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N

a edição de outubro de 2013,
trazemos como matéria de
capa as habilidades comportamentais no trabalho, destacamos
alguns erros cometidos e trazemos algumas dicas para você
chegar mais alto na empresa.
Ainda uma matéria sobre a ação

realizada pelo Espaço da Criança, entidade que atende há 22
anos crianças e famílias carentes
da região dos Coelhos e adjacências, apoiada pelo Grupo Rio Ave.
“Nós vemos o potencial do Recife
em cada criança” e você? Além
disso, outras matérias interes-

santes sobre tecnologia, carros,
ciência e muito mais.
Boa leitura!
Emanuele Carvalho

Jornalista

Uma publicação do grupo
Acta promoveu curso de combate a
incêndio no Corporate Center
Como acontece em todos os anos, a Acta
– Administração Especializada, promoveu o Curso
Básico de Combate a Incêndio, treinamento prático e teórico de primeiros socorros e treinamento
prático com extintores para todos os colaboradores
das cinco torres que compõem o Rio Ave Corporate
Center. As ações, que aconteceram durante todo o
mês de outubro, foram adequadas e aproximadas à
situações reais, objetivando capacitar os seus colaboradores para garantir a segurança dos condôminos, funcionários e de todos que visitam as torres do
complexo empresarial.

Indicadores Econômicos

Salário Mínimo
R$ 678,00

Imóveis 2012 - INCC/FGV
Mês

INCC/COL-06 (FGV)

Variação

Acumulado/Ano

Abril

535,601

0,74

2,51%

Maio

547,655

2,25

4,82%

Junho

553,948

1,15

6,02%

Julho

556,600

0,48

6,53%

Agosto

558,340

0,31

6,86%

Setembro

560,767

0,43

7,33%

Inflação (%)
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Mês

IPCA
(IBGE)

INPC
(IBGE)

ICV
IPC
(Dieese) (Fipe)

CUB
(Sinduscon)

Mai/2013

0,37%

0,35%

0,61%

0,10%

4,44%

Jun/2013

0,26%

0,28%

0,34%

0,32%

1,39%

Jul/2013

0,03%

-0,13%

0,09%

-0,13%

0,32%

Ago/2013 0,24%

0,16%

0,09%

0,22%

0,16%

Set/2013

0,27%

0,24%

0,25%

0,12%

0,35%
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Rio Ave apoia campanha do Espaço da Criança

S

e em um primeiro momento
é a sua capacidade técnica
que o leva a se destacar, a
sua habilidade comportamental é
essencial para encurtar o caminho
até o topo da trajetória de carreira.
Por mais liberal que seja o seu ambiente de trabalho, existem normas
decomportamento que não devem
ser quebradas, para não correr o
risco de queimar seufilme diante
dos seus colegas e, em casos extremos, levar à demissão
E é nesse ponto que entram em cena algumas regrinhas
fundamentais de etiqueta profissional. Respeitá-las facilita a convivência com pares, chefes e subordinados e vai colocá-lo na rota
mais curta até uma promoção de
cargo. Confira.

1. Respeito
Trate seu colega de trabalho como gostaria de ser
tratado. Ou seja, não faça nunca para o outro o
que não quer que seja feito para você. E isso vale
para todo os níveis de interação: vertical para cima
(relação com chefes), horizontal (relação com pares)
e vertical para baixo (com seus subordinados).

2. Cuidado com apelidos
Alguns podem considerar esta regra um pouco radical,
mas não é recomendável criar apelidos para as
pessoas, lembrando que bullying corporativo existe e é,
sim, uma grande preocupação nas empresas.

3. Sem derrotismo

Esqueça frases do tipo: “não dou conta
de
de fazer” ou “é muito difícil”. Em vez
te
apos
o,
encarnar de antemão o derrotism
na capacitação para enfrentar desafios
profissionais.

5. Prometeu? Cumpra

É preferível dizer que o rel
atório ficará
pronto em três dias a prome
tê-lo para o
fim da tarde e não honrar
o compromisso.
Isso vale para horários tam
bém.
Pontualidade é importante.

4. Equilibre o to
m de voz

Quem nunca te
ve um colega cu
ja voz ecoava em
todo o ambiente
? Hoje em dia,
sã
o raras as salas
individuais e por
isso o equilíbrio
n
o tom de voz é
importante para
não incomodar
as pessoas. Mas,
lembre-se de que
a regra é o equi
líbrio. Falar baixo
demais também
não é uma boa
pedida.

