
Nº 26
Ano 07 

Fev - 2013

C
o

rp
o

ra
te

 

Internet
Rio Ave presente nas 
mídias sociais – Pág 8

Turismo

Gastronomia

São Paulo, uma cidade 
cosmopolita – Pág7

Receita rápida de 
bolinho de arroz – Pág7

Gestão de 
Qualidade

Alguns princípios devem ser observados pelas empresas – Pág3
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Editorial
MELHORANDO A QUALIDADE DO SEU SERVIÇO

Salário Mínimo 
R$ 678,00

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

Julho 516,318 0,67% 5,86%

Agosto 517,657 0,26% 6,13%

Setembro 518,816 0,22% 6,37%

Outubro 519,907 0,21% 6,59%

Novembro 521,638 0,33% 6,95%

Dezembro 522,474 0,16% 7,12%

Inflação (%) 
Mês

IPCA 
(IBGE)

INPC 
(IBGE)

ICV 
(Dieese)

IPC 
(Fipe)

CUB 
(Sinduscon)

Ago/2012 0,41% 0,45% 0,20% 0,27% 0,14%

Set/2012 0,57% 0,63% 0,42% 0,55% 0,07%

Out/2012 0,59% 0,71% 0,81% 0,80% 0,20%

Nov/2012 0,60% 0,54% 0,57% 0,68% 0,18%

Dez/2012 0,79% 0,74% 0,43% 0,78% 0,04%

Indicadores Econômicos
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Mudanças na Praça de Alimentação da 
Torre Albert Einstein

O QUE É GESTÃO DE QUALIDADE?
No último mês de dezembro, foi finalizada a primeira 

etapa do novo layout da praça de alimentação da Tor-
re Albert Einstein. A iniciativa consistiu na entrega de no-
vos banheiros, um novo piso, revitalização de todas as ca-
deiras e mesas, além da inclusão de mais 40 lugares. Com 
a conclusão da segunda e última etapa do projeto, em 
breve, a praça de alimentação passará a ter 315 lugares. 

A gestão da qualidade  pode ser defi-
nida como sendo qualquer atividade 

coordenada para dirigir e controlar uma 
organização no sentido de possibilitar a 
melhoria de produtos/serviços, além de 
garantir a completa satisfação das ne-
cessidades dos clientes relacionadas ao 
que está sendo oferecido, ou ainda, a 
superação de suas expectativas.
Desta forma, a gestão da qualidade não 
precisa, necessariamente, implicar na 
adoção de alguma certificação, embora 
este seja o meio mais comum e o mais 
difundido, porém, sempre envolve a ob-
servância de alguns conceitos básicos, 
ou princípios de gestão da qualidade, 
que podem e devem ser observados por 
qualquer organização. A saber:
Focalização no cliente - Qualquer or-
ganização tem como motivo de sua 
existência a satisfação de determinada 
necessidade de seu cliente, seja com o 
oferecimento de um produto ou serviço. 
Portanto, o foco no cliente é um prin-
cípio fundamental da gestão da quali-
dade, que deve sempre buscar o aten-

dimento pleno das necessidades dele 
sejam elas atuais ou futuras e mesmo a 
superação das expectativas deste.
Liderança - Cabe aos líderes de uma or-
ganização criar e manter um ambiente 
propício para que os envolvidos no pro-
cesso desempenhem suas atividades de 
forma adequada e que se sintam moti-
vados e comprometidos a atingir os ob-
jetivos da organização.
Envolvimento das pessoas - Toda or-
ganização é formada por pessoas que, 
em conjunto, constituem a essência da 
mesma. Portanto, a gestão da qualidade 
deve compreender o envolvimento de 
todos, o que possibilitará o uso de sãs 
habilidades para o benefício da organi-
zação.
Abordagem por processos - A abordagem 
por processos permite uma visão sistêmi-
ca do funcionamento da empresa como 
um todo, possibilitando o alcance mais 
eficiente dos resultados desejados.
Abordagem sistêmica - A abordagem sis-
têmica na gestão da qualidade permite 
que os processos inter-relacionados sejam 

