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Copa do 
Mundo 2014

Vista-se de verde e amarelo para 
celebrar junto com o Brasil  - Pág 4 e 5
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Verde e amarelo 
na construção

Construtora Rio Ave desenvolveu um 
painel luminoso para criar um clima 

de torcida a quem circula pela Avenida 
Agamenon Magalhães - Pág 8 

3º no  ranking 

Confira o resultado dos 
jogos e se programe para 

os próximos - Pág 6

Brasil ultrapassou Portugal 
e começou a Copa do Mundo 

atrás apenas Espanha e da 
Alemanha - Pág 3



Brasil, a pátria das chuteiras

Salário Mínimo 
R$ 724,00

Imóveis 2013/14 - INCC/FGV 
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano

Dezembro/2013 564,765 0,10 8,09%

Janeiro/2014 569,720 0,88 0,88%

Fevereiro/2014 571,577 0,33 1,21%

Março/2014 573,156 0,28 1,4%

Abril/2014 578,224 0,88 2,38%

Maio/2014 590,099 2,05 4,49%

Inflação (%) 
Mês IPCA 

(IBGE)
INPC 
(IBGE)

ICV 
(Dieese)

IPC 
(Fipe)

CUB 
(Sinduscon)

Jan/2014 0,55% 0,63% 1,95% 0,94% 0,05%

Fev/2014 0,69% 0,64% 0,61% 0,52% 0,23%

Mar/2014 0,92% 0,82% 0,81% 0,74% 0,08%

Abr/2014 0,67% 0,78% 0,57% 0,53% 0,15%

Mai/2014 0,46% 0,60% 0,14% 0,25% 1,71%

Indicadores Econômicos
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Uma publicação do grupo 
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Produção: Carlota Agência de Comunicação | Editora: Emanuele 
Carvalho | Direção de Projeto: Carla Guerra | Diagramação: João 
Paulo Ferreira - Tiragem: 4.000 exemplares

Carlota Editora e Agência de Notícias
Rua Padre Carapuceiro, 968, Edifício Janete Costa
Sala 906 | CEP: 51.020-280 | Boa Viagem
Recife - PE | 81 3091.5068 | carlota@carlotacomunicacao.com.br

11º INFRA São Paulo
 A diretoria da Acta Administração Especia-
lizada, responsável pela administração do complexo 
empresarial Rio Ave Corporate Center, participou da 
11ª INFRA São Paulo - Estratégia com Facility Mana-
ger, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São 
Paulo, no mês de maio. O evento é um dos mais im-
portantes do segmento e reuniu administradores e 
líderes em gestão de infraestrutura e de serviços em 
ambientes construídos de todo o Brasil. O tema do 
congresso foi “ges-
tão da infraestrutu-
ra predial com os 
padrões de certifi-
cações”, estimulan-
do o networking, a 
ampliação da par-
ticipação das lide-
ranças corporativas 
e o incremento dos 
negócios dos parti-
cipantes do evento.

D esde o anúncio que o Brasil 
seria sede da Copa do Mundo 

2014 foram sete anos de espera. 
Anos de preparação, de mudanças 
na infraestrutura, de construções 
e organização para um evento que 
vai colocar em cheque a capacida-
de de organização de um país con-
tinental. Após sete longos anos, 
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Brasil entra na Copa como 3ª melhor seleção

Sedes da Copa devem ter 80% 
da área urbana com sinal de 4G

 No mais recente ranking oficial da Federa-
ção Internacional de Futebol (Fifa), a Seleção Bra-
sileira subiu uma colocação e aparece na terceira 
posição. O Brasil ultrapassou Portugal e começa a 
Copa do Mundo atrás apenas da atual campeã mun-
dial Espanha e da seleção alemã. Essa é a melhor 
colocação da seleção brasileira desde maio de 2011, 
quando o Brasil também ficou em terceiro lugar. 
 A lista dos dez mais bem colocados no 
ranking é completada por Portugal (4º), Argentina 
(5º), Suíça (6º), Uruguai (7°), Colômbia (8°), Itália 
(9°) e Inglaterra (10°). Todas elas disputando a Copa 

