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Investimento

Viagem

A expectativa de Pernambuco 
para a escolha do novo 
Hub da Latam – Pág 4

Praia dos Carneiros é 
opção para o feriado de 

12 de outubro - Pág 6

Novos 
Negócios

Focada na eficiência e sustentabilidade, Rio Ave 
inaugura o Cabo Corporate Center - Pág 3
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N ovos investimentos e opor-
tunidades surgem em Per-

nambuco. No dinâmico litoral 
sul, a Rio Ave acaba de inaugu-
rar o Cabo Corporate Center, 
primeiro empresarial construído 
próximo ao Porto de Suape. 
A poucos quilômetros dali, no 
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2 Aeroporto Internacional do Re-
cife, outro empreendimento fan-
tástico pode ser concretizado: o 
novo Hub da Latam. Nesta edi-
ção, também trazemos as me-
lhores dicas para o seu lazer, 
com notas sobre viagem, happy 
hour, tecnologia, arte, cultura e 

passeios. Resultado de pesqui-
sas contínuas para enriquecer o 
seu dia. Aproveite a leitura.

Rodrigo Calado
Editor 

Uma publicação do grupo 

 A Acta – Administração Especializada coor-
denou o Curso Básico de Combate à Incêndio, com 
treinamento teórico e prático de primeiros socor-
ros. Durante todo o mês de setembro, todos os co-
laboradores das cinco Torres do Rio Ave Corporate 
Center também utilizaram extintores em situações 
semelhantes às reais. Uma vez por ano, a Acta pro-
move a capacitação com o objetivo de garantir a 
segurança dos condôminos, funcionários e dos vi-
sitantes do maior complexo empresarial do norte e 
nordeste.     
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Salário Mínimo 
R$ 788,00

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

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

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

Maio/2015 623,951 0,95% 3,30%

Jun/2015 635,403 1,84% 5,19%

Jul/2015 638,880 0,55% 5,77%

Ago/2015 642,644 0,59% 6,39 %

Inflação 2015 (%) 
Mês IPCA 

(IBGE)
INPC 
(IBGE) IGPM SELIC INCC

Maio/2015 0,74 8,76 4,10 5,02 0,95

Jun/2015 0,79 9,31 5,59 6,10 1,84

Jul/2015 0,62 9,81 6,97 7,31 0,55

Ago/2015 0,22 9,88 7,55 8,53 0,59

Indicadores Econômicos

Expediente Corporate News  
Informativo do Rio Ave Corporate Center 
Produção: Carlota Agência de Comunicação | Direção de projeto: Carla 
Guerra | Editoria: Rodrigo Calado | Diagramação: João Paulo Ferreira 
Redes Sociais: Lorena Ataíde | 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 3242.4840 | carlota@carlotacomunicacao.com.br

facebook.com / rioavecorporatecenter

www.rioavecorporate.com.br

instagram.com / rioavecorporate

Atenção à segurança 
de condôminos, 
funcionários e público



Corporate Center
Encontre no
TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 31 / Correios / 3048.3466
• Sala 103 / VB Contabilidade / 3048.2123
• Sala 207 / Weg Equipamentos 
   Elétricos / 3049.1531
• Sala 402 / Roberto Magalhães 
   Gastro / 3222.6833
• Sala 503 / RJ  Factoring / 3223.2929
• Sala 505 / Ricardo Lira 
   Urologista / 3421.3765
• Sala 510 / Renata Menezes 
    Reumatologista / 3223.8520
• Sala 607 / Credifort  
   Advogados / 3222.7027
• Sala 608 / Desenvolver / 3223.7168
• Sala 717 / Maria Fulô / 3426.7759
 
TORRE THOMAS EDISON
 • Loja 02 / Restaurante 
   Thomas Light / 2125.7606
• Loja 07 / Dona Salsa / 2125.7442
• Sala 101 / Queiroz Galvão 
   Comercializadora de 
   Energia / 3039.6025
• Sala 106 / Miguel Eguren 
   Corretagem de imóveis / 2125.7400
• Sala 311 / Consultório 
   Pediátrico / 2125.7521
• Sala 401/ Tempo Incentivos 
   e Consultoria / 3222.0303
• Sala 503 / Fleith Zilli Quadros
   Advogados Associados / 3039.8881
• Sala 505 / Ferreira e Chagas 
   Advogados / 3040 0852
• Sala 702 / Cpap Shop Comércio 
  e Representação / 3461.3510
• Sala 703/ Jaime Filho 
   Representações / 2125.7666
• Sala 901 / Finsol Micro 
   Crédito / 3037.2805
• Sala 1302 / Leanx Marketing 
   Digital / 3049.1027
 
