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Editorial
CANAL DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

Salário Mínimo 
R$ 622,00

Imóveis 2012 - INCC/FGV 
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano

Janeiro (2012) 492,106 0,89 % 0,89%

Fevereiro (2012) 493,584 0,30% 1,20%

Março (2012) 496,079 0,51% 1,71%

Abril (2012) 499,791 0,75% 2,47%

Maio (2012) 509,184 1,88% 4,39%

Junho (2012) 512,903 0,73% 5,16%

Inflação (%) 
Mês

IPCA 
(IBGE)

INPC 
(IBGE)

ICV 
(Dieese)

IPC 
(Fipe)

CUB 
(Sinduscon)

Mar/2012 0,21% 0,18% 0,59% 0,15% 0,40%

Abr/2012 0,64% 0,64% 0,68% 0,47% 0,14%

Mai/2012 0,36% 0,55% 0,43% 0,35% 3,28%

Jun/2012 0,08% 0,26% 0,23% 0,23% 1,73%

Jul/2012 0,43% 0,43% - 0,13% 0,48%

Indicadores Econômicos
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Uma publicação do grupo 

ALUGUEL E VENDAS DE SALAS
Fone (81) 2125.7400 
e fax (81) 2125.7401

Expediente Corporate News - Informativo do Rio Ave Corporate 
Center - Editora: Carla Guerra - Produção: Carlota Agência de 
Comunicação -  Jornalista responsável: Bruno Souto Maior (DRT-
PE/3705) - Fotos e Diagramação: Carlota Agência de Comunicação  
Tiragem: 5.000 exemplares. 

Carlota Editora e Agência de Notícias 
Rua Amélia - 373, Salas 104 e 105  
Graças, Recife-PE | 81 | 3091.5068  
carlota@carlotacomunicacao.com.br

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

Curso de Reciclagem e Treinamento 
de Combate a Incêndio

DECORE SUA CASA DE 
FORMA FÁCIL E PRÁTICA

No mês de agosto, todos os funcionários das empre-
sas que integram o Rio Ave Corporate Center par-

ticiparam de um curso de reciclagem e treinamento 
de combate a incêndio, promovido todos os anos, pela 
Acta – Administração Especializada. A carga horária total 
foi de oito horas, dividida em duas partes: a primeira, 
com duração de seis horas, foi o curso teórico, realizado 
na sede da Prevenção, Indústria, Comércio e Serviços, 
no bairro de São José (empresa voltada para projetos, 
treinamentos, vendas e serviços na área de Prevenção 
e Combate a Incêndio). Já no segundo momento, foram 
realizadas ações práticas com extintores, no espaço do 
complexo empresarial, que ofereceram um treinamento 
adequado e próximo de situações reais, objetivando ca-
pacitar os indivíduos para agirem em situações de prin-
cípios de incêndio.

Você está pensando em reformar a 
sua casa? Está de mudança mar-

cada para um novo lar e quer deixar 
tudo bem decorado e bonito? Mas, 
para isso não dispõe de dinheiro para 
pagar um decorador ou arquiteto? 
Pois, saiba que atualmente existem 
diversos aplicativos para smartphones 
que podem lhe ajudar a decorar de 
forma fácil e bastante prática. Entre 
as opções que essas novidades ofere-
cem, estão aplicativos para simular 
cores de paredes, possibilitando que 
você veja antes quais as tonalidades 
ficam mais bonitas na sua casa com fo-

tos reais dos ambientes. Outros apps 
também oferecem cálculos de espaço 
para melhor disposição dos móveis, 
galerias de imagens com ambientes 
decorados para inspirar suas ideias, 
plantas em 3D, medidas e até aplicati-
vos com guia de lojas de decoração e 
material de construção mais próximas 
de sua casa.