identificados, entendidos e gerenciados 
de forma a melhorar o desempenho da 
organização como um todo.
Melhoria contínua - Para que a organiza-
ção consiga manter a qualidade de seus 
produtos atendendo às necessidades atu-
ais e futuras, e encantando o cliente (ex-
cedendo suas expectativas), é necessário 
que ela tenha seu foco voltado sempre 
para a melhoria contínua do seu processo 
e produto/serviço.
Abordagem factual para a tomada de 
decisão - Todas as decisões dentro de um 
sistema de gestão de qualidade devem ser 
tomadas com base em fatos, dados con-
cretos e análise de informações, o que im-
plica na implementação e manutenção de 
um sistema eficiente de monitoramento.
Benefícios mútuos nas relações com 
fornecedores - A organização deve 
buscar o relacionamento de benefí-
cios mútuos com seus fornecedores 
através do desenvolvimento de alian-
ças estratégicas, parcerias e respei-
to, pois o trabalho em conjunto de 
ambos facilitará a criação de valor.

Como anda a qualidade dos ser-
viços oferecidos pela sua em-

presa? Qualquer boa organização 
que se preze, deve ter uma pre-
ocupação com a melhoria e supe-
ração da qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos, e com a satis-

fação dos clientes. Tratamos deste 
assunto na matéria da página 3. A 
presente edição também fala da 
importância das mídias sociais no 
universo corporativo, com o exem-
plo da Rio Ave, que tem tido um 
bom desempenho na rede. Tra-

zemos ainda deliciosas dicas cul-
turais, roteiro de viagem e mais. 
Aproveite e boa leitura!

Carla Guerra 
Editora
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HONDA URBAN SUV CONCEPT
O PODER DO FENG SHUI

MACBOOK PRO COM TELA RETINA

BICICLETA ELÉTRICA ALGAROBA (VBX05)

A Honda divulgou fotos e informações de um dos 
mais aguardados lançamentos do Salão de Detroit: 

o Urban SUV concept. O modelo é a prévia de um novo 
veículo produzido pela montadora, que será fabricado 
no México, a partir do segundo semestre de 2014. O 
Urban SUV concept utiliza a mesma plataforma do Fit 
e se propõe a ser um SUV pequeno por fora, espa-
çoso por dentro e eficiente quanto ao consu-
mo de combustível. A versão 
de produção deverá 
ser bastante similar 
ao conceito apre-
sentado nos Esta-
dos Unidos, com 
algumas exceções, 
como os grandes fa-

Todo ambiente é um sistema repleto de energias 
que fluem ou acumulam. Estas energias podem 

ser visíveis, como um curso de água ou um caminho 
de pedras no jardim, invisíveis (ar, som e calor) e 
até imperceptíveis como microondas, ondas de rádio, 
entre outras. 
Então, um desalinhamento do fluxo de ch’i (energia 
vital) no seu quarto, por exemplo, pode influenciar 
no sono, como também um direcionamento conscien-
te do calor e da luz de sua cozinha pode atrair pros-
peridade para toda a casa. A dificuldade de atrair 
prosperidade para dentro da vida muitas vezes surge 
por que os ambientes não estão permitindo com que a 
abundância flua naturalmente. O feng shui é uma ci-
ência chinesa construída sobre os mesmos fudamentos 
da acupuntura e da medicina oriental. É também um 
antigo conjunto de técnicas de criação de ambientes 
harmoniosos utilizado até hoje por pessoas em todo o 
mundo para atrair o sucesso e a abundância.
O feng shui é mais do que a arte de realocar objetos 
para aumentar o fluxo positivo. É uma filosofia orien-
tada a criar harmonia na relação das pessoas com os 
ambientes em que vivem e trabalham. Quando a har-
monia com o ambiente é alcançada, as pessoas ten-
dem se tornar mais criativas e produtivas, resolven-
do melhor os problemas e atraindo mais abundância. 
Milhares de pessoas utilizam o feng shui e centenas 
de celebridades já afirmaram ter utilizado essas téc-
nicas chinesas para promover a prosperidade e a paz.

Uma das propostas para que o trânsito das grandes cidades 
flua de maneira a dimunir os enormes engarrafamentos é 

a construção de ciclovias. Na bagagem desse movimento, vá-
rios lançamentos foram feitos nos últimos anos, como forma de 
incentivo aos novos ciclistas, entre eles, a bicicleta elétrica. 
A bicicleta elétrica Algaroba (VBX05) é de alumínio dobrável, 
chega a uma velocidade de 25 km/h a 30 km/h e pode rodar 
de 15 km a 25 km por carga. Tem um motor de 350 watts, 
bateria de Li-ion de 36 volts e necessita de seis horas para 
ser totalmente recarregada. Dura em média 1800 ciclos/
cargas. Com preço estimado em R$ 3.000, é uma opção 
de transporte saudável e que colabora para o desafoga-
mento do trânsito.