TORRE GRAHAM BELL
• Sala 305 / Otoclínica / 2125. 7701
• Sala 308 / Consultório 
   Drª. Jeanine Caminha/ 2125.7886
• Sala 309 / Psicologia 
   Drª Elizabete Siqueira / 3241.6939
• Sala 501 / Temape / 2119.0777
• Sala 601 / Cardio Dinâmica / 2125.7722
• Sala 605 / Modiin Quality / 2125.7630
• Sala 901 /Assennjufe / 3103.6266
• Sala 1003/ Erika Novaes Escritório 
   de Arquitetura / 3221.9558
 
TORRE ISAAC NEWTON
• LOJA 01 / Hvisão / 3117.9090
• Sala 401 / L. Priori Indústria e 
   Comércio Ltda / 3059.3018
• Sala 501 / Endomedical / 3126.9001
• Sala 604 / Toshiba Medical do 
   Brasil Ltda / 3059.3063  
• Sala 803 / Neodent / 3202.6900
• Sala 804 / Dermatho Clínica / 3059.3044 
• Sala 903 / Porto 
   Engenharia Ltda / 3059.3047
• Sala 1101 / Advocacia Galdino 
   e Rebelo / 3059.3116
• Sala 1102 / Mafra Advogados 
   3059.3115
• Sala 1302 / Amaral & Paes 
   de Andrade Advogados / 3059.3032 
• Sala 1602 / Casa Publicidade Ltda
   3059.3056
• Sala 1802 / Grupo 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
• 11° Andar / Serur Advogados 
Associados / 3059.3052
• Sala 1202 / Iveco Latin 
   America Ltda / 3797.2809
• Sala 1301 / Genomika 
   Diagnósticos / 3125.0505 
• Sala 1304 / Seb Com. de 
   Prod. Domésticos Ltda / 3059.3070
• Sala 1502 / Globo Hospitalar / 2125.7722
• Sala 1503 / SF Fisioterapia Ltda
   3059.3114 
• Sala 1601 / Representa Materias 
   3038.5002
• Sala 1602 / ADN Impex Consultores 
   Associados Ss Ltda / 3326.3007
• 23° Andar / Dislub 
   Combustível Ltda / 2123.3900

A lista completa se encontra no site:
www.rioavecorporate.com.br
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 A Rio Ave acaba de en-
tregar seu primeiro empresarial 
no Cabo de Santo Agostinho, uma 
das regiões que mais crescem 
em  Pernambuco. Localizado ao 
lado do Shopping Costa Dourada 
e às margens da PE-60, principal 
via de acesso às 
praias do litoral 
sul do Estado e 
ao Complexo In-
dustrial Portuário 
de Suape, o Cabo 
Corporate Center 
foi projetado para 
profissionais libe-
rais, empresas de 
pequeno, médio e 
grande porte ins-
talarem seus es-
critórios e consul-
tórios. Com salas 
a partir de 25 m² 
e lâminas corpo-
rativas de até 500 
m², o projeto per-
mite a instalação 
de espaços cor-
porativos planeja-
dos, com possibilidade de variação 
de plantas. São duas torres, cada 
uma com sete pavimentos, sendo 
12 unidades por andar, além de sa-
las térreas. Conta ainda com qua-

Rio Ave inaugura 
Cabo Corporate Center
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tro elevadores e estacionamento 
para 241 veículos. O empreendi-
mento contempla diversas inicia-
tivas sustentáveis, entre elas: a 
captação e reaproveitamento da 
água de chuva e dos drenos de ar 
condicionados, o que garante eco-

nomia e-respeito  
à n a t u r e z a n a 
região; a adoção 
do chamado teto 
verde, que utiliza 
uma vegetação 
mais ras te i ra , 
para amenizar 
as temperatu-
ras e usufruir da 
água da chuva; 
e a utilização de 
vidros eficientes 
que aproveitam, 
ao máximo, a ilu-
minação natural 
e proporcionam 
isolamento tér-
mico e acústico. 
 A quatro 
minutos de dis-
tância do Centro 

do Cabo e a 20 minutos do Aero-
porto Internacional do Recife, o 
Cabo Corporate Center foi proje-
tado para atender às necessidades 
do setor corporativo. 

