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Especial 50 anos:
energia fotovoltaica
no Corporate
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Em expansão: empresa
para gerir riscos
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Pontos turísticos e
culinária peruana
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Editorial

NEsta edição
Dando sequência à comemoração dos 50 anos da Rio Ave,
esta edição do Corporate News traz um especial sobre os
empreendimentos do complexo que possuem geração de energia
fotovoltaica. A Torre Isaac Newton conta com 84 placas solares,
enquanto a Torre Albert Einstein, a pioneira do complexo,
possui 120. O material gera energia limpa que alimenta as áreas e
equipamentos das áreas comuns dos empreendimentos.
Na seção de turismo, visitamos o Peru, país repleto de paisagens
lindas e históricas. Trazemos dicas de pontos turísticos,
gastronomia e muito mais. Além do clima de festa que toma o
país, classificado para a Copa do Mundo deste ano, após mais de
três décadas sem disputar o Mundial.
Também apresentamos a empresa gerenciadora de riscos ModIin
Quality GR, localizada no Edifício Graham Bell.

livro
“Emoção preventiva – gratidão”
Leonardo Machado | 2018

Boa leitura!

Expediente
Informativo do Rio Ave Corporate Center
Conteúdo e Diagramação:
Multi Comunicação Corporativa
Redação: Pedro Paulo Catonho
Edição e revisão: Teresa Maciel, Patrícia
Natuska e Pedro Paulo Catonho
Arte e diagramação: Manu Duarte
81 3222.4912

Comercialização:
VIP Comunicação
Direção Comercial: Carmen de Queiroz
81 3033-4194 | 9 9172-1884
viprevista@viprevista.com.br
Tiragem: 4.000 exemplares

Corporate News 56 •

março e abril 2018

PARCEIROS

2

Ecoflora Paisagismo
e Gramados Esportivos
Rua Dois Irmãos, 223, Apipucos
Recife-PE | (81) 3244-1891
alecoflora@hotmail.com

ZARTIC
Rua Dr. João Taváres Moura, 57/99, Sala 101
Peixinhos, Olinda -PE | (81) 3467-3800
roberto@zartic.com.br | zartic@zartic.com.br
www.zartic.com.br

S.O.S. Bombas
Rua do Pombal, 39, Santo Amaro
Recife-PE | (81) 3421-1771
www.enbatista.com.br

EXTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Estrada do Arraial, 4460,
Casa Amarela, Recife–PE
(81) 3446-1630 | www.extraservicos.com.br

O Dr. Leonardo Machado,
psiquiatra e psicoterapeuta,
traz na obra os principais
conhecimentos
científicos
acerca da neurociência das
emoções positivas, da genética
do comportamento e da
psicologia positiva, enfocando
o que se sabe nestes campos
sobre a gratidão e as emoções.
A clínica do escritor fica na
Torre Charles Darwin.

segurança

Gerenciamento de
riscos é oportunidade
de negócios
istock

Mesmo atendendo em todo
o território nacional, a
equipe da ModIin está 100%
instalada no Empresarial
Graham Bell. Com 16
técnicos especialistas, os
serviços estão à disposição
24 horas e 365 dias por ano.
“Nossos clientes são de
pequeno, médio ou grande
porte, já que temos soluções
inteligentes e econômicas
para quem precisa reformar
ou agregar melhorias na
segurança de seus veículos,
patrimônio
e
pessoas”,
acrescenta Diego.

“As transportadoras são
nossos maiores clientes e têm
nos procurado cada vez mais.
Em abril do ano passado, por
exemplo, tínhamos duas ou três
transportadoras como clientes.
Hoje, o número subiu para 12”
diego Neves

ModIin Quality GR
Edifício Graham Bell
Salas 605 e 606
(81) 3097-3683 | 9.8214-2018
contato@modiingr.com.br
março e abril 2018

“As transportadoras são nossos maiores clientes. Em abril
do ano passado, por exemplo,
tínhamos duas ou três transportadoras como clientes.
Hoje, o número subiu para
12”, destaca o sócio da empresa Diego Neves, que está
no mercado há nove anos.

