE | 81 3091.5068 | carlota@carlotacomunicacao.com.br

O ano de 2015 chega à metade, 
junto com os festejos juninos 

e a expectativa para o restante 
dos meses de trabalho, quando 
continuamos a busca por novas 
realizações profissionais e pesso-
ais. Para auxiliar o leitor do Cor-
porate News nos desafios do dia 
a dia e compartilhar cultura, tra-
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A competitividade 
no Brasil

zemos nesta edição um novo em-
preendimento da Rio Ave próximo 
ao Porto de Suape e que deverá 
ser inaugurado em breve, e mais 
dicas de produtividade, saúde, 
leitura, viagem e entretenimento, 
também contamos a origem da 
festa de São João e ainda os lan-
çamentos de tecnologia. O nos-

so objetivo é contribuir, cada vez 
mais, para o seu sucesso, trazen-
do as principais novidades de te-
mas relevantes e agregando valor 
para você. Boa leitura!

Rodrigo Calado
Editor

 Divulgado no dia 27/05, o ranking 2015 de com-
petitividade do IMD, escola suíça de negócios, apontou 
o Brasil na 56º posição de um total de 61 países avalia-
dos. O resultado representa a pior colocação brasileira 
desde 1989. Comparando com 2010, último ano em que 
obteve melhoria relativa, o país perdeu 18 colocações, 
sendo superado por Bulgária e Eslovênia. De acordo 
com o site Exame.com, a pesquisa considera o desem-
penho da economia, a eficiência do governo, a eficiên-
cia dos negócios e a infraestrutura, além de também 
realizar pesquisas de opinião junto a executivos, para 
levantar os dados. A despeito dos fatores macroeconô-
micos, é possível obter melhorias de produtividade no 
ambiente corporativo com ações práticas e eficientes. 
Com esse objetivo, o Corporate News traz uma matéria 
especial e dicas sobre o tema.

Uma publicação do grupo 

Fonte: Exame.com
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Ano Índice Posição

2009 56,865 40º

2010 56,531 38º

2011 61,043 44º

2012 56,524 46º

2013 53,222 51º

2014 46,778 54º

2015 47,930 56º



Corporate Center
Encontre no
TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 206 / LHF Advogados / 3038.0302
• Sala 207 / Weg Equipamento / 3049.1531
• Sala 305 / Cosmo e Consentino 
   Advogados Associados / 3032.0089
• Sala 505 / Guido Correia (Gastro) / 3421.3765   
• Sala 601 / Dabasons Produtos 
   Hospitalares / 3423.2786
• Sala 612 / Cardio – Vinicius Melo Filho  
   3221.7764
• Sala 614 / Psiquiatria – Cristiana Melo
   3221.4099 
• Sala 615 / Raquel Beltrão  
    Dermatologista / 3423.9404
• Sala 616 / Genética / 3421.1418
• Sala 704 / Karina Figueroa 
   (Ginecologista) / 3231.6172
• Sala 707 / Claudia Wanderley 
   (Nutricionista) / 2131.1766
• Sala 805 / Terapeuta Ocupacional 
   (Tatiana Cardozo) / 3607.2414
 
TORRE THOMAS EDISON
• Loja 07 / Dona Salsa / 2125.7442
• Loja 03 / Paço Real (Restaurante) / 4101.5768
• Sala 111 / Grupo Couvert / 2125.7595
• Sala 206 / Durão e Freitas 
   (Advocacia) / 2125.7439
• Sala 304 / Lauro Chaves Advocacia / 2125.7557
• Sala 306 / Dr. Vicente Filizola 
   (Psiquiatra) / 2125.7453
• Sala 509 / Consultório Médico Angiologia, 
   Pediatria, Ginecologia e Cirurgião / 3423.2161
• Sala 705 / Megasport  Marketing 
   Esportivo / 2125.7494
• Sala 805 / Batista Domingues e 
   Advogados Associados / 3423.1792
• Sala 1101 / Lopes e Moury Fernandes
   Advogados / 3081.0200
• Sala 1205 / Aluísio Xavier 
   Advogados e Consultores / 2125.7594
• Sala 1301 / Smart Promo 
   Conteúdo Digital / 3034.0109
• Sala 1605/ Antônio Salomão 
   Advogados e Associados/ 2125.7585
 
TORRE GRAHAM BELL
• Sala 303 / Maximiza Consultoria / 2125.7818
• Sala 305 / Otoclínica / 2125.7701
• Sala 608 / Dentista Drª Ilma Cavalcante 
   2125.7811
• Sala 609 / Drª Geyser Neri Pediatria
   2125.7810
• Sala 1612 / Clinica de Nutrição / 3366.9584
 