6. Privacidade
Você provavelmente passa mais tempo do dia com
o pessoal do escritório do que com seus familiares
e amigos. Mas isso não dá o direito de invadir a
privacidade deles. Espere a iniciativa do colega de
contar algo pessoal, não force nenhuma situação e
evite fazer perguntas invasivas.

7. Atenção às brincadeiras
É claro que ninguém deseja trabalhar em um ambiente
de atmosfera pesada, mas há um limite para o uso do
humor durante o expediente. Lembre-se da diversidade
que há em um escritório, em que pessoas de diferentes
formações culturais e crenças convivem.

8. Tenha noção de hierarquia
Mesmo que os líderes da sua empresa sejam
acessíveis e mantenham a porta aberta de suas
salas, mantenha a noção de hierarquia. Não passe
por cima do seu gestor direto e vá falar com o
chefe dele, isso pode criar problemas para você.
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Regrinhas de etiqueta profissional

Geral | 4

Mistério da minitorre amazônica
Sabe o que são essas pequenas estruturas
brancas semelhantes a uma torre com uma cerca de
teia ao redor? Não tem ideia? Tudo bem, os cientistas
também estão longe de ter a resposta, eles não sabem
do que se trata e nem o que as criou.
Medindo dois centímetros de comprimento,
elas foram encontradas no começo de junho por Troy
Alexander, um doutorando da faculdade de Georgia
Tech. Ele descobriu a formação bizarra no fundo de
uma lona azul próximo ao Centro de Pesquisa Tambopata, no sudeste da Amazônia no Peru. Ele, então,
encontrou mais três exemplares em troncos de árvores
na floresta, relata o site Wired.com. William Eberhard,
um entomologista do Instituto de Pesquisa Tropical
Smithsonian disse ao site que ele não tinha ideia do que
era aquilo. Norm Platnick, curador emérito de aranhas
no Museu Americano de História Natural, acrescentou:
“Eu vi a foto, mas não tenho ideia de que animal pode
ser responsável”. De acordo com a National Geographic.com, um entomologista vai viajar para o centro de
pesquisa para tentar identificar o que está construindo
as “misteriososas” cercas da floresta.

Carros de luxo cromados
O cromado definitivamente é o estilo do momento quando o assunto é customização de carros. A
Infiniti, divisão de luxo da Nissan, convidou Thom Browne e Zac Posen, dois famosos estilistas de moda,
para seguir com as ações de lançamento do sedã
Q50, revelado no início deste ano no Salão de Detroit
(Estados Unidos), eles criaram duas versões únicas
que irão a leilão.

Estrela “gêmea” do Sol
Pesquisa brasileira encontra a mais velha
estrela “gêmea” do Sol. Dentro de alguns bilhões de
anos, o Sol vai morrer. Mas até lá, a missão dos astrônomos é tentar entendê-lo melhor e desvendar alguns
mistérios que o universo ainda guarda. Uma equipe internacional liderada por cientistas do Brasil acaba de
anunciar mais um avanço rumo à conclusão desta tarefa. Trata-se da estrela HIP 102152, uma espécie de
“irmã gêmea” do Sol. Como assim irmã gêmea? É assim que a astronomia trata estrelas que têm a mesma
massa e composições químicas similares. No caso, a
HIP 102152, que fica na constelação de Capricórnio, a
250 anos-luz da Terra, é a estrela mais parecida com
o Sol conhecida no universo até hoje. E a mais antiga
também: ela é 4 bilhões de anos mais velha. O estudo
foi feito com o Very Large Telescope (VLT) do European
Southern Observatory (ESO), equipamento que permite
examinar com detalhes as gêmeas solares.
Uma das grandes dificuldades de estudar
o Sol é compreender o que a astronomia chama de
“mistério do lítio”. O Sol possui baixo nível de lítio, cerca de 1% do que tinha quando a estrela se formou. A