Outros serviços procurados
são resgate de cargas,
regulação
de
sinistros,
manual de gerenciamento
de riscos, atendimento a
ocorrências
rodoviárias,
mapeamento de incidentes
rodoviários, controle de
velocidade e de jornada de
trabalho.
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As empresas que trabalham
com serviços de segurança
têm tido muito trabalho nos
dias atuais. Além da prevenção, algumas necessidades
acabam sendo ampliadas
pelo aumento da violência.
Localização de veículos, análise de rota segura e orientação em tempo real ao condutor são oportunidades que se
transformaram em negócios
para a ModIin Quality GR,
gerenciadora de riscos que
trabalha com segurança eletrônica, monitoramento de
veículos de carga e circuito
de câmeras.
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Valdeir Bezerra
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Energia fotovoltaica:
sustentabilidade em primeiro lugar
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Os conceitos de sustentabilidade sempre foram uma marca
presente nos empreendimentos da Construtora Rio Ave e,
claro, não poderia ser diferente
no complexo empresarial erguido por ela na Ilha do Leite: o
Rio Ave Corporate Center. Um
grande exemplo está nas plantas de geração de energia limpa,
ou fotovoltaica, nas torres Albert Einstein e Isaac Newton.
Até o fim deste semestre, a Torre Albert Einstein ampliará sua
geração de energia fotovoltaica
com a implantação de mais 72
placas solares, que pretende gerar mais 2.700 kw/mês.
Nela, a instalação das primeiras
placas ocorreu em outubro de
2016, com 120 painéis. Desde
a ativação da planta até janeiro

de 2018, foram gerados 67.584
kW de energia limpa. Em todo
ano de 2017, por exemplo, o
total produzido seria capaz de
abastecer 47 casas populares
durante um ciclo de um mês
(total de 53.883 kW/ano e média de 4.486,08 kW/mês).
Já no Isaac, a quantidade gerada
em 2017 seria capaz de fornecer
energia para 34 casas populares
durante todo mês. No empreendimento, composto de 84
placas solares, foram 36.031,27
kW no ano passado, com média mensal de 3.002,61 kW. As
primeiras placas foram instaladas em julho de 2015. De lá até
janeiro de 2018, foram alcançados um volume de energia limpa de 92.851,05 kW.

especial

Toda essa energia limpa gerada
pelo sistema de placas solares é
destinada para alimentar áreas
comuns das torres, como iluminação dos halls, recepção,
bombas de recalques que levam
água para os reservatórios, sistema de irrigação dos jardins e
outros equipamentos.
“Estamos sempre olhando para
o futuro, renovando conhecimentos para implantarmos
recursos que tornem os empreendimentos cada vez mais
sustentáveis”, pontuou o administrador do complexo Rio
Ave Corporate Center, Valdeir
Bezerra.

COMO A ENERGIA FOTOVOLTAICA FUNCIONA
A energia fotovoltaica é
produzida a partir da luz solar
é gerada também mesmo em dias
nublados ou chuvosos

Quanto maior for a
radiação solar, maior
será a quantidade de
eletricidade produzida

O processo de conversão
da energia solar utiliza
células fotovoltaicas
normalmente feitas de
silício ou outro material
semicondutor

Quando a luz solar incide sobre uma célula fotovoltaica,
os elétrons do material semicondutor são postos em
movimento, desta forma gerando eletricidade

Metodologia inovadora no ensino de idiomas chega à Ilha do Leite

“Acreditamos que cada aluno tem um ritmo e uma forma de
aprender, e com essa metodologia o valorizamos como agente

Hoje, com mais de 12 anos de mercado, o curso já possui
duas unidades e inaugura em março um novo espaço
no complexo empresarial Rio Ave da Ilha do Leite, no
Recife.