TORRE ISAAC NEWTON
• Sala 301 / Rio Este Engenharia / 3059.3040
• Sala 401 / L. Priori Indústria e 
   Comércio Ltda / 3059.3518
• Sala 502 / Endomedical / 3126.9001
• Sala 604 / Toshiba Medical 
   do Brasil Ltda / 3476.0005
• Sala 802 / Neodent / 3202.6900 
• Sala 804 / Dermatho Clínica / 3076.1212
• Sala 903 / Porto Engenharia Ltda / 3059.3200
• Sala 1101 / Advocacia Galdino e Rebelo 
   3059.3116  
• Sala 1102 / Mafra Advogados / 3059.3115
• Sala 1304 / Rodrigo Quintas / 3421.5102
• Sala 1601 / Casa Publicidade Ltda / 3059.3056
• Sala 1802 / Technos / 3231.5493
 
TORRE ALFRED NOBEL
• Sala 901 / Univision / 3125.2626
• Sala 1001 / Albino Advogados / 3059.3062
• Sala 1003 / Carol Brandão Image e Diagnost.
   3221.2617
• Sala 1004 / Serur Advogados 
   Associados / 3059.3052
• Sala 1202 / Iveco Latin America Ltda 
   3797.2809
• Sala 1301 / Genomica Diagnósticos 
   3132.3133
• Sala 1304 / Seb Com. de Prod. 
   Domésticos Ltda / 3059.3070
• Sala 1502 / Globo Hospitalar / 2125.7722
• Sala 1501 / SF Fisioterapia Ltda / 3059.3114 
• Sala 1601 / Representa Materias / 3038.5002
• Sala 1602 / ADN Impex 
   Consultores Associados / 3326.3007
• 22° Andar / Dislub Combústiveis Ltda 
   2123.3900
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 Múltiplos compromis-
sos, horários apertados e a sen-
sação de correr contra o tempo 
estão presentes no dia a dia de 
todos os tipos de empresas, des-
de as micro até as multinacio-
nais. Especialistas em produtivi-
dade no trabalho são unânimes 
ao apontar que, para cumprir 
todos os deveres e estar à fren-
te da concorrência, é preciso ter 
organização e foco. O primeiro 
passo rumo a uma melhor pro-
dução é identificar os hábitos 
improdutivos, como ausência de 
planejamento semanal e de cri-
térios para definir o nível de ur-
gência das atividades.
 Abdicar de ferramentas 
que auxiliam na organização do 
tempo, a exemplo dos aplicati-
vos Evernote e Remember the 
Milk, checar o e-mail a todo mo-
mento, usar redes sociais para 
fins pessoais com frequência, 
não delegar tarefas e realizar 
reuniões sem objetivo definido, 
são outros fatores que prejudi-
cam a produtividade. No lugar 
dos hábitos nocivos, várias dicas 

Como melhorar a 
produtividade na 
sua empresa

podem ser adotadas. Diminuir a 
quantidade de atividades a se-
rem feitas, saindo de dez para 
cerca de três a cinco priorida-
des por dia, pode resultar em 
ganhos, uma vez que a atenção 
estará focada em menos itens e 
a chance de executá-los com efi-
ciência será maior. Estabelecer 
um prazo menor para finalizar 
os deveres, como, por exemplo, 
o horário de meio-dia, funciona 
como um elemento de pressão 
positiva.
 Outra dica é saber dizer 
“não” para compromissos e ati-
vidades que representam perda 
de tempo. Estabelecer listas efi-
cientes e cumpri-las, ao mesmo 
tempo em que se é flexível para 
solucionar imprevistos, silenciar 
as notificações do celular quan-
do possível e envolver a equipe 
ao atribuir responsabilidades 
para cada integrante, são outras 
atitudes produtivas que fazem a 
diferença no ambiente corpora-
tivo e resultam em ganhos para 
a empresa, no atendimento aos 
clientes e finalização de projetos.
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 A Construtora Rio Ave 
abre ao público o estande do pri-
meiro empresarial do Cabo de 
Santo Agostinho, o Cabo Corpora-
te Center. O espaço – instalado no 
empreendimento - ocupa área de 
30 m² e conta com plantão da imo-
biliária Century 21. 
 Com ambiente climatiza-
do, o local oferece todo o confor-
to para os visitantes conferirem 
detalhes do edifício, que constam 
em vídeo institucional do projeto, e 
mais broadsides de todos os atuais 
investimentos da Rio Ave. ”Além 

Bolo de Fubá Cremoso Light

RECEITA DE SÃO JOÃO

A festa de São João traz uma série de iguarias deli-
ciosas. As opções variadas, como canjica, pé-de-mo-
leque, arroz doce, biscoito de polvilho, entre outras, 
podem levar a um aumento de peso nem sempre de-
sejável. Buscando trazer o melhor em termos de saú-
de e de gastronomia prazerosa, trazemos uma recei-
ta de Bolo de Fubá Cremoso Light, fácil de preparar 
e ideal para desfrutar durante o ano, principalmente 
no festejo junino.