ciência já imaginava que a perda do lítio tem a ver com
a evolução de uma estrela. Mas com a identificação
da HIP 102152, é a primeira vez que os astrônomos
viram uma ligação clara entre a idade da estrela e a
porção de lítio que ele carrega em sua composição
química. Gêmeos jovens têm bastante lítio, enquanto
gêmeos velhos têm pouco. O estudo também sugere
que, em torno da HIP 102152, podem existir planetas
rochosos, como a Terra.
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Estações solares para recarga de celulares
Que tal recarregar seu celular com energia solar em um poste de rua e de graça? A partir
de hoje, passar sufoco porque a bateria está “pra
morrer” será coisa do passado, pelo menos em
Nova York. A cidade iniciou a instalação de 25 pontos de recarga de dispositivos móveis alimentados
por energia renovável em parques, ruas e praias.
Fruto de uma parceria entre a empresa de
telecomunicações AT&T, a startup Goal Zero e o
estúdio de design Pensa, as estações são compostas de postes de aço de 12,5 metros de altura, com
três painéis solares em forma de pétala.
Chamado de “Charge Street”, o ponto de recarga possui saídas USB e pode acomodar até seis
dispositivos ao mesmo tempo, independentemente da
operadora de telefonia móvel, com portas dedicadas
para iPhones, Androids, BlackBerrys, entre outros.
Uma superfície feita a partir de materiais

reciclados serve de apoio para o gadget e como
descanso para uma bebida enquanto a pessoa espera. Para uma recarga completa de um smartphone são necessárias duas horas, mas em 30
minutos dá para recarregar até 30 por cento da
bateria.
O projeto, que ainda está em fase de teste,
surgiu de um trabalho de recuperação realizado
pela AT & T após a passagem da supertempestade
Sandy, em outubro de 2012. Na ocasião, a empresa
montou postos de carregamento móvel nas áreas
afetadas por apagões em Nova York, o que inspirou
a criação de estações de carregamento para uso
cotidiano.
Se for bem sucedida, a iniciativa porderá
ser expandida para outras cidades. Seu custo total
é estimado entre US$ 300 mil US$ 500 mil.

O smartphone mais fino do mundo
A chinesa Huawei revelou seu smartphone que
será o carro-chefe da empresa, o Ascend P6, em seu
primeiro evento de lançamento independente na terça-feira, dando ênfase às suas ambições para competir
com a Apple e Samsung pelo alto escalão da tecnologia
móvel. A empresa diz que o dispositivo, com 6,18 milímetros de espessura, é o mais fino do mundo. Tem
uma câmera frontal de 5 megapixels, projetada para
tirar “fotos de si mesmo” para serem compartilhadas
em redes de mídia social.
A Huawei, que também faz equipamentos de
rede de telecomunicações, está buscando impulsionar
as vendas de seus dispositivos de consumo, setor em
que só tem a sua própria marca há cerca de três anos.
O Ascend P6 usa uma versão customizada do sistema
operacional Android, do Google.

ANUNCIO DERMATHO - NO AGUARDO
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CD
Cabeça de nós todos
Daniela Mercury
LIVRO
“Vender é humano:
a intrigante verdade
sobre como mover
os outros”
Daniel Pink
O quinto livro do escritor
americano Daniel Pink, To Sell
Is Human: The Surprising Truth
about Moving Others (algo como
“Vender é humano: a intrigante
verdade sobre como mover os outros”), será lançado no Brasil em
novembro pela editora Leya. Uma
pesquisa de Daniel feita para o
livro mostrou que 40% do tempo
que as pessoas passam no trabalho é usado com vendas. Normalmente, as pessoas não se sentem
confortáveis na hora de vender
algo. Nesta obra o autor mostra
que é preciso mudar a maneira
como se enxerga a arte das vendas. Para vender com sucesso é
preciso saber improvisar e ser útil
para o outro lado.

CINEMA
Os belos dias

Daniela Mercury divulgou
em seu site oficial a capa e os nomes
das 12 músicas do CD que gravou
com o grupo baiano Cabeça de Nós
Todos. Com lançamento previsto
para este mês de outubro de 2013, o
disco Daniela Mercury & Cabeça de
Nós Todos une a cantora e compositora baiana ao grupo formado por
Aila Menezes, Deco Simões, Emerson Taquari, Leonardo Reis, Mikael
Mutti e Sérgio Rocha.

Quando decide se aposentar, Caroline (Fanny Ardant) não
sabe muito bem como ocupar o seu
tempo. Ele pensa em viajar, pensa
em conhecer novas pessoas... Até
encontrar o jovem Julien (Laurent
Laffite), com quem passa uma ótima
tarde. Apesar da diferença de idade,
os dois iniciam uma relação amorosa. Mas Caroline é casada, e seu
marido Philippe (Patrick Chesnais)
vai fazer o que for necessário para
recuperar sua esposa.

