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UM NOVO ESPAÇO PARA AS CRIANÇAS CARENTES

N

a edição de janeiro de 2011,
trouxemos como matéria de
capa o Espaço da Criança-ARH, entidade que atende atualmente cerca
de 100 crianças carentes de 4 a 12
anos das comunidades dos Coelhos,
Coque e entorno. Na época, cha-

mamos a atenção dos leitores para
colaborar com a construção da nova
sede da entidade. Algumas empresas, incluindo a Rio Ave, abraçaram
o projeto, que hoje é uma realidade. O objetivo foi atingido: o novo
prédio foi inaugurado no dia 18 de

setembro. Este é o assunto que trazemos como matéria de destaque da
edição. Além disso, outras matérias
bacanas para o seu momento de pausa do trabalho. Boa leitura!
Carla Guerra
Editora

Uma publicação do grupo

Acta participa do III Fórum Internacional
de Administradores de Imóveis

Indicadores Econômicos

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING PESSOAL

A

Dr. Fernando Piereck (diretor presidente),
Valdeir Bezerra (administrador do Rio Ave Corporate
Center) e Felipe Piereck (gerente comercial)

N

os dias 28 e 29 de setembro, o Hotel Windsor Atlântica, no Rio de Janeiro, sediou o III Fórum Internacional de Administradores de Imóveis. O encontro, um dos
mais importantes do segmento na América do Sul, reuniu
administradores de imóveis do Brasil, Europa, América
do Sul e Central, Estados Unidos e Japão, além de representantes dos vários Secovi do Brasil, da Associação Brasileira dos Administradores de Imóveis (ABADI) e outras
entidades do setor. O fórum discutiu sobre os rumos da
administração imobiliária, estimulando o networking, a
troca de experiências, a ampliação da participação das
lideranças corporativas e o incremento dos negócios dos
participantes do evento. A direção da Acta Administração Especializada, responsável pela administração do
complexo empresarial Rio Ave Corporate Center, esteve
presente no encontro.

Salário Mínimo
R$ 622,00

Imóveis 2012 - INCC/FGV
Mês

INCC/COL-06 (FGV) Variação

Acumulado/Ano

Março

496,079

0,51%

1,71%

Abril

499,791

0,75%

2,47%

Maio

509,184

1,88%

4,39%

Junho

512,903

0,73%

5,16%

Julho

516,318

0,67%

5,86%

Agosto

517,657

0,26%

6,13%

Inflação (%)
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3,28%

Jun/2012

0,08%
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0,43%
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0,14%
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primeira impressão é a que
fica, ao menos por um tempo.
Os profissionais que sabem “vender
seu peixe” e têm uma postura firme e decidida perante os entrevistadores são os candidatos mais cotados para preencher uma vaga de
emprego. Mas isso não significa que
esses sejam os mais experientes ou
mais adequados para o cargo. Tão
importante quanto um bom currículo, praticar o marketing pessoal faz
com que o profissional se diferencie
no mercado de trabalho tão concorrido. E isso vai além das aparências
ou de formas adequadas de se vestir,
se comunicar ou se portar. Cordialidade, respeito no tratamento com
as pessoas e a valorização do outro
são fundamentais. Só é preciso tomar cuidado para não ser exibido,
arrogante ou inconveniente. Leia,
a seguir, algumas dicas para você se
diferenciar no trabalho:
Seja verdadeiro
Construir uma imagem sólida depende do reconhecimento de seus valores e da busca por empresas que
não agridam estes mesmos valores,
sendo coerente entre o que você é
e a imagem que transmite. De nada
adianta esforçar-se para passar uma
imagem no trabalho se fora dele
suas atitudes são completamente
opostas. Mais cedo ou mais tarde,

você cairá em contradição e toda a
sua imagem será prejudicada.
Transmita confiança
É importante que as pessoas sintam
confiança em você. Por isso, cumpra
tudo aquilo que se propor a fazer. Não
ter palavra é fatal para a credibilidade e a imagem. Saber trabalhar em
equipe e influenciar os demais com
atitudes construtivas e benéficas ao
grupo e à empresa também se fazem
importantes.
Aprenda sempre
Quando não souber algo, pesquise,
busque ajuda ou aprimoramento na
execução de suas tarefas, tornando-se
um especialista. Isso evitará que fique
obsoleto ou que os outros lhe enxerguem como um arrogante.
Colabore
Seja ético e esteja disposto a ensinar
quem precisa. Além de a empresa esperar sua contribuição, isso auxiliará
a construir relacionamentos de confiança e respeito com os colegas de
trabalho.
Faça um plano
Compreenda limitações e coloque objetivos para a carreira e crescimento
na empresa. Lembre-se que suas metas pessoais só serão atingidas nessa
organização se antes você atingir as