MyDeco
Quer dar uma inovada na sua casa com 
um móvel diferente, mas não sabe se 
ele vai combinar com o ambiente es-
colhido? O aplicativo MyDeco dá uma 

ajuda. Com ele você pode escolher 
entre 500 opções de móveis estilosos, 
que podem ser aplicados em uma ima-
gem do ambiente da sua casa.

Magic Plan
Você precisa das plantas baixas dos 
ambientes de sua casa para planejar 
uma reforma ou levar a uma loja de 
móveis, mas não sabe como fazer isso 
de forma rápida e prática? O Magic 
Plan faz esse trabalho por você.

SnapShop
Para saber como aquele estilo de mó-
vel que você tanto deseja vai ficar em 
um ambiente da sua casa, o SnapShop 
mostra o resultado da combinação 
através da realidade aumentada. É 
só capturar a imagem do cômodo que 
você quer decorar e aplicar a foto de 
um sofá ou poltrona, por exemplo. As-
sim, você tem a ideia de como o am-
biente ficará antes mesmo de comprar 
o modelo da peça.

Dream Home
Com diversos exemplos de ambien-
tes decorados para ter referências, o 
Dream Home foi criado para ajudar a 
integrar as últimas tendências de de-
sign de interiores em sua casa. Com 
este aplicativo, você pode explorar 
uma variedade de soluções decorati-
vas para casas e apartamentos, ela-
boradas por designers profissionais e 
arquitetos.
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Em mais uma edição do Corpora-
te News, trazemos um universo 

interessante de novidades que fa-
zem parte do dia a dia de vocês. Um 
pouco de gastronomia, tecnologia, 
arte, cultura, bem-estar e outras 
notícias que tem a ver com a vida 

de quem tem um olho atento ao fu-
turo. Apresentamos na matéria de 
capa, a sexta torre do Rio Ave Cor-
porate Center: o Empresarial Char-
les Darwin, um empreendimento ar-
rojado, com 35 pavimentos, que irá 
se destacar na paisagem da cidade 

do Recife. Nosso objetivo é ter um 
vínculo com você e ser o seu canal 
de informação e atualização. Até a 
próxima edição!

Carla Guerra
Editora
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Nóbrega Odontologia
Av. Agamenon Magalhães – 4775 / Sala 405

Empresarial Thomas Edison
Ilha do Leite

Fone: 81 2125.7445

Clínica Nóbrega Odontologia 

• Oferecemos todas 
   as especialidades 
• Profissionais mestres 
   e doutores
• Alto padrão no 
   controle da higiene

Cuidamos do seu sorriso com toda dedicação

CARREIRAS DO FUTURO

DURMA BEM

O Google anunciou um update impactante para seu aplicativo 
Google Translate no Android. A ferramenta agora permite 

usar a câmera do dispositivo para traduzir textos. Ao integrar o 
Google Googles com a tecnologia de Reconhecimento Óptico de 
Caracteres (OCR), é possível usar a câmera de seu smartphone 
Android para inserir texto sem precisar digitá-lo. Isso faz do 
Translate um dos aplicativos da Google mais inteligentes. 
Para usar a novidade, o usuário deve acionar a câmera do 
celular, apontar para algum texto, tocar na tela para fo-
car e deslizar o dedo sobre a parte desejada. O trecho 
é processado pelos servidores do Google e devolvido 
com a tradução, que pode até ser ouvida.

O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos fez 
uma projeção de empregos para os próximos oito 

anos e listou as carreiras que mais vão contratar até 
2020. O estudo foi feito com base nos dados norteame-

ricanos e é válido para os Estados Unidos, mas a lista 
também pode ser uma indicação do que vai acontecer no 
Brasil e no mundo nos próximos anos. Entre as dez profis-
sões mais promissoras, o destaque vai para aquelas liga-
das à área da saúde. Isso pode ser constatado por conta 
do envelhecimento da população e, consequentemente, 
o aumento da expectativa de vida, o que faz valorizar 
esse tipo de profissional. Confira as dez carreiras mais 
promissoras:

1. Engenheiro biomédico 
2. Coordenador de eventos 
3. Radiologista 
4. Intérprete e tradutor 
5. Analista de pesquisas de mercado 
e especialista em marketing 
6. Terapeuta familiar 
7. Fisioterapeuta 
8. Dentista 
9. Fonoaudiólogo especializado em audiologia 
10. Educadores em saúde e qualidade de vida

Alimentos muito pesados ou gordurosos ingeridos próximo 
ao horário de dormir são um dos maiores inimigos de 

uma boa noite de sono. É bom evitar carne vermelha, gor-
dura, alimentos com creme ou muito queijo, senão, o corpo 
gastará energia para fazer a digestão e não para garantir o 
sono. Portanto, a pizza cheia de queijo no jantar deve se 
restringir a poucas ocasiões se o objetivo for dormir melhor. 
Outros alimentos que devem ser evitados são os estimulan-
tes que contêm cafeína, como chá mate, chá verde, café, 
refrigerantes, chocolates, castanhas, nozes e amendoim. 
Alimentos ricos no aminoácido triptofano, como leite, quei-
jo magro e iogurtes, são opções que ajudam a relaxar e a 
ter um sono mais tranquilo. O ideal é consumir uma porção 
30 minutos antes de se deitar. Esse nutriente também pode 
ser encontrado na alface e na banana, podendo fazer parte 
do jantar, por exemplo. Alimentos fonte de magnésio traba-
lham o relaxamento muscular e ajudam o corpo a deixar de 
lado as tensões do dia para se ter um bom sono. Entre eles 
estão o grão-de-bico, a soja e a couve. Todos devem ser in-
geridos no jantar para se ter efeito ao longo da noite. Tomar 
uma xícara de chá com folhas de alface ou um copo de leite 
com uma colher de café de canela em pó antes de se deitar 
também pode ser uma ótima alternativa.

A Harley-Davidson Switchback tem malas rígidas para 
viajar com garupa em alto estilo, sem preocupações 

com a bagagem, e bem protegido das intempéries por um 
vasto para-brisa, mas ao mesmo tempo, para dar uns rolés 
pela noite e sondar as possibilidades da cidade. Caso você 
tenha se identificado e, bem, tenha os R$ 46 mil reais de 
direito, fim do conflito. A Switchback é conversível. Não, 
não tem capota, mas se converte de touring com malas rí-

gidas, uma legítima bagger, a uma custom bandidona meio 
parecida com a famosa Fat Boy em questão de segundos. É 
facílimo retirar as malas, basta girar um manípulo dentro 
do compartimento estanque, que é trancado com chave. 
Os encaixes são sólidos e ostentam o padrão impecável 
de acabamento e construção da marca. Mais fácil ainda 
é retirar o para-brisa. É só puxar e deixar em casa, para 
sentir toda a pressão do vento no peito. 

GOOGLE TRANSLATE NO ANDROID

APAIXONE-SE PELA HARLEY-DAVIDSON SWITCHBACK4 5



Corporate Center
Encontre no
TORRE THOMAS EDISON
• Salas 05 e 06 / Kampalla Cafeteria 
   2125.7525 
• Sala 07 / Dona Salsa / 2125.7606 
• Salas 101 e 102 / Luiz Carlos de Freitas
   Medeiros e Pedro Fernandes de Oliveira 
   Advocacia e Consultoria / 2125.7429 
• Sala 204 / Ateliê Dermatológico 
   Gisele Saraiva / 2125.7527
• Sala 302 / Sociedade Brasileira 
   de Endocrinologia e Metabologia 
   Regional PE / 2125.7473
• Sala 312 / Bethânia D’Albuquerque 
   Odontologia / 3267.7887
• Sala 405 / Nóbrega 
   Odontologia / 2125. 7445
• Sala 503 / Consultório 
   Médico / 2125.7715 
• Sala 702 / Jaime Filho Representações
   2125.7666  
• Sala 1205 / Aluísio Xavier Advogados 
  e Consultores / 2125.7594 
• Sala 1402 / Fecem – Federação 
   das Cooperativas de Especialidades   
   Médicas de Pernambuco / 2125.7460