 As operadoras de telefonia terão que disponibilizar a tec-
nologia 4G para 80% da área urbana das capitais e dos municí-
pios com mais de 500 mil habitantes, o que inclui todas as sedes 
da Copa. A obrigação foi determinada pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), quando fez a primeira licitação do 
4G, em 2012. As operadoras Vivo, Claro, TIM e Oi informaram 
que já estão atendendo à determinação da agência regulado-
ra. A decisão não determina em quais locais o 4G deverá es-
tar disponível, mas, de acordo com o Sindicato Nacional das 
Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal 
(SindiTelebrasil), a prioridade na instalação das redes foi 
dada para áreas com maior fluxo de pessoas, tanto mora-
dores como turistas. No Brasil, são feitos, atualmente, 2,49 

milhões de acessos em 4G. A tecnologia está presente em 106 ci-
dades, que concentram 37% da população brasileira. Entretanto, 
nem todos os turistas que vierem de outros países conseguirão 
usar o 4G no Brasil.

do Mundo 2014. Dentre as 20 primeiras seleções do 
ranking, apenas a Ucrânia não veio ao Brasil. As se-
leções participantes da Copa nas piores colocações 
são a Austrália (62°), Coreia do Sul (57°), Camarões 
(56°), Japão (46°), Nigéria (44°), Irã (43°), Gana (37°) 
e Honduras (33°). As demais seleções participantes 
da Copa aparecem nas seguintes posições: Bélgica 
(11°), Grécia (12°), Estados Unidos (13°), Chile (14°), 
Holanda (15°), França (17°), Croácia (18°), Rússia 
(19°), México (20°), Bósnia-Herzegovina (21°), Argé-
lia (22°), Costa do Marfim (23°), Equador (26°) e Cos-
ta Rica (28°).

Avião da Seleção Brasileira
 Para uma competição tão importante para a 
Seleção e para todos seus torcedores apaixonados, 
a companhia aérea Gol convidou os irmãos Otávio e 
Gustavo Pandolfo, mais conhecidos como Osgemeos, 
para serem os responsáveis pela arte no avião.
 Para a escolha do tema e do desenho, a GOL 
– transportadora oficial da Seleção Brasileira – buscou 
no trabalho de Osgemeos a brasilidade, a democracia 
e a diversidade refletidas nos princípios da companhia, 

chegou a hora de mostrarmos 
ao mundo como se faz a Copa no 
Brasil. Longe de ser referência, a 
previsão é de dureza para aque-
le que o mundo inteiro vê como o 
“país do futebol”. Em contraparti-
da, a seleção comandada por Luiz 
Felipe Scolari promete fazer boni-
to e trazer alegria aos milhões de 

torcedores. Para celebrar junto, 
pintamos o Corporate News com 
as cores da seleção brasileira e 
preparamos um jornal especial 
sobre a Copa do Mundo no Brasil. 
Boa leitura!

Emanuele Carvalho
Jornalista

inspirando a estampa exclusiva para a aeronave. A obra 
de arte vai levar para todo o Brasil uma homenagem 
à torcida brasileira e à seleção. O avião da Seleção 
Brasileira “entrará em campo” transportando a dele-
gação pelas cidades-sede onde a canarinha irá jogar. 
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes, patrocinadora da 
Seleção Brasileira, é a transportadora oficial da dele-
gação brasileira - jogadores e comissão técnica - du-
rante a Copa do Mundo Fifa 2014.

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 Ano 08



O gosto pelo futebol parece ser uma das poucas 
unanimidades do Brasil. As diferenças sociais, 
políticas e econômicas, tão marcantes no dia a 

dia do país diluem-se quando a equipe verde-amarela 
entra em campo e entoa o hino nacional. De alguma 
forma, a nação brasileira somente se vê inteira du-
rante as Copa do Mundo de Futebol. O entusiasmo, a 
capacidade de mobilização que o futebol proporciona 
ao Brasil são potentes motores para que as várias ci-
dades brasileiras possam vencer o desafio de sediar 
uma Copa. Problemas de saneamento, transportes e 
até de educação, entre outros, podem ser abordados 
de forma nova, com o apoio da ampla mobilização que 
somente a Copa pode trazer ao país.

Copa do Mundo 2014
Vista-se de verde e amarelo, prepare a garganta e a alegria para 
vibrar com o Brasil, o país do futebol, na Copa do Mundo de 2014

 A presença do futebol é tão marcante na pai-
sagem brasileira que não há uma vila, aldeia indígena, 
mosteiro religioso ou penitenciária sem um campo de 
futebol. O esporte está presente na política, na moda, 
na culinária, nas artes plásticas, no cinema, na literatu-
ra, no teatro, na música popular e até na música erudi-
ta. Para alguns, o futebol é religião, para outros é arte. 
Na verdade, é um pouco de tudo. Os números do fute-
bol no Brasil são expressivos, mas não os maiores do 
mundo, segundo a Fifa. O número de clubes do Brasil 
- quase 30.000 - é menor que o da Inglaterra, enquan-
to o número de pouco mais de 2 milhões de jogadores 
cadastrados é menor que o da Alemanha. Também o 
total de jogadores é menor do que os de países como a 