BLU-RAY
Minha mãe é uma peça
O Filme, acompanha as hilárias peripécias de Dona Hermínia
(Paulo Gustavo), uma mulher de
meia idade, aposentada, que após
ser trocada pelo marido por uma
mulher mais nova e não ter mais que
cuidar dos filhos já crescidos, tem
como preocupação maior procurar
o que fazer. Sem um trabalho ou
um companheiro, a nada simpática
Dona Hermínia passa seu tempo desabafando com a tia idosa, fugindo
da vizinha fofoqueira, ou “enchendo
o saco” dos filhos ao tentar continuar a “cuidar” da vida deles.

O FARDAMENTO ALÉM DE UM ACESSÓRIO
NECESSÁRIO A SUA EMPRESA 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

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

TORRE THOMAS EDISON
•Loja 03 / Paço Real (Restaurante) / 4101.5768
•Loja 05 / Kampalla (Cafeteria) / 2125.7525
•Sala 107 / Orcimed / 2125.7550
•Sala 208 / Laboratório Fernando
Travassos / 2125.7555
•Sala 303 / Niagro Nicherei do Brasil
2125.7410
•Sala 311 / Consultório Pediátrico / 2125.7521
•Sala 411 / Onconsult / 3033.0101
•Sala 405 / Clinica Nobrega Odontologia
2125.7445
•Sala 505 / Sumitomo Corporation do Brasil
2125.7570
•Sala 507 / Exata consultoria e projetos
2125.7520
•Sala 707 /Espaço Vida Saudável (Herbalife)
3325.4009
•Sala 1105 / Springer Carrier / 3421.3188
•Sala 1302 / Leanx Marketing Digital
3049.1028
TORRE GRAHAM BELL
•Sala 303 / Maximiza Consultoria / 2125.7818
•Sala 305 / Otoclínica / 2125.7701
•Sala 306 / Dr. Raimundo Brito Consultório
2125.7727
•Sala 601 / Cardio-Dinâmica / 2125.7722
•Sala 605 / Prática Transportes / 2125.7630
•Sala 607 / Lima e Marinho Advocacia e
Consultoria / 3338.3438
•Sala 903 / Incomisa / 2125.7800
TORRE ALBERT EINSTEIN
•Loja 17 / D´vinhaes Self-Service / 3421.3475
•Loja 20 / Cozinha do Gênio / 3421.4278
•Sala 114 / DS Comércio de Artigos de
Caça / 3038.6625 / 3036.6562
•Sala 116 / Pediasuit Recife – Terapia
Intensiva / 3226.0503
•Sala 301 / Captur / 3421.5834
•Sala 302 / Divicon Corretora de Seguros
S.S / 3224.5247
•Sala 313 / Blue Comex Imp. e Exportação
3038.8457
•Sala 413 / Clínica Dermatológica do
Nordeste / 3423.2426
•Sala 502 / Consultório Sílvio Moraes
3223.4959
•Salas 512 e 514 / Advocacia Francisco
Vitorio / 3423.3296
•Sala 608 / Desenvolver / 3223.7168
•Sala 719 / Atlas Incorporações / 3223.0459

Edifício Lincoln Avenida
O Grupo Rio Ave lançou na
zona sul do Recife um exclusivo
empreendimento imobiliário: edifício Lincoln Avenida. Localizado a 80
metros da praia de Boa Viagem, na
Rua Baltazar Passos (em frente à
Praça Jules Rimet, no terreno dos
antigos restaurantes Parraxaxá e
Armazém Guimarães), desfrutará
de uma visão privilegiada do mar
pois não há possibilidade de, em
frente ao Lincoln, outros empreendimentos serem construídos. Com
localização estratégica, próximo
aos dois maiores centro de compras

do estado, os shoppings RioMar e
Recife, o empreendimento também
terá em sua proximidade supermercados e restaurantes.
Com uma unidade por andar, a planta padrão tem 178,91m²,
4 Suítes, sala para 3 ambientes e varanda. Piscina adulta e infantil com
deck, três vagas de garagem por
apartamento, bar na piscina, salão
de festas amplo e terraço descoberto no pavimento vazado para eventos, além de playground. O projeto
de ambientação é assinado pelo escritório Metro Arquitetura.