Inovadora tela retina, arquitetura toda em flash, os mais rápidos processadores móveis, tudo em dois modelos finos 
e leves de 13 e 15 polegadas. Juntos, esses recursos levam o notebook para um lugar onde nunca esteve. E vão 

fazer o mesmo com tudo que você criar nele. A tela retina reduz o reflexo em 
até 75%, mantendo a mesma qualidade e as cores incríveis. Na verdade, o 
contraste é 29% maior do que na tela de um MacBook Pro padrão. Os pretos 
ficam bem escuros, os brancos ainda mais claros e tudo mais intenso e 
vibrante. A tecnologia IPS dá um ângulo de visualização de 178 graus da 
tela, para que você veja a diferença de qualquer ângulo. Quando se cria 
um notebook com a arquitetura toda em flash, ele não fica apenas mais 
resistente, confiável e econômico em termos de consumo de energia, 

tudo fica também mais rápido.

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

róis de LED e as maçanetas, por exemplo. Assim, é 
provável que o novo modelo dispute o mesmo nicho 
de mercado em que se encontram veículos como o 
Nissan Juke e o MINI Countryman.

Geral

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
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Corporate Center
Encontre no
TORRE THOMAS EDISON
•Loja 03 / Paço Real Restaurante 
  4101.5768  
•Sala 107 / Orcimed / 2125.7550  
•Sala 208 / Laboratório Fernando 
  Travassos / 2125.7555 
•Sala 303/ Niagro do Brasil / 2125.7410 
•Sala 404 / CDM Central Distribuidora de
  Medicamentos / 2125.7416
•Sala 405 / Nóbrega Odontologia
  2125.7445 
•Sala 507 / Exata Consultoria e Projetos 
  2125.7520  
•Sala 709 / HG Consultoria e Engenharia
  2125.7530
•Sala 1105 / Springer Carrier / 3421.3188
•Sala 1205 / Aluísio Xavier Advogados e
  Consultores / 2125.7594
•Sala 1303 / RV Tecnologia e Sistemas 
  2128.9000
•Sala 1605 / Antônio Salomão Advogados
  Associados / 2125.7585

TORRE GRAHAM BELL
•Sala 305 / Otoclinica / 2125.7701 
•Sala 306/ Dr. Raimundo Brito Consultório 
  Médico / 2125.7727 
•Sala 601/ Cardio-Dinâmica / 2125.7722 
•Sala 903/ Incomisa / 2125.7800 

TORRE ALBERT EINSTEIN
•Loja 24 / Bicot / 3034.6556  
•Loja 26 / Presentes Magníficos
 3221.9262
•Sala 107 / Estação Sorriso / 3421.4488
•Sala 116 / Consultório de Fisioterapia
 3048.1008
•Sala 203 / Ecocardio / 3221.4794
•Sala 405 / Aclunaga Galicto 
 3423.0117
•Sala 416 / Ferraz Serviços Médicos
 3032.3279 
•Sala 604 / U.T.C- Unidade de Tratamento
  Cardiolólico / 3423.4208 
•Sala 709 / Décio Freire Advogados 
  Associados / 3241.707
•Sala 802 / Cordcell / 3221.5763
•Sala 804 / Studio A Fotografia
 3231.7208
•Sala 809 / Gastronutre / 3423.7191

TORRE ISAAC NEWTON
•Salas 03 a 05 / HVisão / 3117.9090
•Sala 303 / Veneza Diagnóstico
 3059.3003
•Salas 401, 402 e 404 / L. Priori Indústria
  e Comércio / 3059.3018
•Salas 501 a 504 / Endomedical 
 3126.9001
•Salas 601 e 603 / Construtora Tenda
 3198.1099
•Sala 604 / Toshiba Medical do Brasil
  3376.1570 
•Sala 701 / Heidelberg do Brasil
 3059.3017 
•Sala 1001 / Rossi Residencial / 3035.9991
•Salas 1101 a 1103 / Advocacia Galdino e 
  Rebêlo / 3059.3116 
•Sala 1301 / Cenor Participações 
  3037.7755
•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
•Sala 1304 / Arno / 3059.3070
•Salas 1501 a 1503 / SF Fisioterapia 
  3059.7722
•Salas 1502 e 1504 / Globo   Hospitalar 
  2125.7722
•Salas 1602 a 1604 / ADN Impex e Nova
  Energia / 3326.3007