Índia e a China. O Brasil é reconhecido em todo o globo 
como a terra do futebol. Agora, como sede da Copa do 
Mundo da Fifa 2014, o país pode oferecer muito mais 
do que a paixão pelo gol. Com dimensão continental, 
suas longínquas fronteiras abrigam múltiplas culturas 
e paisagens. Doze cidades das cinco regiões do Brasil 
receberão jogos da Copa. Mais de R$ 25 bilhões foram 
investidos em aeroportos, estádios e novos sistemas 
de transportes, tudo para adequar a infraestrutura das 
capitais aos milhares de turistas que estarão acompa-
nhando o evento. 
 O entusiasmo global com o torneio ficou muito 
bem ilustrado pelo número sem precedentes de pedidos 
de ingresso. Foram mais de 11 milhões de solicitações 
recebidas para cerca de 3,1 milhões de bilhetes dispo-
níveis. No total, 60% dos bilhetes foram adqui-
ridos por brasileiros e 40% por torcedo-
res do resto do mundo. Após o Brasil 
(1.363.179 ingressos comprados), 
os Estados Unidos lideram o 
ranking internacional, com 
196.838 entradas, segui-
dos de Argentina (61.021), 
Alemanha (58.778), Ingla-
terra (57.917), Colôm-
bia (54.477), Austrália 
(52.289), Chile (38.638), 
França (34.865) e México 
(33.694). Restam poucos 
ingressos para apenas 
27 dos 64 jogos. A parti-
da de abertura, a final e 
as semifinais já estavam 
esgotadas, mesmo antes do 
ínicio.
 Para organizar a Copa 
do Mundo da Fifa 2014, a Fifa está 
arcando com todo o custo operacio-
nal, que chega a 2 bilhões de dólares. 
Metade desse valor (1 bilhão de dólares) 
está sendo diretamente investido na economia bra-
sileira por meio da contratação de serviços locais. Isso 
cobre todo o orçamento do Comitê Organizador Local, 
o deslocamento e a hospedagem das seleções, toda a 
produção televisiva, a operação de venda de ingressos, 
o alojamento, os serviços de tecnologia da informação, 

a administração geral da competição, a arbitragem e 
as operações de marketing.
 A Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 também 
servirá como um marco para o desenvolvimento de 
uma nova estratégia na luta contra o doping, com a 
inédita introdução do perfil biológico dos jogadores, 
incluindo parâmetros de sangue e urina. Além dos 
tradicionais testes antidoping que serão realizados 
durante o torneio, todos os atletas de todas as sele-
ções serão examinados antes mesmo de rolar a bola. 
 Cordialidade, alegria e paixão pelo futebol de-
vem sintetizar a 20ª Copa do Mundo da Fifa no Brasil. 
Lamentáveis casos recentes de racismo realçaram 
a necessidade de se promoverem ações concretas 
para combater de maneira inequívoca as demonstra-

ções de preconceito no futebol. A Copa 
do Mundo da Fifa, com sua capa-

cidade de alcançar todos os 
países e territórios do pla-

neta, é a plataforma ide-
al para transmitir uma 

mensagem de repul-
sa contra qualquer 
forma de discrimi-
nação. 
 Minutos an-
tes do pontapé 
inicial do primei-
ro jogo da Copa 
do Mundo da Fifa 
2014, o Brasil e 
a Fifa dedicaram 

um momento es-
pecial à celebração 

da paz. Após o proto-
colo de apresentação e 

o cara ou coroa, os joga-
dores e o trio de arbitragem 

se reuniram no círculo central, 
com cada seleção em seu respectivo 

campo. Três crianças, cada uma carregando 
uma pomba branca, entraram em campo e caminha-
ram até o centro do gramado, onde soltaram as pom-
bas em direção ao céu. O símbolo da paz declarou 
a Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 oficialmente 
aberta. Fonte: fifa.com
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Encontre no
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A Culpa é 
das estrelas

CD
The Brazil 
Connection

Blu-Ray
O quinto poder
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Gente que resolve 
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 Diagnosticada com câncer, 
a adolescente Hazel Grace Lancas-
ter (Shailene Woodley) se mantém 
viva graças a uma droga experi-
mental. Após passar anos lutando 
com a doença, ela é forçada pelos 
pais a participar de um grupo de 
apoio cristão. Lá, conhece Augus-
tus Waters (Ansel Elgort), um rapaz 
que também sofre com câncer. Os 
dois possuem visões muito diferen-
tes de suas doenças. Apesar das 
diferenças, eles se apaixonam. 