Ingredientes:
• 4 ovos (de preferência orgânicos)
• 4 xícaras (chá) de leite (desnatado)
• 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo
• 1 xícara (chá) de fubá
• 1/2xícara (chá) de amido de milho
• 2 colheres de margarina light
• 1 pitada de sal marinho
• Raspas de 1 limão
• 1 colher (sopa) de pó Royal
• 1/2 xícara (chá) de queijo ralado
• 1xícara (chá) de coco ralado 
    sem açúcar

Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes, exceto o quei-
jo e o coco no liquidificador. Bata até que a 
mistura fique homogênea. Em seguida agre-
gue o queijo e o coco e bata para que misture 
os ingredientes. Coloque a massa em forma 
untada e polvilhada e deixe descansar por 5 a 
10 minutos. A seguir coloque para assar em 
forno brando ( 180 graus), previamente aque-
cido. Quando estiver corado é hora de verifi-
car se o bolo está pronto. Para saber se está 
assado, basta espetar um palito, caso volte 
limpo já pode desligar o forno.
Fonte: Green Nation
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Previsto para ficar pronto em junho, o Cabo Corporate 
Center é ideal para empresas e profissionais liberais 
que desejam espaço para instalar negócios

Rio Ave investe no Cabo 
e constrói empresarial

de adquirir salas no tamanho de-
sejado, outra opção é poder locar 
espaço para instalar um novo ne-
gócio”, adiantou o gerente comer-
cial da Rio Ave, Leonardo Beltrão.

O empreendimento
 Com salas a partir de 25 
m² e lâminas corporativas de até 
523 m², o edifício comercial per-
mitirá a instalação de qualquer 
tamanho de empreendimento. 
Ideal para empresas e profissio-
nais liberais que desejam instalar 
seu escritório no Cabo de Santo 

Agostinho. São duas torres, cada 
uma com 7 pavimentos, sendo 12 
unidades por andar, além de salas 
térreas. 
 Conta ainda com quatro 
elevadores, catracas eletrônicas 
de acesso e estacionamento para 
241 veículos. Previsto para ficar 
pronto no mês de junho, o Cabo 
Corporate Center está localizado 
ao lado do Shopping Costa Dou-
rada e às margens da PE-60, a 20 
minutos do aeroporto e a 10 minu-
tos do Complexo Industrial Portu-
ário de Suape.
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LIVRO

BLU-RAY

CINEMA

CD

Liderança, a Inteligência 
Emocional na Formação 
do Líder de Sucesso 

Sniper Americano

Romance Policial

Os Paralamas do Sucesso 
1983 A 2015 – Discografia Completa 
Box Com 22 CDs

 No momento de escolher qual carrei-
ra seguir, observar o desvio padrão do QI é a 
melhor forma de proceder. Mas como obter 
sucesso após o início da profissão? O autor 
Daniel Goleman, ph.D, psicólogo formado pela 
Universidade de Harvard, mostra que as habi-
lidades da inteligência emocional – a maneira 
como a vida e os relacionamentos pessoais e 
profissionais são geridos - adquirem impor-
tância cada vez maior para que o profissional 
seja produtivo, o melhor membro da equipe ou 
um líder bem-sucedido.

 Indicado ao Oscar de Melhor Filme e dirigido por 
Clint Eastwood, “Sniper Americano” traz a história real de 
Chris Kyle (Bradley Cooper), um franco-atirador do exér-
cito norte-americano que atuou em quatro missões na 
Guerra do Iraque e é considerado o atirador mais letal da 
história. O filme traz cenas de ação e momentos dramáti-
cos que Kyle vive com sua família. Esse aspecto é, inclusi-
ve, um dos pontos fortes da película graças à atuação de 
Bradley Cooper, que rendeu a ele uma indicação ao Oscar 
de Melhor Ator. 

 O funcionário público e escritor nas 
horas vagas, Antônio (Daniel de Oliveira), viaja 
até o Deserto do Atacama, no Chile, em busca 
de inspiração para um conto. Lá, ele acaba en-
volvido na cena de um crime misterioso e fica 
impedido de voltar ao Brasil. Ao conhecer Flo-
rencia (Daniela Ramirez), ele busca desvendar 
o mistério e concluir sua grande obra.