O FARDAMENTO ALÉM DE UM ACESSÓRIO
NECESSÁRIO A SUA EMPRESA É
UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE
MARKETING. EFICIÊNCIA, QUALIDADE
E PONTUALIDADE É NOSSO OBJETIVO.

metas da empresa. Portanto, nunca
perca de vista o sucesso do negócio no
qual você está inserido.
Redes Sociais
Por mais eficaz que sejam como ferramentas de construção de um bom
networking, quando mal utilizadas, as
redes sociais podem ser fatais. Atualmente, não são raras as pessoas que
perdem o emprego por postar afirmações ou filosofias totalmente contrárias à da empresa na qual trabalham.
Alegre-se
A vida profissional é um grande canal
de realização pessoal. Por meio dela,
aprendemos mais sobre nós mesmos,
evoluímos e contribuímos com o mundo. Ter uma visão mais positiva ajudará você a ficar inteiro em tudo o que
faz. Ao considerar o trabalho como
um mal necessário, tudo tende a ficar
mais pesado e cansativo.
Tenha bom humor
É fundamental dar o melhor de si e ir
além do descrito no cargo. Por isso,
não encare as metas como um fardo.
Superá-las, com bom humor, otimismo
e flexibilidade para compreender as
situações, além de auxiliar os demais
do grupo, são passos importantes para
as atenções se voltarem para você.
Fonte: Uol Comportamento

BR 101 Norte, Km 52 | Dist. Industrial | Paulista – PE
(81) 3438.5026 | 3438.5551 | 9188.4345
anacefardamentos@gmail.com

Conheça os nossos produtos, visite o site www.anacefardamentos.com.br

CABO CORPORATE CENTER É
O PRIMEIRO EMPRESARIAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

ESPAÇO DA CRIANÇA
INAUGURA NOVA SEDE
D

esde o último mês de julho, o número 421, da Rua José de Alencar, no Bairro da Boa Vista, abriga um
local endereçado às famílias carentes
da região. É lá que funciona a nova
sede do Espaço da Criança-ARH, dois
anos após o início da construção. Cerca de 70 convidados ilustres se reuniram no local, na manhã do dia 18 de
setembro, para a solenidade oficial
de inauguração do novo espaço.
Em agosto de 2010, a instituição foi
notificada que deveria desocupar até
o ano seguinte, o imóvel onde funcionou desde a sua fundação, em 1991.
Iniciar a construção tornou-se uma
urgência, porém, mesmo de posse
das plantas e do material de fundação, faltavam recursos de ordem financeira. Apesar disso, a presidente
do Espaço da Criança Núbia Mesquita
determinou o início da obra para o
dia 17 de setembro, data do aniversário de sua mãe, Abigail Mesquita,
a fundadora da ONG. “Não tenho
dinheiro, mas tenho fé”, declarou à
época.
Uma semana depois da ousada decisão, a Livraria Bookline e o Rotary
Club Laufen tomaram conhecimento
da iniciativa e doaram justamente
o dinheiro necessário para iniciar
a construção. Neste período, outra
antiga parceira da instituição, Vera
Magalhães, apresentou Núbia ao recém-criado Mulheres Internacionais
do Recife (MIR), grupo filantrópico
composto por cerca de 30 mulheres
de diferentes países residindo na capital pernambucana e cuja missão é
trazer visibilidade e apoio a proje-