Com salas a partir 
de 25 m² e lâminas 

corporativas de 
até 500 m², 

o projeto permite 
a instalação
de espaços 

corporativos
planejados, com 
possibilidade de

variação de 
plantas.
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 Resultado da fusão entre as compa-
nhias aéreas TAM e LAN, o Grupo Latam Air-
lines pretende anunciar em dezembro qual 
cidade do nordeste sediará seu novo centro de 
distribuição de voos. Os aeroportos do Recife, 
de Fortaleza e Natal disputam o hub. Caso Per-
nambuco seja escolhido, a expectativa é de um 
aumento de até 5% no PIB da região metropoli-
tana, com geração de 500 milhões de dólares e 
de 19 mil vagas de trabalho.
 A previsão é de que os empregos inclu-
am os segmentos de engenharia e mecânica, 
fornecimento de alimentação e hotelaria, aten-
dimento e recepção de passageiros, manejo de 
bagagem, serviços de táxi, entre outros. O tu-
rismo, segundo a Embratur (Instituto Brasileiro 
de Turismo), influencia 53 setores.

Pontos favoráveis e desfavoráveis
 Até o momento, as informações são de 
que nenhum concorrente está à frente do ou-
tro. Cada cidade possui vantagens e desvanta-
gens, conforme estudo realizado pela consulto-
ria britânica Oxford Economics, contratada pela 
Latam. 

Pernambuco na 
expectativa de sediar 
Hub da Latam Airlines
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Estado disputa centro de distribuição de 
voos com Ceará e Rio Grande do Norte

 Para o Recife, 
contam a favor, entre 
outros fatores, a ava-
liação do Aeroporto 
Internacional dos Gua-
rarapes, considerado o 
melhor do país.  O ter-
minal de passageiros e a 
quantidade de movimentação 
de viajantes também são maiores 
em relação aos do Ceará e do Rio Grande do 
Norte. Recentemente, o Ministério da Defesa 
informou que a Aeronáutica pode ceder o terre-
no da Base Aérea do Recife, a fim de que o ae-
roporto pernambucano venha a ser expandido. 

Decisão final
 Diversos critérios técnicos vão nortear 
a definição da sede do Hub da Latam, a exem-
plo de competitividade de custos, infraestrutura 
adequada para o centro de distribuição de voos 
e a experiência dos passageiros. Os hubs tra-
zem como vantagens a racionalização dos tra-
jetos, a economia de custos para empresas e 
usuários, além de tarifas menores.

APROVA ESTA 
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 Imprescindível para o funcionamento ade-
quado do organismo, o coração é um órgão que exige 
atenção. Alimentação e estilo de vida são alguns dos 
fatores que influenciam a saúde cardíaca. Para es-
clarecer sobre o assunto, convidamos o cardiologista 
Vinicius Melo Filho.

 
Como evitar as doenças cardíacas?
A prevenção primária das doenças cardíacas (e vas-
culares) envolve vários aspectos que incluem dieta 
com pouca gordura saturada e frituras, baixo consu-
mo de sal, açúcar e bebidas alcoólicas. Evitar o fumo. 
Praticar exercícios aeróbicos regularmente, cuidar 
da higiene bucal e da saúde da mente.

Quais os principais fatores que 
causam os problemas cardíacos?
São vários. Desde o estresse diário, a obesidade, o 
sedentarismo, o tabagismo, os excessos alimenta-
res e etílicos até as doenças emocionais (depressão 
e ansiedade), podendo levar à  hipertensão arterial, 
arritmias, acidente vascular cerebral e infarto.

Quais os principais sintomas para 
que se procure um cardiologista?
Em geral os sintomas mais comuns são cefaléia for-
te, palpitações, falta de ar, inchaço nas pernas, des-
maios e principalmente dor no peito.

Saúde do coração: 
prevenção e controle

Existe um grupo de risco mais 
suscetível às doenças cardíacas?
Sim. Os idosos de uma forma geral. Os diabéticos, 
os portadores de colesterol e triglicerídeos alto, os 
fumantes, os hipertensos e os obesos e sedentários. 
Existem ainda as doenças cardíacas reumáticas e a 
doença de Chagas, endêmicas, de caráter sócio-eco-
nômico-cultural.