 Ideia original da autoria 
dos irmãos Frank e Christian Ber-
man (ambos produtores), decidi-
ram conceber um projeto arrojado 
e inovador onde misturam vozes 
consagradas da canção americana 
com os ritmos quentes do samba e 
a bossa nova. Utilizando a tecnolo-
gia mais recente de separação de 
pistas, conseguiram isolar e retirar 
as vozes de Billie Holiday, Marvin 
Gaye, Sarah Vaughn, The Isley Bro-
thers, Aretha Franklin entre mui-
tos outros. Para musicar as vozes 
isoladas, convidaram o vencedor 
de um Grammy Latino e o Lifetime 
Achievement Award Roberto Me-
nescal e a lenda da música brasi-
leira Marcus Valle.

Mineirão – Belo Horizonte 
14/06, 13h - Colômbia 3 x 0 Grécia 

17/06, 13h - Bélgica 2 x 1 Argélia
21/06, 13h - Argentina 1 x 0 Irã

24/06, 13h - C. Rica 0 x 0 Inglaterra
28/06, 13h 

1º G.A (Bra) __x__ 2º G.B (Chi) 
(Oitavas de final)

08/07, 17h 
Venc. Quar. 1 __x__ Venc. Quar. 2 

(Semifinal 1)

Mané Garrincha - Brasília
15/06, 13h - Suíça 2 x 1 Equador
19/06, 13h - Colômbia 2 x 1 C. do Marfim
23/06, 17h - Brasil 4 x 1 Camarões
26/06, 13h - Portugal 2 x 1 Gana 
30/06, 13h 
1º G.E (Fra) __x__ 2º G.F  (Nig)
(Oitavas de final)
05/07, 13h 
1º F ou 2º E __x__ 1º H ou 2º G (Quartas 4)
12/07, 17h - Decisão do terceiro lugar

Arena Pantanal – Cuiabá 
13/06, 18h - Chile 3 x 1 Austrália 

17/06, 18h - Rússia 1 x 1 C. do Sul 
21/06, 18h - Bósnia 0 x 1 Nigéria 

24/06, 16h - Colômbia 1 x 4 Japão 

Arena da Baixada – Curitiba
16/06, 16h - Irã 0 x 0 Nigéria 
20/06, 19h - Equador 2 x 1 Honduras
23/06, 13h - Espanha 0 x 3 Austrália
26/06, 17h - Argélia __x__ Rússia

Castelão – Fortaleza 
14/06, 16h - Uruguai 1 x 3 Costa Rica 

17/06, 16h - Brasil 0 x 0 México 
21/06, 16h - Alemanha 2 x 2 Gana

24/06, 17h - Grécia 2 x 1 Costa do Marfim
29/06, 13h 

1º G.B (Hol)__x__ 2º G.A (Mex) 
(Oitavas de final)

04/07, 17h 
1º A ou 2º B __x__ 1º C ou 2º D 

(Quartas 1)

Arena da Amazônia - Manaus
14/06, 21h - Inglaterra 1 x 2 Itália 
18/06, 15h - Croácia 4 x 0 Camarões 
22/06, 15h - Portugal 2 x 2 Estados Unidos
25/06, 16h - Suíça 3 x 0 Honduras

Arena das Dunas – Natal 
13/06, 13h - México 1 x 0 Camarões

16/06, 19h - Gana 1 x 2 Estados Unidos
19/06, 19h - Grécia 0 x 0 Japão
24/06, 13h - Uruguai 1 x 0 Itália

Arena Beira-Rio – Porto Alegre
15/06, 16h - França 3 x 0 Honduras
18/06, 13h - Holanda 3 x 2 Austrália
22/06, 13h - Argélia 4 x 2 Coreia do Sul
25/06, 13h - Argentina 3 x 2 Nigéria
30/06, 17h 
1º G.G (Ale) __x __ 2º Grupo H 
(Oitavas de final)

Arena Pernambuco - Recife
14/06, 19h - Costa do Marfim 2 x 1 Japão 

20/06, 13h - Costa Rica 1 x 0 Itália
23/06, 17h - Croácia 1 x 3 México

26/06, 13h - Alemanha 1 x 0 Estados Unidos 
29/06, 17h - 1º G.D (CR) __x__ 2º G.C (Gre)