tos sociais. Através do MIR, grandes
empresas locais contribuíram com a
obra, como a Rio Ave, Kraft Foods, 26
Trading, Locavel, Grupo JCPM, Delta
Café, Game Station, entre outras.
O Rotary Club, do qual Núbia foi membro por cinco anos, também abriu as
portas para parcerias vitais no exterior. O último parceiro a chegar foi
o que veio de mais longe: o governo
do Japão. O cheque que permitiu a
finalização da obra foi entregue em
março de 2012, pelo cônsul do Japão
Tadayoshi Mochizuki. Ele afirmou que
apesar das dificuldades que o Japão
enfrentava desde que havia sido
atingido pelo tsunami um ano antes,
é importante apoiar crianças que se
encontram em situações precárias,
em qualquer parte do mundo. “Ficamos felizes em ver que a doação do
governo japonês foi bem empregada
para construir uma casa que permitirá a execução de atividades de desenvolvimento social de forma efetiva. Parabenizo o Espaço da Criança,
desejo que continue por muitos anos
e que a sociedade recifense continue
apoiando-o”, declarou o cônsul. Após
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os discursos, foram entregues troféus
como agradecimento especial aos
voluntários e parceiros que mais contribuíram para a realização da obra.
As crianças também expressaram sua
gratidão através de apresentações
musicais versando sobre a construção
de um futuro melhor e a superação
de obstáculos. Ao final do evento, os
convidados se dirigiram à porta de
entrada da casa, onde o cônsul do
Japão e a presidente da entidade tiveram a honra de cortar a fita azul e
inaugurar oficialmente o espaço. Já
dentro do imóvel, os dois juntos descerraram as placas em homenagem
aos parceiros que ajudaram com a
obra. Núbia agradeceu aos voluntários de todas as nações que uniram
as mãos e “souberam expressar a
bondade e a solidariedade apesar dos
tempos de crise mundial. O resultado
superou todas as expectativas”, salientou ela.
Espaço da Criança
Rua José de Alencar, 421
Boa Vista / Recife-PE
(81) 3231.1402
www.espacodacrianca.org.br

A

região com o maior crescimento econômico do Estado de Pernambuco está recebendo toda a sofisticação que caracteriza os empreendimentos da marca Rio
Ave: o Cabo Corporate Center, o primeiro empresarial do
Cabo de Santo Agostinho. Um dos maiores diferenciais do
futuro empreendimento é a sua localização privilegiada,
ao lado do Shopping Costa Dourada, o primeiro open mall
de Pernambuco, que oferece suporte à região, com mais
de 90 lojas, praça de alimentação gourmet e estaciona-

mento com mais de 1.400 vagas, às margens da Rodovia
PE-60, principal via de acesso às praias do litoral sul do
Estado e ao Complexo Portuário de Suape. Trata-se de
uma excelente oportunidade para quem deseja instalar
ou desenvolver negócios no entorno, como serviços na
área de saúde, advocacia, profissionais liberais ou empresas diversas. O Cabo Corporate Center é composto
pelas torres Aníbal Cardoso e Heloísa Cardoso, que foram
projetadas com a máxima adaptabilidade para comportar as mais variadas necessidades de
instalação de empresas, permitindo
a reconfiguração do ambiente. Ambas comportam salas térreas, sete
pavimentos-tipo e 12 salas por andar entre 25m² e 66m² (a primeira
torre), e 32m² e 66m² (a segunda
torre). A infraestrutura do empresarial dispõe de catracas eletrônicas
de acesso, quatro elevadores, três
níveis de estacionamento com 241
vagas, WCs masculinos e femininos
climatizados por andar, entre outros
itens.
www.rioave.com.br

Clínica Nóbrega Odontologia

Cuidamos do seu sorriso com toda dedicação

Corporate News N° 24

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

Nóbrega Odontologia
Av. Agamenon Magalhães – 4775 / Sala 405
Empresarial Thomas Edison
Ilha do Leite
Fone: 81 2125.7445
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Arte e Cultura

Encontre no

Gastronomia

Corporate Center

CINEMA
GONZAGA – DE PAI PARA FILHO

U

m pai e um filho, dois artistas, dois sucessos. Um do sertão nordestino, o outro carioca do Morro de São Carlos. Um de direita,
o outro de esquerda. Encontros, desencontros e uma trilha sonora
que emocionou o Brasil. Esta é a história de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, e de um amor que venceu o medo e o preconceito e resistiu
à distância e ao esquecimento. Com direção de Breno Silveira (de
“2 Filhos de Francisco”) e produção da Conspiração Filmes, o filme,
um dos mais aguardados deste ano, tem a estreia nacional prevista
para o dia 26 de outubro.

DVD
MULTISHOW AO VIVO – KID ABELHA 30 ANOS

P

aula Toller, George Israel e Bruno Fortunato comemoram trinta
anos de carreira com o lançamento de “Multishow Ao Vivo – Kid
Abelha 30 Anos” em CD e DVD. Gravado diante de 10 mil pessoas
no dia 28 de abril de 2012, no Citibank Hall, no Rio de Janeiro, o
projeto tem direção geral de Jodele Larcher e produção musical de
Nilo Romero. Além do show completo com 21 músicas, o DVD conta
ainda com um documentário em curta-metragem de 25 minutos.
Uma das bandas da Era de Ouro da geração 80, única liderada por
uma mulher e sinônimo de pop inteligente, o Kid Abelha incluiu no
roteiro do show muitos hits dos primeiros discos que há tempos não
entoava.