Arte e Cultura

Gastronomia

VISITE SÃO PAULO

BOLINHO DE ARROZ

Tendo como cenário a França do Século XIX, “Os Miseráveis” 
conta uma envolvente história de sonhos desfeitos e amor 

não correspondido, paixão, sacrifício e redenção, um testemu-
nho eterno da sobrevivência do espírito humano. Jackman in-
terpreta o ex-prisioneiro Jean Valjean, perseguido por décadas 
pelo implacável policial Javert (Crowe) depois que ele viola sua 
liberdade condicional. Quando Valjean concorda em cuidar de 
Cossete, a jovem filha de Fantine (Hathaway), que é funcionária 
de uma fábrica, suas vidas mudam para sempre. Em cartaz nos 
melhores cinemas do Brasil. 

Philippe (François Cluzet) é um aristocrata rico que, após sofrer um grave aci-
dente, fica tetraplégico. Precisando de um assistente, ele decide contratar 

Driss (Omar Sy), um jovem problemático. De início, enfrentam vários problemas, 
já que ambos têm temperamento forte, mas aos poucos passam a aprender um 
com o outro.

Faz 30 anos que Lulu Santos anunciou um novo começo de era 
no pop brasileiro com o lançamento de seu primeiro álbum, 

“Tempos Modernos”. Para festejar a data, foi lançado um box de 
quatro CD’s chamado “Toca Lulu”. Com 55 fonogramas, a caixa é o 
apanhado mais completo da carreira fonográfica do cantor e com-
positor carioca. 

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz cozido, ½ xícara de chá de queijo 

ralado, ½ xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de chei-

roverde picado, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó,  ½ 

xícara de chá de amido de milho, ½ xícara de chá de farinha 

de trigo, 3 ovos e óleo para fritar. 

Modo de preparo:

Misture tudo muito bem. Frite as colheradas em óleo quente, dei-

xando dourar de ambos os lados e escorra sobre papel absorvente.

CINEMA 
OS MISERÁVEIS

BLU-RAY 3D 
INTOCÁVEIS 

CD
TOCA LULU 

Bela, rica, intelectual, democrá-
tica, viva, esportiva, cultural, 

sentimental, romântica, moderna, 
séria, extrovertida e profissional. 
Afinal, o que define São Paulo? Não 
há absolutamente nenhum adjetivo 
que consiga decifrar com exatidão o 
que representa uma das megacida-
des do mundo.
Minuciosamente desenhada por mul-
tinacionalidades, culturas, crenças, 
formações e ideais, a grande metró-
pole bandeirante é verdadeiramente 
cosmopolita, por vocação e adoção. 
É italiana, alemã, judaica, portu-
guesa, japonesa, chinesa, francesa, 
africana, árabe, espanhola, latina, 
brasileira, paulistana. Estas e outras 
tantas faces estão presentes na ar-
quitetura dos prédios, nas ruas, no 
paladar refinado de suas sugestões 
gastronômicas e nos trajes e trejei-
tos de uma gente que não para, dia-
a-dia escrevendo valorosamente a 
história da cidade.
Podemos descrever a grandeza pau-
listana de muitas maneiras. Desta-

cando que ela abriga o maior com-
plexo hoteleiro da América Latina, o 
mais completo centro hospitalar do 
país e concentra em seu território 
o maior polo cultural brasileiro. É 
ainda uma das capitais internacio-
nais da gastronomia, destino fixo de 
grandes eventos, feiras e exposições 
mundialmente reconhecidas, sede 
de centros acadêmicos e de pesqui-
sas conceituados, entre outras tan-
tas referências.
A capital paulista é um dos poucos 
lugares capazes de mesclar harmo-
niosamente modernidade e histó-
ria. Já foi palco de acontecimentos 
marcantes que envolvem desde as 
margens do Ipiranga, passando por 
revoluções políticas, culturais e pro-
testos em favor da democracia. Abri-
ga centenas de cinemas, museus, 
teatros, áreas de patrimônio históri-
co-cultural, parques, casas de espe-
táculos, parques temáticos, restau-
rantes, bares, hotéis, espaços para 
eventos, feiras, shopping centers e 
ruas de comércio especializado.