 O trio mais famoso do Brasil recebe essa ho-
menagem de sua única gravadora. Todos os 18 álbuns 
(de estúdio e ao vivo) e mais 2 inéditos exclusivos para 
a caixa, reunidos e remasterizados em um box de luxo 
para os fãs da banda e do rock brasileiro em geral. O 
box traz exclusividades, como o CD “Paralamas em 
Espanhol”, que apresenta os maiores sucessos da 
banda com versões cantadas em Espanhol por Her-
bert Vianna, e o CD inédito e exclusivo “Raridades”, 
com gravações que não aparecem em nenhum álbum 
da banda.
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 Conhecida como uma 
festa brasileira, a comemora-
ção do São João tem origem na 
Europa e remonta a um período 
anterior ao Cristianismo, ape-
sar do termo “festa junina” estar 
associado a países cristãos que 

A origem secular e 
transcontinental do São João

homenageiam São João Batis-
ta. A informação, de autoria da 
pesquisadora Nadja Carvalho 
e publicada em reportagem no 
site UOL, traz detalhes sobre 
o princípio do festejo. No norte 
europeu, onde as estações do 

ano são bastante diferentes 
entre si, o Solstício de Ve-
rão era comemorado pelos 

povos pagãos no dia 21 de 
junho, pois simbolizava 

o momento da colhei-
ta após meses de in-
verno no hemisfério 
norte. Com o advento 
da religião cristã e 

a expansão do im-
pério romano, a 

celebração foi 
i n c o r p o r a d a 
pela Igreja 
Católica e 
t o r n o u - s e 
uma festa 
d e d i c a d a 
a santos, 
sendo eles 
Santo An-
tônio (13 de 

junho), São 
João Batista 

(24 de junho), 
São Pedro e São 
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Paulo (29 de junho) e São Mar-
çal (30 de junho). O Brasil passou 
a comemorar o São João devido 
à chegada da Corte Portuguesa. 
Enquanto que, em Portugal, a 
festa tinha uma característica
mais devocional, no país tropical 
o festejo tornou-se mais simbó-
lico e ganhou atributos que vigo-
ram até hoje, como a quadrilha, 
originada da dança da nobreza 
cortesã da França. Exemplos 
dessa influência são as expres-
sões “anarriê” e “alavantu”, que 
originalmente são escritas como 
“en arrière” e “en avant tous”, 
significando “casais vão para 
trás” e “todos os casais vão para 
a frente”. Ainda na França, a ár-
vore de São João era queimada 
no dia 24 de junho, em frente à 
catedral de Notre-Dame, e a po-
pulação disputava o carvão para 
guardá-lo como amuleto. Nos 
países cristãos europeus, a co-
memoração adota diversos ritos 
e simbologias. Além de portu-
gueses e franceses, o São João 
como é conhecido no Brasil teve 
a contribuição dos espanhóis, 
holandeses, africanos e índios. 
 Mas foi no Nordeste bra-
sileiro que a festa ganhou seus 
elementos mais representativos.

Corporate News N° 40



 Localizada a apenas 
113 km do Recife, a Praia 
de Coqueirinho, na Pa-
raíba, reúne belezas 
atrativas a um público 
variado, abrangendo 
desde turistas que 
apreciam as águas 
calmas até prati-
cantes de kitesurf, 
mergulho e outros 
esportes náuticos. 
O cenário de co-
queiros, falésias e 
outros atrativos é 
bastante procurado 
nos finais de semana.
 A praia possui 
duas partes distintas. Na 
enseada, parte norte, os visi-
tantes dispõem de uma piscina 
natural por conta dos arrecifes, o que 
traz águas calmas e tranquilas que lembram uma lagoa, ideal 
para levar crianças. A região sul é aberta ao mar, com ondas 
mais fortes e favoráveis à prática do surf e de outros esportes 
náuticos. Diversos praticantes de vela e outras modalidades 
frequentam o local mensalmente. A região ainda possui o 
Canyon de Coqueirinho, onde os turistas podem passear en-
tre as escarpas coloridas e conferir a argila medicinal utiliza-
da para tratamento da pele.
 A praia, situada no município de Conde, tem fonte de 
água doce e também areia uniforme, favorecendo o passeio 
por toda a sua extensão, que tem formato de ferradura. Ao 
fim da caminhada, o banhista terá uma vista paradisíaca para 
registrar em fotos. Outra opção de passeio a pé é de Coqueiri-
nho até Tabatinga na maré baixa, uma distância de aproxima-
damente quatro quilômetros para outro atrativo da Paraíba.
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Praia de Coqueirinho, 
tranquilidade e aventura 
perto do Recife 