Virgínia Idiomas
81 3426.2089
www.virginiaidiomas.com.br
contato@virginiaidiomas.com.br
Instagram: @virginiaidiomas
Facebook: @virginiaidiomas
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No Virgínia Idiomas, as aulas podem ser individuais
ou em grupos de até quatro pessoas. Esse formato foi
implementado para viabilizar o acompanhamento
individual de cada aluno, sendo aproveitado 100% do seu
potencial. Nessa metodologia, o professor é um mentor
e acompanha todo o desenvolvimento do aluno para que
ele alcance seus objetivos.

ativo no processo de ensino-aprendizagem”, afirma a diretora
de marketing Gabriela Barros.
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Um curso de idiomas verdadeiramente personalizado
que permite ao aluno escolher desde o conteúdo que
quer aprender até o período que deseja estudar. Esse foi
o propósito que motivou a professora Márcia Virgínia
a desenvolver uma metodologia exclusiva no ensino de
idiomas em 2005.
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Peru: monumentos e mistura na
culinária são atrativos turísticos
Depois de 36 anos, o Peru volta
à Copa do Mundo. O país está
em festa, inclusive foi decretado pelo Ministério do Trabalho
feriado nacional no dia em que
La Blanquirroja (como é conhecida a seleção) confirmou sua
classificação para o Mundial.
As comemorações prometem
durar até o período dos jogos
na Rússia, no meio do ano. Que
tal aproveitar o êxtase peruano
para fazer uma visita ao país andino? Se liga nas nossas dicas!
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Pontos turísticos
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O País é muito ligado aos costumes de seus antepassados.
A junção das culturas indígenas e da tradição imposta pelos conquistadores espanhóis
deixou incríveis monumentos
históricos, sítios arqueológicos e igrejas. Além, claro, da
natureza, com belas florestas,
cordilheiras nevadas e desertos.

ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS

NAZCA

MACHU PICCHU

É o destino mais procurado do Peru.
Patrimônio Cultural da Humanidade
pela Unesco e uma das sete maravilhas
do mundo moderno, o local encanta por
sua paisagem, história e energia única,
com cenários encantadores. No local há
um relógio solar, que está situado no
ponto mais alto da cidade. Turistas
costumam estender as mãos pra cima
para captar a suposta energia que dele
emana.

É a dica para quem deseja conhecer o
deserto, um local enigmático. Ela
ocupa milhares de quilômetros e
apresenta figuras gigantescas, que só
podem ser apreciadas do alto. A Nazca
também é declarada Patrimônio
Cultural da Humanidade pela Unesco.
As montanhas são ótimas opções para
esqui, mesmo o esporte sendo relativamente novo no país. As melhores
estações se concentram basicamente na
região dos Andes, localizadas acima dos
5 mil metros de altitude. Os melhores
locais para esquiar são a Cordilheira
Branca, Pastoruri e Nevado Perlilla, e a
melhor época é entre junho e setembro.

CUSCO

É outra paisagem bastante visitada e
ponto estratégico na Cordilheira dos
Andes. Reúne lindas igrejas, como A
Catedral, Templo de La Compañía de
Jesus, Convento Santo Domingo, Igreja
e Convento de La Merced, Templo de
San Blas e Igreja e Convento de San
Francisco.
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Turismo
gastronomia

Encontre
n o C o r p o r a t e Ce n t e r
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lista de empresas
por Torre

TORRE THOMAS EDISON
005 Kampalla (Cafeteria) | 2125-7525
103 Fresenius Kabi Brasil | 2125-7423
311 Consultório Pediátrico | 2125-7521
405 Nóbrega Odontologia | 2125-7445
411 Innovamed Produtos Médicos | 2125-7556
501 F. Sarmento Advogados e Associados | 2125-7454
502 Consultório Psicologia | 2125-7469
702 Cpap Shop Comercio e representação | 3461-3510
710 Secitor Clínica Médica | 2125-7542
901 Finsol Micro Crédito | 3037-2805
1105 Springer Carrier | 3421-3188
1605 Antônio Salomão Advogados e Associados | 2125-7585

Não há voos diretos para a
capital Lima partindo do Recife. Com conexão em Guarulhos, São Paulo, a viagem
leva em torno de 10 horas.

Outras informações

Moeda: Nuevo Sol
Língua: Espanhol
Visto: não necessário
Vacina: Não existem vacinas obrigatórias para entrar
no Peru. Caso você deseje
visitar a região amazônica
do país, o Ministério da
Saúde recomenda a vacina
contra a febre amarela.