L IVRO
COZINHA DE ESTAR, 
RECEITAS PRÁTICAS PARA RECEBER

Turismo

Em um mundo de fast-food, deli-
very e comida congelada, cada 

vez mais pessoas estão redescobrindo 
o prazer de cozinhar e de receber as 
pessoas em casa. É isso que Rita Lobo 
recupera nesta obra. Quem não gos-
ta de juntar a família ou os amigos e 
ficar jogando conversa fora? E, como 
todo mundo sabe essa reunião com 
muita frequência acaba acontecendo 
em volta de uma mesa. 
É claro que a conversa em si já é 
uma delícia, mas e se em vez de fi-
car só nos aperitivos ou na comida 
pronta você servisse uma salada de 

abacate e camarão como entrada? E 
se você fizesse uma anchova assada 
no papillote como prato principal? 
Uma gelatina de vinho branco de 
sobremesa? 
Ninguém deve ser escravo da cozi-
nha, mas nem por isso você vai rece-
ber seus convidados com um pacote 
de amendoim e dois litros de refrige-
rante. O livro revela todos os segre-
dos da arte de receber bem, deixar 
os convidados à vontade e surpreen-
dê-los com pratos que vão parecer 
ter dado muito mais trabalho do que 
realmente deram.

Autora: Rita Lobo
Editora: Paralela
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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. 

RIO AVE PRESENTE NAS MíDIAS SOCIAIS

 Internet

O advento das mídias sociais 
chegou mesmo para ficar. É 

cada vez maior o número de usu-
ários que passam horas comparti-
lhando links com notícias, áudios e 
vídeos, conversando com os amigos 
e postando informações sobre as 
marcas que consomem, admiram e 
desejam. 
Conscientes dessa evidência, mi-
lhares de empresas possuem ca-
dastros nas redes com o objetivo 
de gerar um relacionamento com 
o seu público e balizarem as ações 
de marketing tendo em vista os an-
seios dos consumidores. É impor-
tante as empresas estarem atentas 
ao que as pessoas podem falar de-
las na internet. Muitas vezes, um 
comentário maldoso e ofensivo 
pode arranhar uma imagem de for-
ma negativa.
Atenta a esse movimento, a cons-
trutora Rio Ave possui um perfil no 
Facebook e Instagram. “Além de 

ser bastante interativo, o Facebook 
atualmente é a principal mídia so-
cial entre os brasileiros. Através 
dele, o usuário não precisa ir atrás 
das notícias, elas chegam nas “ti-
melines”. Já o Instagram, podemos 
afirmar que é a evolução do anti-
go fotolog. É um espaço onde as 
pessoas interagem compartilhando 
e comentando as fotos postadas”, 
informa o gerente de marekting da 
Rio Ave, Valdenio Melo.
De acordo com ele, as pessoas têm 
aderido bem às mídias de relacio-
namento da Rio Ave. Os posts va-
riam desde uma imagem dos futu-
ros empreendimentos até dicas de 
decoração e bem-estar. A sustenta-
bilidade dentro de casa também é 
discutida nas postagens. Recente-
mente, uma pessoa viu a imagem 
do Barra Home Stay na fanpage da 
construtora no Facebook, escre-
veu uma mensagem manifestando 
o interesse pelo empreendimento 

e deixou um e-mail para contato. 
Em seguida, recebeu a tabela de 
preços e informações complemen-
tares sobre o edifício e efetivou a 
compra. 
“O tempo das pessoas hoje está 
cada vez mais curto. Negócios po-
dem ser fechados através de dispo-
sitivos móveis, como smartphones 
e tablets, por exemplo. Por isso as 
redes sociais são ferramentas de 
apoio não só na parte de relaciona-
mento, mas também na hora de fe-
char negócios”, salienta Valdenio. 
O gerente de marketing diz ainda 
que as mídias sociais representam 
uma maneira mais dinâmica das pes-
soas conhecerem melhor a Rio Ave e 
seus empreendimentos. “Uma boa 
parte dos recifenses conhecem os 
lindos empresariais da Ilha do Lei-
te (Rio Ave Corporate Center), mas 
muitos não sabiam que foram cons-
truídos pela empresa e muito menos 
os diferenciais que têm”, informa.
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