TORRE GRAHAM BELL
• Sala 304 / BGP Consult / 2125.7707
• Sala 306 / Dr. Raimundo 
   Ferreira Brito / 2125.7727 
• Sala 308 / Dra. Jeanine Caminha 
   Cirurgia Plástica / 3222.4085 
• Sala 601 / Cardio-Dinâmica / 2125.7722
• Sala 610 / Yara Scherb 
   Arquitetura / 2125. 7807 
• Sala 903 / Incomisa / 2125.7800
• Sala 1003 / Érika Novaes 
   Arquitetura / 3221.9558 
• Sala 1612 / Clínica de Nutrição 
  Dra Luciana Mamede e 
  Dra. Roberta Costi / 3366.9584

TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 13 / Mais Studio Hair / 3039.2800 
• Sala 108 / Interneuro  
  Consultório Neurológico / 3223.0525 
• Sala 204 / D’Lira Transportes 
   e Serviços / 3032.5515 
• Salas 305 e 307 / Phomak 
   Aparelhos Auditivos / 3222.6629 
• Sala 313 / Blue Comex Importação 
  e Exportação / 3038.8457
• Sala 405 / Aclunaga 
   Galictio / 3423.0117 
• Sala 406 / Koblitz Energia / 3221.2623
• Salas 414 e 416 / Ferraz Serviços   
   Médicos e Diagnósticos 
   por Imagem / 3032.3279 
• Sala 509 / Clínica Dermatológica  
   Carolina Coelho / 3423.5690
• Sala 806 / Jornal Destak / 3412.6100

TORRE ISAAC NEWTON
• Salas 03 a 05 / HVisão / 3117.9090
• Sala 304 / Remax Brasil / 3034.2407
• Sala 403 / Nacional Empreendimento 
   e Investimento / 3059.3022 
• Sala 602 / Qualicorp Corretora 
   de Seguros / 2125.7599
• Sala 702 / Credfibra / 3039.4915
• Sala 802 / Neodent / 3202.6900
• Sala 1001 / Rossi 
   Residencial / 3035.9991
• 12º andar / Banco Rural / 3059.3020
• Sala 1304 / Dr. Rodrigo Quintas 
   Cirurgia Plástica / 3421.5102
• Sala 2001 / Kraft Foods / 2122.2900
• Sala 2202 / G&M Advogados / 3059.3010

TORRE ALFRED NOBEL
• Térreo / Academia R2 / 3059.3030
• Salas 1001 e 1002 / Albino Advogados
   Associados / 3059.3062
• Sala 1003 / Carol Brandão Imagem 
   e Diagnóstico / 3221.2617
• 11º andar / Serur & Neuenschwander 
   Advogados Associados / 3059.3052
• Salas 1502 e 1504 / Globo 
  Hospitalar / 2125.7722
• Salas 1602 e 1604 / ADN Impex e 
   Nova Energia / 3326.3007 

Conveniência para sua saúde pertinho de você
Natação - Musculação - Ginástica - Grupo de corrida e caminhada

R. General Joaquim Inácio S/N - Ilha do Leite - F.: 2129 5900 centro-esportivo-salesiano

Aberto ao público em geral
Piscina Olímpica 
Sala de Musculação e Ginástica
Vestiários 
Estacionamento com segurança grátis
Horários Flexíveis

Pacote c/ todas 
as modalidades:

R$ 65,00
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O mais recente projeto ao vivo de Chico Buarque “Na Carreira” 
ganha sua versão neste CD duplo sendo uma celebração da 

volta deste grande artista aos palcos, revisitando clássicos como: 
“Todo Sentimento”, “Bastidores”, “Baioque”, “O meu amor e Te-
resinha”, “Anos Dourados” entre outros. Embora dono de uma das 
carreiras mais sólidas da MPB, em 45 anos lançou mais de 40 discos, 
este é apenas o sexto espetáculo apresentado por ele nos últimos 
36 anos. O artista vasculhou os mais de 400 títulos de sua obra para 
chegar à lista final de 30 músicas. O resultado é um show pautado 
por canções de todas as fases de sua carreira, desde o início dos 
anos 1960 até hoje. 