Em caso de diagnóstico positivo para doença 
cardíaca, como proceder? Qual o tratamento?
Procure um cardiologista habilitado pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. O tratamento vai depender 
do seu diagnóstico e inclui desde a mudança do estilo 
de vida (dieta, exercício, perda de peso, etc.) uso de 
medicamentos e até intervenções cirúrgicas.  

De maneira geral, como fica a qualidade de vida de 
um paciente submetido à aplicação de marca-passo 
ou stent?
Os implantes de marca-passo e stents têm o objeti-
vo de restaurar precocemente as funções cardíacas 
do paciente, mantendo a sua qualidade de vida, suas 
atividades profissionais, de lazer e exercícios físicos. 
Frequentemente é necessário o uso de medicamen-
tos orais e algumas restrições para práticas que re-
querem muito esforço físico. 

Consultório Dr. Vinicius Melo Filho - Cardiologista 
CRM-PE: 9369 
Torre Albert Einstein, 612, Ilha do Leite.
81 3221.7764
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 Ao realizar uma viagem, 
uma dos aspectos mais importan-
tes na escolha do destino é a opi-
nião de quem já conhece o lugar. 
Recentemente, usuários do site 
de viagens Trip Advisor elegeram 

 Toda conquista, momentos e dias especiais 
são dignos de celebração. O Pisco Lounge Bar, ins-
pirado nos lounges e bares de New York e Miami, 
oferece o lugar ideal para comemorações, inclusive 
de happy hour. A casa possui três ambientes distin-
tos, todos com características diferentes, reunindo 
cuidado, sofisticação e elegância, o que resulta em 
uma atmosfera agradável. 
 O Pisco tem a proposta de levar os seus visi-
tantes a saborear uma experiência única em coque-
telaria e gastronomia. Entre os destaques do loun-

Praia dos Carneiros, 
tranquilidade 
e beleza paradisíacas

Happy hour em alto padrão

Paraíso pernambucano está entre as 
melhores praias da América do Sul

a Praia dos Carneiros como a 3ª 
melhor praia do Brasil e a 4ª mais 
bonita da América do Sul. O para-
íso pernambucano, localizado no 
município de Tamandaré, possui 
águas e areias claras, acesso fa-

cilitado com a nova ponte sobre 
o Rio Ariquindá e coqueiros que 
compõem um cenário paradisía-
co. Os atrativos e a proximidade 
com o Recife tornam o local uma 
boa opção para viajar durante 
o feriado de 12 de outubro. A 98 
km de distância do Recife, a Praia 
dos Carneiros possui 5 km de ex-
tensão e é cercada pelos rios Ari-
quindá e Formoso, que desaguam 
no mar. Durante a maré baixa, é 
possível caminhar na areia bran-
ca e usufruir das piscinas naturais 
de águas mornas e transparentes. 
 O visitante também pode 
passear de catamarã para chegar 
ao banco de areia no meio do mar 
e rejuvenescer a pele com banho 
de argila no Rio Formoso. Em 
terra firme, as opções são pas-
seios de charrete ou pelo centro 
de Tamandaré. Tornando-se cada 
vez mais popular, principalmente 
durante os meses de dezembro a 
fevereiro, o local ainda mantém 
características de relativo isola-
mento, perfeito para o descanso. 
A praia dispõe de vários restau-
rantes, hotéis, pousadas e está a 
54 minutos de distância de Porto 
de Galinhas, o que também favo-
rece a quem está hospedado no 
balneário de Ipojuca, para passe-
ar em Carneiros.

ge, além de uma completa carta de vinhos, estão os 
drinks Yellow Fever e Coolcumber. Eles se destacam 
na mesma frequência da culinária Nikkei, que une os 
temperos e conceitos da gastronomia peruana com 
os sabores e ideias da cozinha oriental.
Serviço:
Pisco Lounge Bar
Av. Conselheiro Aguiar, 2585
Boa Viagem – Recife/PE
Maiores informações: 81 9 9197.7690
Reservas pelo Whatsaap: 81 9 9959.1993
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CINEMA