CAIXA CULTURAL RECIFE

V

ocê gosta de arte? Também tem o hábito de passear no
Bairro do Recife, nas tardes de domingo? Então, está na
hora de conhecer a Caixa Cultural, o mais novo espaço dedicado às artes, localizado na Praça do Marco Zero. A Caixa
Cultural Recife está instalada num prédio de construção arquitetônica de característica eclética, de transição pelo estilo neoclássico, modelo usual do final do século XIX. Abriga
um cine-teatro com 185 lugares, dois pavimentos de galeria,
museu da Caixa, salas de oficinas de arte-educação, salas de
multimídia, espaço de conveniência, livraria, foyer e café
cultural. Como destaque do belíssimo projeto arquitetônico
está um piso de 300m² de vidro, que foi projetado para ficar
sobre um fosso arqueológico.

HAPPY HOUR COM CHARME E REQUINTE

A

Ilha do Leite acaba de ganhar
um pedacinho da Ilha de Manhattan: o New Yorker Restaurante e
Bar. Abrigado num espaço com mais
de 500 m², o estabelecimento pretende levar os visitantes a viajarem
pelos sabores da culinária americana, num ambiente que reúne charme, requinte, elegância e glamour.
Dentro do New Yorker, dois ambientes: no térreo um amplo salão todo
em madeira e vidro. Já no piso su-

perior, uma atmosfera agradável é
proporcionada pela varanda aberta.
Ao todo a casa tem capacidade para
acolher 480 pessoas que poderão
desfrutar dos serviços de café, bar,
buffet para almoço e happy hour.
Serviço:
New Yorker Restaurante e Bar
R. Senador José Henrique, 44
Ilha do Leite / Recife-PE
(81) 3040.3385

Moda
CALÇA ESTAMPADA É O HIT DA ESTAÇÃO

N

o super clima de alto verão, a
calça estampada está chegando
com todo o gás. Ao observar a coleção
de várias marcas brasileiras, percebese a onipresença da peça com toda a
sua vivacidade. A Ellus, Forum e Maria Bonita Extra mostraram excelentes modelos para se abusar dos
prints na parte de baixo do look. Confira dois
modelos para você se
inspirar e ficar com
tudo na estação
mais alegre e
colorida do
ano!

TORRE THOMAS EDISON
•Loja 02 / Thomas Ligth
Restaurante / 2125.7006
•Loja 03 / Bonaparte
Restaurante / 2102.6657
•Sala 103 / Fresenius Kabi
Brasil / 2125.7423
•Salas 206 e 207 / Badaró, Freitas e Durão
Advogados Associados / 2125.7439
•Sala 306 / Vicente Filizola
Psiquiatra / 2125.7453
•Sala 311 / Consultório de Pediatria
Clínica / 2125.7521
•Sala 505 / Sumitomo Corporation
do Brasil / 2125.7570
•Sala 608 / Viptech Teleinformática
2125.7667
•Sala 708 / Secitor Clínica
Médica / 2125.7542
•Sala 1001 / BV Financeira / 2129.3900
TORRE GRAHAM BELL
•Sala 303 / Alta Finanças / 2125. 7818
•Sala 309 / Dra. Elizabete Siqueira
•Consultório Psicológico / 3241.6939
•Sala 501 / Grupo Dislub / 2123.3900
•Sala 605 / Petrocard / 3414.7700
•Sala 608 / Ilma Cavalcante
Odontologia / 2125.7811
•Sala 911 / Donne Arquitetura
e Consultoria / 2125.7709
•Sala 1601 / Âncora Corretora
de Seguros / 3366.9559
TORRE ALBERT EINSTEIN
•Loja 27 / Pilates Metacorpus / 3222.7043
•Sala 112 / Assessoria
Previdenciária / 3082.5791
•Sala 203 / Ecocardio / 3221.4794
•Sala 310 / Laboratório de Histopatologia
Dr. Horácio Fittipaldi / 3222.3264
•Sala 417 / Unidade Nordeste
de Participacões e Investimentos
3222.8010
•Sala 520 / Temape Petrovia / 2119.0777
•Salas 612 e 614 / Monteiro e Melo
Serviços Médicos / 3221.4099
•Sala 702 / Mercatio Representações
3034.9584
•Sala 816 / Valois Assessoria e
Consultoria Jurídica / 3423.1748
•Sala 905 / E. Tamussino
Produtos Médicos / 3223.8572
TORRE ISAAC NEWTON
•Salas 03 a 05 / HVisão / 3117.9090
•Sala 401 / L. Priori Indústria e
Comércio / 3059.3018
•Sala 501 / Endomedical
3221.4801 / 3126.9001
•Sala 603 / Construtora Tenda
3059.3045
•Sala 604 / Toshiba Medical
do Brasil / 3059.3063
•Sala 701 / Heidelberg
do Brasil / 3059.3017
•Sala 804 / Dermatho Clínica / 3076.1212
•Sala 903 / Centro Auditivo
Widex / 3059.3059
•Sala 1101 / Advocacia Galdino
e Rebêlo / 3326.3909
•Sala 1102 / Mafra Advogados / 3034.8781
•Sala 1303 / Lana Participações
3037.7777
•Sala 2001 / Kraft Foods / 2122.2900
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
•Sala 1304 / Arno / 3059.3070
•Salas 1501 e 1503 / SF Fisioterapia
3059.7722
•Salas 1502 e 1504 / Globo
Hospitalar / 2125.7722
•Salas 1602 e 1604 / ADN Impex e
Nova Energia / 3326.3007