Maurício Horta
Editora Abril

Só aquela pessoa entre as sete bilhões do planeta pode fazer você 
sentir o que está sentindo. Você está mais feliz do que uma crian-

ça numa piscina de algodão-doce, as preocupações sumiram. O resto do 
mundo evaporou. Ela é tudo o que importa. Parabéns, leitor: você está 
apaixonado. Este livro mostra a química, a psicologia e as forças por trás 
do sentimento mais intenso que existe. E deixa claro: o amor é a maior 
peça que a natureza já pregou.

CD - CHICO BUARQUE, NA CARREIRA AO VIVO (DUPLO)

FILME - O LEGADO DE BOURNE

“O  Legado de Bourne” (The Bourne Legacy) 
é o título do quarto filme da franquia 

Jason Bourne. Jeremy Renner vive o novo prota-
gonista, o agente Aaron Cross, no lugar do Jason 
Bourne, de Matt Damon. O filme usa apenas o 
título do quarto livro da série criada por Robert 
Ludlum e o primeiro da franquia escrito por Eric 
Van Lustbader. A trama original acompanha um 
novo assassino recrutado pelo governo em um 
projeto secreto que parece ser a versão aprimo-
rada do Programa Treadstone da trilogia. Rachel 
Weisz, Edward Norton, Oscar Isaac, Joan Allen, 
Albert Finney, Stacy Keach e Scott Glenn comple-
tam o elenco. A direção é de Tony Gilroy (“Con-
duta de Risco” e “Duplicidade”). 

Ingredientes:
Massa 
•15g de fermento biológico fresco 
• 1 colher (sopa) de açúcar 
• 10ml de azeite extra virgem 
• 1 colher (sopa) de sal  
• 300ml de água mineral em temperatura ambiente ou o quanto bastar 
• 700g de farinha

Molho de Tomates 
• Tomates rasteiros maduros 
(de preferência amadurecidos no pé)

Cobertura 
• Molho de tomates frescos 
• Mussarela de búfala fatiada ou ralada 
• Tomates frescos picados em cubos pequenos 
• Sal a gosto 
• Folhas de Manjericão Fresco 
• Azeite extra virgem

Modo de Preparo:
Massa 
Disponha numa vasilha o fermento biológico e o açúcar e misture até derre-
ter. Junte o azeite e o sal. Misture sempre com uma das mãos e junte a água. 
Misture mais uma vez e coloque a farinha aos poucos. É bem mais fácil mistu-
rar a farinha em várias etapas. A massa deve levar perto de dez minutos para 
começar a se soltar das mãos. Então, basta trabalhar mais cinco minutos, 
para ela ficar lisa no ponto. Deixe descansar durante duas horas. Faça bolas 
de 200g e deixe descansar por mais duas horas.
Molho
Retire os pedúnculos e a pele dos tomates, corte-os em metade e retire as 
sementes. Passe por um moedor manual de carne e deposite numa vasilha 
(nunca bata a polpa dos tomates num liquidificador). Se não tiver nenhum 
dos recursos, amasse os tomates com um garfo grande ou com as próprias 
mãos.
Recheio 
Abra uma porção de massa com a ajuda de um rolo. Coloque 80g do molho de 
tomates sobre a massa e espalhe bem, usando uma colher. Deposite os cubos 
de tomates frescos, tempere com sal e cubra com as fatias de mussarela de 
búfala. Leve ao forno pré-aquecido a 450º C. Acrescente folhas de manjeri-
cão frescas e sirva com um último fio de azeite extra virgem cru.