Maracanã – Rio de Janeiro
15/06, 19h - Argentina 2 x 1 Bósnia
18/06, 19h - Espanha 0 x 2 Chile
22/06, 19h - Bélgica 1 x 0 Rússia
25/06, 17h - Equador 0 x 0 França
28/06, 17h  
1º G.C (Col) __x__ 2º G.D (Uru)
(Oitavas de final)
04/07, 13h 
1º E ou 2º F __x__1º G ou 2º H 
(Quartas 2)
13/07, 16h 
Decisão da Copa do Mundo 

GRUPO A
Brasil
Camarões
Croácia
México

GRUPO E
Equador
França
Honduras
Suiça

GRUPO B
Austrália
Chile
Holanda
Espanha

GRUPO F
Argentina
Bósnia-Herzegovina
Irã
Nigéria

GRUPO C
Colômbia
Costa do Marfim
Grécia 
Japão

GRUPO G
Alemanha
Estados Unidos
Gana
Portugal

GRUPO D
Costa Rica
Inglaterra
Itália
Uruguai

GRUPO H
Argélia
Bélgica
Coreia do Sul
Rússia

Fonte Nova – Salvador 
13/06, 16h - Espanha 1 x 5 Holanda

16/06, 13h - Alemanha 4 x 0 Portugal
20/06, 13h - Suíça 2 x 5 França 

25/06, 13h - Bósnia 3 x 1 Irã
01/07, 17h 

1º Grupo H __x__ 2º G.G (EUA) 
(Oitavas de final)

05/07, 17h 
1º B ou 2º A __x__ 1º D ou 2º C 

(Quartas 3)

Arena Corinthians – São Paulo 
12/06, 17h - Brasil 3 x 1 Croácia (Abertura)
19/06, 16h - Uruguai 2 x 1 Inglaterra
23/06, 13h - Holanda 2 x 0 Chile
26/06, 17h - Bélgica __x__ Coreia do Sul
01/07, 13h 
1º G.F (Arg) __x__ 2º G.E. (Sui) 
(Oitavas de final)
09/07
17h - Venc. Quar. 3 __x__ Venc. Quar. 4 
(Semifinal 2)

 Ao fundar o polêmico web-
site WikiLeaks, Julian Assange (Be-
nedict Cumberbatch) contou com o 
apoio do amigo Daniel Domscheit-
Berg (Daniel Brühl). Com o cresci-
mento do site e do grau de influência 
de Assange, a relação entre os dois 
acabou bastante abalada. Carice van 
Houten, Laura Linney e Anthony Ma-
ckie completam o elenco.

 Quando se trata de tomar 
decisões, nossa lógica cerebral 
é imperfeita. E estar conscien-
te dessa deficiência não resolve o 
problema. Com base em um es-
tudo exaustivo sobre o processo 
de tomada de decisões, os auto-
res desenvolveram um programa 
de quatro etapas, projetado para 
neutralizar essas interferências e 
permitir que nossas escolhas para 
solucionar cada problema sejam 
baseadas em parâmetros concre-
tos, em questões reais, dando-nos, 
assim, chances muito superiores 
de sucesso. 

TORRE ALBERT EINSTEIN
•Loja 01 / Gráfica Sales / 3221.6911
•Loja 20 / Cozinha do Gênio / 3421.4278
•Loja 27 / Physio Reference: 
   Osteopatia e Pilates / 3222.7043
•Sala 105 / Advocacia Nilton 
   W. Siqueira / 3423.6896
•Sala 119 / Bacelar Albuquerque / 3037.3716
•Sala 310 / Laboratório 
  Horácio Fittipald / 3222.3264
•Sala 315 / Manpower Staffing Ltda / 3878.0450
•Sala 501 / Consultório 
  Reumatologico / 3223.3222
•Salas 504 a 506 / Audimed / 3032.1878
•Sala 608 / Desenvolver / 3223.7168
•Sala 618 / Consultório Drª Veronik Dansot   
   (Angiologia) / 3222.5682
•Sala 717 / Maria Fulô / 3426.7759
•Sala 818 / Calados Odontologia / 3076.1981