ANÚNCIO BEYOUND COACHING
AGUARDANDO
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SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO, NOVO
POINT DE KITESURFE
E WINDSURFE

Viagem

S

ão Miguel do Gostoso, cidade a
108 km de Natal, no Rio Grande
do Norte, preserva o encanto de oásis desvendado aos poucos no litoral
do Nordeste. São poucas praias, de
águas claras e mornas, onde a força
dos ventos fundiu a prática de dois
esportes que transformaram o balneário em novo point dos velejadores: o kitesurfe e o windsurfe. Mas,
junto da adrenalina e da agitação
dos atletas, que chegam do Brasil e
sobretudo da Europa, a pacata vila
de pescadores também promove o
seu avesso: o relax total em confortáveis pousadas e restaurantes que
fazem qualquer um gostar do lugar
em qualquer época do ano.
O acesso a partir de Natal se revela tranquilo, com a BR-101 em boas
condições, e lá chegando o melhor
a fazer é desligar-se do automóvel
para se integrar melhor à paisagem
dos coqueiros ondulantes de um
lado e o mar azul do outro. Mesmo
no centro da cidade, os trechos com
asfalto são raros: disposição para

caminhar e bicicletas resolvem boa
parte dos deslocamentos entre as
praias de Xêpa, Cardeiro, Maceió e
Ponta do Santo Cristo. Dá para alugar bugues ou contratar motoboys
(uniformizados, aguardando passageiros diante da Igreja de São Miguel
Arcanjo) para distâncias maiores,
como os passeios para a lagoa do Sal
ou a praia de Tourinhos, a enseada
mais bonita das redondezas.
A primeira escola de esportes náuticos por lá foi inaugurada, em
2007, pelo windsurfista italiano Paolo Migliorini, e no final de 2010 já
se instalava a terceira, comandada
pelo tricampeão mundial Kauli Seadi, brasileiro de Florianópolis. Espaços de convivência, aulas práticas e
também guarderias de velas e pranchas, as escolas atraem velejadores
veteranos e iniciantes ao longo de
quase todo o ano, já que a temporada de bons ventos se prolonga por
nove meses, a partir de setembro.
Nas pousadas, os amantes de kitesurfe e windsurfe se deixam identi-

ficar desde o café da manhã: preferem frutas, sucos, iogurte, queijo
e granola, resistindo bravamente
aos bolos doces e tapiocas recheadas da culinária regional. Ambas as
modalidades exigem resistência física e boa forma, um tributo a pagar pelo privilégio de atingir grande
velocidade sobre as ondas e ainda
enxergar aquele cenário azul, verde
e dourado de areia de ângulos inimagináveis para os banhistas, voando,
por exemplo. Quem não se anima a
velejar, pelo menos assiste na orla à
dança colorida das velas, em geral,
a partir do final da manhã. Nos finais
de semana, o céu parece uma pintura em movimento. Nas hospedagens
localizadas perto do mar na Ponta do
Santo Cristo, o point dos esportistas,
é possível apreciar o vai-e-vem das
pipas infladas do kitesurfe desde os
quartos e varandas. Entre as principais pousadas, aliás, o que não falta
são recantos especiais, refúgios com
redes ao vento que ajudam a esquecer da correria da vida urbana.

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

Av. Frei Matias Teves, 285 | Ilha do Leite | Recife-PE
Fones: 81 3423.2424 | 3416.1926