TORRE ISAAC NEWTON
•Sala 304 / Max RN Franchising Ltda
Remax / 3059.3040 / 3034.2407
•Sala 401 / L. Priori Indústria e Comércio
Ltda / 3059.3518
•Salas 501 a 504 / Endomedical / 3126.9001
•Salas 601 e 603 / Construtora Tenda S/A
3198.1108
•Sala 604 / Toshiba Medical do Brasil Ltda
3376.1570 / 3059.3063
•Sala 704 / Contexto / 3059.3099
•Sala 903 / Porto Engenharia Ltda / 3059.3200
•Salas 1101 e 1103 / Advocacia Galdino e
Rebelo / 3059.3116
•Salas 1102 e 1104 / Bruno de Oliveira
Veloso Mafra / 3034.878
•Sala 1301 / PEQMEC Máquinas e
Equipamentos / 3059.3043
•Sala 1602 / Casa Publicidade Ltda / 3426.1995
•Sala 2101 / Mondelez Brasil / 2122.2900
TORRE ALFRED NOBEL
•Lojas 03 a 05 / R2 Academia / 3059.3030
•Salas 1001 e 1002 / Albino Advogados
3059.3062
•Sala 1003 / Carol Brandão Imagem e
Diagnóstico / 3221.2617
•Salas 1004 e / Serur & Neuenschwander
Advogados Associados / 3059.3052
•Salas 1202 a 1204 / Iveco Latin America
3797.2809
•Salas 1301 a 1303 / Genomica Diagnósticos
3224.5013
•Sala 1304 / SEB Com. De Prod.
Domésticos Ltda. / 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
•22º e 23º andares / Dislub Combustíveis
2123.3900
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Encontre no
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A mudança começa aqui
por Rafael Mesquita, com informações da Assecom (Unicap)

O

potencial do Recife pode estar onde menos se espera.
Este é o mote da campanha
“Nós vemos o potencial do Recife
em cada criança”, criada pela ONG
Espaço da Criança, pelos alunos
da Agência Experimental (Aê!) de
Publicidade e Propaganda da Universidade Católica de Pernambuco
(Unicap) e pela publicitária Melissa Parsey, líder de estratégia da
agência JWT de Nova York.
Há 22 anos assistindo
crianças e famílias carentes da
região dos Coelhos e adjacências,
a ONG enxerga potencial onde
outros o ignoram. O slogan “Nós
vemos o potencial do Recife em
cada criança”, segundo Melissa,
busca não somente atrair atenção
para o trabalho da instituição, mas
transformar a visão da sociedade
sobre a população carente. “Estamos tentando provar que o Espaço
da Criança é um local onde a mu-

dança começa e se desenvolve, e
assim conseguir apoio em longo
prazo das empresas da área, mostrando que essa parceria agrega
valor e ajuda as crianças, as famílias e as comunidades em geral do
Recife. Não vai ser um benefício
só para eles: vai ser um benefício
para a cidade em si”, explica.
A data de lançamento foi
escolhida com carinho: o Dia das
Crianças. As peças foram veiculadas por duas semanas em vários
locais do bairro da Boa Vista, onde
o Espaço da Criança está situado,
e outros pontos estratégicos da cidade. Painéis interativos, Elemídia,
cartazes e até jogos americanos
de restaurante foram expostos em
estabelecimentos que se identificaram com a mensagem. “A visão
da nossa empresa está em sintonia
com a campanha: que o futuro da
cidade parte das pessoas”, disse
Valdênio Melo, gerente de marke-

ting da construtora Rio Ave, que
exibiu diversas peças em suas torres na Ilha do Leite.
Núbia Mesquita, presidente do Espaço da Criança, espera
que a campanha alargue os horizontes da entidade e das empresas que compartilham seu propósito. “A campanha captou qual é o
compromisso da nossa instituição,
e isso possibilitará parcerias com
empresas que querem investir no
potencial da sua própria cidade,
que querem praticar responsabilidade social, e não apenas filantropia”, afirma.
Serviço
www.espacodacrianca.org.br
www.facebook.com/espacodacrianca.arh
81 3231.1402
R. José de Alencar, 421,
Boa Vista - Recife

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