CD/ DVD

LIVRO

BLU-RAY

Ponte dos Espiões

Alceu Valença – Valencianas

Nelson Mandela – Longa 
Caminhada até a Liberdade

Jurassic World

 Em plena Guerra Fria, um advogado 
é recrutado pela CIA para auxiliar na opera-
ção de resgate a um piloto norte-americano 
detido na União Soviética. Baseado em even-
tos reais, “Ponte dos Espiões” é a nova par-
ceria de Tom Hanks e Steven Spielberg. Os 
trabalhos anteriores da dupla trouxeram su-
cessos como “O Resgate do Soldado Ryan” e 
“Prenda-me Se For Capaz”. Estreia prevista 
para 22 de outubro.

 Eleito o melhor álbum de MPB em 
2015 pelo 26º Prêmio da Música Brasileira, 
“Valencianas” traz versões mais eruditas dos 
clássicos de Alceu Valença, como La Belle De 
Jour – Girassol e Anunciação. Os novos ar-
ranjos para o show, gravado em parceria com 
a Orquestra Ouro Preto, resultaram em uma 
atmosfera leve e de interação com o público. 
O álbum conquistou o topo entre os mais ven-
didos no iTunes para o gênero MPB, assim 
que foi lançado.

 Autobiográfico, o livro conta detalhes da 
vida do líder político. O desenvolvimento de sua 
consciência política, seu papel na formação da 
Liga da Juventude do CNA, seus anos na clandes-
tinidade - que levaram a uma condenação à prisão 
perpétua em 1964 -, os 27 anos em que esteve pre-
so e os eventos que antecederam sua vitória para a 
presidência da África do Sul, estão detalhados em 
782 páginas.

 Sucesso de bilheteria e crítica, “Juras-
sic World” dá continuidade à saga de recriação 
dos animais pré-históricos e mostra o parque já 
aberto ao público, apresentando shows acrobá-
ticos com os dinossauros, agora domesticados. 
Porém a equipe chefiada pela doutora Claire 
passa a fazer experiências genéticas com estes 
seres, de forma a criar novas espécies. Uma de-
las logo adquire inteligência superior e ameaça 
a existência humana.
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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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Lançamento
 A Motorola lançou recentemente a 3ª geração do Moto G, 

consagrado desde 2013 como uma das melhores opções de 
smartphones do mercado. Para 2015, o aparelho vem com proteção 
contra água, podendo ficar submerso por até 30 minutos. O 
usuário também pode personalizar o Moto G com cores na frente, 
escolher a quantidade de memória RAM, incluir TV digital, gravar 
o próprio nome na carcaça do dispositivo ou escolher capas 
coloridas adicionais. O desempenho é favorecido com velocidade 
de navegação 4G e processador quad-core de última geração. O 
celular também possui câmera instantânea de 13 MP e frontal de 5 
MP, flash LED duplo e CCT para equilíbrio de cores. A tela HD é de 5 

polegadas. Dispõe de entrada para cartão micro SD com capacidade 
para até 32 GB. A bateria foi projetada para durar o dia todo, um 

atributo importante para quem utiliza o aparelho com frequência. Na 
hora de tirar fotos, a câmera traseira permite foco manual, controle de 

exposição, disparo contínuo, foco automático e zoom digital de 4x. 

 Com 3,5 mil obras de Francisco Brennand, 
a Oficina Brennand oferece ao público a possibili-
dade de conferir esculturas, desenhos, telas, peças 
em cerâmica, a praça Burle Marx (um presente do 
paisagista homônimo ao pernambucano), monu-
mentos, a Capela da Imaculada Nossa Senhora da 
Conceição, um anfiteatro, um restaurante e espa-
ços de locação para eventos. Brennand é conside-
rado o maior ceramista do país, suas criações atra-
em turistas do Brasil e do exterior. Os trabalhos Fo
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Oficina Brennand
do artista plástico representam a geração da vida 
a partir de múltiplos temas - a representação da 
dor, o misticismo, a sexualidade, a fauna e a flo-
ra -. O museu-ateliê está localizado em uma área 
de 15 mil m², na margem oposta do Rio Capibaribe 
em relação ao Instituto Ricardo Brennand, primo de 
Francisco.

Serviço: Propriedade Santos 
Cosme e Damião, S/N - Várzea, (81) 3271-2466