TORRE ISAAC NEWTON
304 Fleith, Zilli Quadro & Souza | 3039-8881
403 Sode - Intermediação de Negócios | 3072-5400
501 Endomedical | 3126-9001
604 Interaminense & Moury Borges Advogados | 3432-9384
802 J & M Comércio e Dist. Elet. Eireli | 3059-2606
804 Dermatho clínica | 3076-1212
902 RV Tecnologia e Sistema S/A | 2128-9018
1003 Rede Brasil | 3059-3006
1101 Advocacia Galdino e Rebelo | 3059-3116
1303 Urbana –PE | 3221-3350
1602 Casa Publicidade Ltda | 3465-6005
1802 Technos | 3231-5493
TORRE ALFRED NOBEL
TERREO Hvisão | 3117-9090 | 3117-9051
901 Univision | 3125-2626
1001 Borba Van Der Ley & Asfora | 3059-3062 | 4009-0100
1003 Carol Brandão Iimage e Diagnost. | 3221-2617
11° ANDAR Serur Advogados Associados. | 3059-3052
1301 Genomica Diagnósticos | 3224-5013
1502 Globo Hospitalar | 2125-7722
1501 SF Fisioterapia Ltda | 3059-3114
1601 Representa Matérias | 3038-5002
1602 ADN Impex Consultores Associados SS Ltda
3326-3007 | 3326-4188
2301 Grupo Dislub Equador | 2123-3900
março e abril 2018

Como ir

TORRE GRAHAM BELL
304 Natural Life Homecare | 2125-7407
308 Consultório Drª. Jeanine Caminha | 2125-7886
501 Temape | 2119-0777
605 ModIin Quality | 2125-7630
903 Essencial Engenharia | 4101-7101
911 Vinta Serviços e Soluções Tecnológicas | 3125-0470
1003 Erika Novaes Escritório de Arquitetura | 3221-9558
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Gastronomia
A mistura de imigrações
espanhola, africana, chinesa, japonesa e italiana deu à
cozinha peruana uma grande variedade em sabores.
De origem africana, vem o
anticucho de coração (espetinhos de coração de boi),
tacu-tacu (arroz e feijão com
misturas variadas) e a carapulcra (guisado feito com
carne e batata-seca). As massas italianas são representadas pelos talharines (massa
cortada em tiras) vermelhos
ou verdes. Um dos principais
pratos peruanos, o ceviche
(baseado em peixe cru marinado em suco de limão), nasce em fusão com a culinária
japonesa.

TORRE ALBERT EINSTEIN
Térreo Banco Santander | 3198-4300
112 Assessoria previdenciária | 3082-5791
217 PSS Tecnologia e Serviços LDTA | 3019-5230
402 Hugo Leonardo (gastro) | 3222-6833
507 Sindiseg | 3222-8818
515 Zoraia de Medeiros (endocrinologista) | 3222-1465
613 Abilio Jorge (ginecologista) | 3421-2732
804 Studio A | 3231-7208
809 Audibel Aparelhos Auditivos | 3038-0440
912 Donare (fertilização) | 3039-7893

TORRE CHARLES DARWIN
502 Studio Sano | 98211-2105
602 Eidos psiquiatria e psicoterapia | 99301-5198
707 Miguel Eguren Consultoria Imobiliária | 2125-7400
805 Reis de Melo & Oliveira Advogados | 98899-9469
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PARA
EXPANDIR
O SEU
NEGÓCIO
Modernidade e
infraestrutura de alto
padrão você encontra
no Charles Darwin,
a maior torre empresarial
do Norte/Nordeste.

SALAS
MODULÁVEIS
DE 50 A 712M²
19 ELEVADORES
INTELIGENTES
EDIFÍCIO-GARAGEM
COM 809 VAGAS
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PRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO
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Não perca a oportunidade. Instale agora a sua empresa
no Charles Darwin, o mais novo empresarial do
Complexo Rio Ave Corporate Center.
Agende sua visita: (81) 2128-7373
98146-6240

/gruporioave
/rioave
www.rioave.com.br

NO
CORAÇÃO
DA ILHA
DO LEITE