LIVRO - COMO AS PESSOAS 
FUNCIONAM, AMOR

Arte e Cultura

RECEITA - PIZZA MARGHERITA 

A edição comemorativa de 25 anos do álbum “Bad”, de Michael 
Jackson, teve a lista completa das faixas divulgada. Entre os 

muitos sucessos estão “I Want You Back”, “The Love You Save”, “I’ll 
Be There”, “Rock With You”, “Human Nature”, “Smooth Criminal”, 
“Dirty Diana”, “Thriller”, “Bad Groove”. Três discos mostrarão as 
músicas do álbum original, demos nunca lançadas, remixes inéditos 
e faixas ao vivo, além do primeiro DVD oficial de um show da Bad 
WorldTour, realizado em julho de 1988, no Estádio de Wembley, em 
Londres. O lançamento dessa edição comemorativa está marcado 
para o dia 18 de setembro.

CD – BAD, MICHAEL JACKSON
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Av. Frei Matias Teves, 285 | Ilha do Leite | Recife-PE
Fones: 81 3423.2424 | 3416.1926

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

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

CHARLES DARWIN É A SEXTA TORRE 
DO RIO AVE CORPORATE CENTER
O complexo empresarial Rio Ave 

Corporate Center irá ganhar 
mais um integrante. Fazendo com-
panhia aos Empresariais Albert Eins-
tein, Graham Bell, Thomas Edison, 
Isaac Newton e Alfred Nobel, a Rio 
Ave está construindo a sexta torre, 
o Empresarial Charles Darwin. O em-
preendedor que deseja investir o seu 
negócio no complexo empresarial 
pode contar com vários benefícios a 
favor, começando pela localização, a 
Avenida Agamenon Magalhães, prin-
cipal via de acesso entre as Zonas 
Norte e Sul do Recife.
“Dentro do Corporate Center, o usu-
ário pode contar com os mais diver-
sos serviços, como bancos, academia 
de ginástica, lojas de serviços, entre 
outros, além de toda a segurança, 
tecnologia e infraestrutura dos nos-
sos prédios”, afirma o diretor comer-
cial da Rio Ave, Alberto Ferreira da 
Costa Júnior. 
O Charles Darwin será composto de 
35 pavimentos, edifício garagem 
para 809 vagas (divididas em oito 
pavimentos), área destinada à re-
alização de convenções e eventos, 
restaurante panorâmico na cobertu-
ra, 12 elevadores sociais de última 
geração, um elevador de serviço e 

um exclusivo para o restaurante, to-
das as salas preparadas para receber 
piso elevado, sistema de internet 
banda larga, sistema de telefonia 
inteligente, lobby bar no térreo e 
heliponto. 
As salas podem ter entre 50 m² até 
700 m² (área de um andar inteiro). 
A concepção do empreendimento, 
como já é uma marca registrada 
da Rio Ave, conta com uma forte 
responsabilidade socioambiental. 
O prédio terá sistema de reapro-
veitamento de água tanto da chuva 
quanto de refrigeração, coleta se-
letiva, vidros eficientes que dimi-
nuem o calor e aumentam a lumino-
sidade e,ainda, um percentual de 

área verde acima do exigido por lei.  
De acordo com o arquiteto Carlos 
Fernando Pontual, que assina o pro-
jeto do empreendimento junto com 
João Domingos Azevedo e Rafael 
Souto Maior, “o Empresarial Charles 
Darwin com seu design singular vai 
atender com modernidade, segu-
rança e eficácia toda a demanda do 
Recife pujante. A geometria variá-
vel do empreendimento possibilita 
situações diversas de áreas de salas 
e pavimentos para escritórios, mu-
nidas de todos os requisitos técni-
cos de conforto e sustentabilidade 
para os futuros usuários.” O empre-
endimento está previsto para ser 
entregue em 2015.

Capa8