TORRE THOMAS EDISON
•Sala 107 / Orcimed / 2125.7550
•Sala 208 / Laboratório 
  Fernando Travassos / 2125.7555
•Sala 303 / Niagro Nicherei do Brasil / 2125.7410
•Sala 306 / Dr. Vicente 
  Filizola (Psiquiatra) / 2125.7453
•Sala 311 / Consultório Pediátrico / 2125.7521
•Sala 312 / BLG Negócios 
  Imobiliários / 3268.2994
•Sala 405 / Nobrega Odontologia / 2125.7445
•Sala 411 / Onconsult / 3033.0101
•Sala 503 / Consultório médico 
  Cirurgião plástico e Vascular/ 2125.7715
•Sala 505 / Sumitomo 
  Corporation do Brasil / 2125.7570
•Sala 507 / Exata Consultoria / 2125.7520
•Sala 608 / Viptech Teleinformática / 2125.7667
•Sala 1612 / Supera Alimentação / 2125.7610

TORRE GRAHAM BELL
•Sala 303 / Maximiza consultoria / 2125.7818
•Sala 305 / Otoclínica / 2125.7701
•Salas do 5° Andar / TEMAPE – 2119.0777
•Sala 605 / Modiin Quality / 2125.7630
•Sala 610 / Escritório de Arquitetura e Negócios 
•Yara Scherb – 2125.7807
•Sala 901 / Incomisa / 2125.7800
•Sala 1003 – Escritório de 
  Arquitetura Erika Novaes – 3221.9558
•Sala 1612 – Clinica de Nutrição – 3366.9584

TORRE ISAAC NEWTON
•Salas do 4º andar / L. Priori 
  Indústria e Comércio Ltda / 3059.3518
•Salas do 5º andar / Endomedical / 3126.9001
•Sala 601 / Construtora Tenda S/A / 3059.3045
•Sala 802 / Neodent / 3202.6900
•Salas 804 / Dermatho Clínica / 3059.3044
•Sala 903 / Porto Engenharia Ltda / 3059.3047
•Sala 1003 / Rede Brasil / 3059.3006
•Sala 1304 / Rodrigo Quintas / 3421.5102
•Sala 1601 / Casa Publicidade Ltda / 3059.3056 
•Sala 1801 / Decio Freire & Associados     
  3048.0075
•Sala 1802 / Technos / 3231.5493
•Sala 2201 / G&M Advogados / 3059.3010

TORRE ALFRED NOBEL
•Salas do 9º andar / Univision / 3125.2626
•Sala 1001 / Albino Advogados / 3059.3062
•Sala 1003 / Carol Brandão Imagem e  
  Diagnósticos / 3221.2617
•Salas do 11º andar / Serur 
  Advogados Associados / 3059.3052
•Sala 1202 / Iveco Latin 
  América Ltda. / 3797.2809
•Salas 1301 / Genomica 
  Diagnósticos / 3224.5013
•Sala 1304 / SEB Com. De Prod. 
  Domésticos Ltda. / 3059.3070
•Salas 1502 / Globo Hospitalar / 2125.7722
•Salas 1501 / Espaço Sandra Fluhr / 3059.3114
•Salas 1602 / ADN Impex 
  Consultores Associados Ltda. / 3326.3007
•Salas do 22º andar / Dislub 
  Combustíveis Ltda. / 2123.3900

Tabela
O Corporate News preparou um guia com todos os jogos do 
Mundial da Fifa, em todas as Arenas da Copa, e os grupos 
para que você não perca nenhuma partida.
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PE PARK para quem procura alta qualidade 
de atendimento, conforto e segurança. 
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Torcida verde-amarela 
chega à construção
 Inspirada na Copa do 
Mundo, a Construtora Rio Ave 
desenvolveu um painel luminoso 
nas cores verde-amarela para 
criar um clima de torcida a quem 
circula pela Avenida Agamenon 
Magalhães e entorno. A novida-
de foi instalada no Empresarial 
Charles Darwin, empreendi-
mento em construção na Ilha do 
Leite e que será a sexta torre do 
Complexo Rio Ave Corporate, no 
bairro. O painel envolve dois pa-
vimentos internamente verdes e 
outros dois na cor amarela, com 

28 refletores nas laterais que 
projetam as cores da bandeira 
brasileira em aproximadamen-
te 500 m² da fachada do prédio. 
A ideia foi colocada em prática 
pelos próprios trabalhadores e 
engenheiros da obra. “Além da 
torcida e sinalizar que a Rio Ave 
acredita no Brasil, o painel tam-
bém garante a visibilidade da 
obra durante o turno da noite e 
também colorir o skyline da ci-
dade do Recife”, disse Alberto 
Ferreira da Costa Júnior, diretor 
comercial da Rio Ave.
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