 A região agregou o for-
ró, a vestimenta do cangaceiro 
nas quadrilhas matutas e o ca-
samento caipira, que traz as fi-
guras do pai como um coronel, o 
noivo sertanejo, a noiva virgem e 
o pároco em uma alusão ao Pa-
dre Cícero. Destaque também 
para a gastronomia, com o pé-
de-moleque, a canjica, pamonha, 
bolo de fubá e outras iguarias. 
 A fogueira de São João, 
um dos principais símbolos da 
festa, está intimamente ligada 
à tradição católica, que atribui 
seu surgimento ao dia de nasci-
mento do santo. A versão conta 
que a mãe de João, Isabel, teria 
pedido que uma fogueira fosse 
acessa nas montanhas da Judeia 
como uma forma de anunciar a 
chegada do filho ao mundo. Uma 
variante a respeito do assunto 
relaciona o costume aos primei-
ros cristãos, que acenderiam 
fogueiras na festa de São João 
para lembrar que foi ele quem 
anunciou a vinda de Cristo.
 Atualmente, a festa de 
São João está consolidada no 
Brasil. O forró, difundido em 
todo o país inicialmente por 
Luiz Gonzaga, e as comemora-
ções realizadas principalmente 
em Caruaru e Campina Grande, 
contribuem para que a tradição 
continue como um componente 
importante da cultura brasileira.
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Av. Frei Matias Teves, 285 | Ilha do Leite | Recife-PE
Fones: 81 3423.2424 | 3416.1926

NE PARK para quem procura alta qualidade 
de atendimento, conforto e segurança. 

NE PARK para quem procura alta qualidade 
de atendimento, conforto e segurança. 
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Tecnologia
Lançados recentemente, o Samsung Galaxy S6 Edge e o Galaxy S6 
são praticamente iguais, sendo diferentes na tela. A versão Edge 
traz bordas curvadas que possibilitam recursos extras, como os 
apps que inserem barras de notificação nas laterais, permitindo ao 
usuário consultar rapidamente a previsão do tempo ou as últimas 
notícias. O modelo top de linha chegou ao Brasil nas versões 
de 32 GB e 64 GB de memória. Nas configurações, os modelos 

possuem Tela Curva Super Amoled Quad HD de 5.1, câmera 
de 16 MP traseira e frontal de 5 MP (com recurso Quick 
Launch, que abre a câmera em 0,7 segundos) e processador 
Octa Core. A bateria traz a possibilidade de que uma recarga 
de 10 minutos traga uma autonomia de até quatro horas, 
dependendo do nível de uso do aparelho. Na usabilidade do 
sistema Android 5.0 (Lollipop), é possível marcar com cores 
até cinco contatos favoritos, para facilitar as ligações, envio 
de mensagens e de e-mail e visualizar as notificações.

Museu Cais do Sertão
 Com mais de 110 mil visitantes 
desde o seu início, há um ano, o Museu Cais 
do Sertão tornou-se um dos principais es-
paços culturais do Recife. A interatividade 
nas múltiplas atrações, a exemplo das Ca-
bines de Karaokê, a Sala do Imbalança e a 
Casa do Transtempo, onde o público pode 
cantar as músicas de Luiz Gonzaga, tocar 
instrumentos musicais do forró e conhe-
cer o cotidiano do sertanejo em uma típica 
casa de taipe, constituem uma experiência 
lúdica. 
 O legado do Rei do Baião guia o 
passeio no Armazém 10 do Porto do Re-
cife, em sete territórios entrecortados por 
uma representação do Rio São Francis-
co. Em um dos setores, o visitante dispõe 

de uma tela touch 
screen, para obter 
in formações sobre 
os objetos ligados aos 
ofícios de ferreiro, marce-
neiro e sapateiro. Também há 
utensílios reais da vida do sertane-
jo, como martelo, bigorna, serrote e faca, 
exibição de filmes, e depoimentos de mi-
grantes sertanejos anônimos e famosos. O 
Cais do Sertão já é o 2º museu mais visita-
do em Pernambuco, ficando atrás do Insti-
tuto Ricardo Brennand, e possui uma área 
de 2 mil m². A segunda etapa do espaço 
cultural terá 5,5 mil m² e está na fase de 
instalação hidráulica, elétrica e de equipa-
mentos.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Fo
to

: R
ob

er
ta

 M
en

ez
es


