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A

partir do segundo semestre,
parece que o tempo ganha
asas e voa bem rápido. No piscar
de olhos já estamos nos preparando para as comemorações de Natal e Réveillon, e novamente nos
pegamos fazendo novos planos e
renovando as esperanças de um
ano ainda mais gratificante do que
o que estamos deixando para trás.
Nesse período, as pessoas estão

mais alegres e caridosas pois é
tempo de confraternizar. Nesta
última edição de 2014, o Corporate News traz dicas sobre como
se comportar nas festas de fim de
ano da empresa, afinal é preciso
dosar a animação e manter a boa
imagem profissional para o resto
do ano que está começando. Nesta edição também apresentamos
um projeto que estimula o turismo

sacro, através do programa “Recife Sagrado”. Sobre tecnologia, é
o mundo fitness que revoluciona
com novidades, além de mostramos dicas de arte, cultura e saúde.
Boa Leitura e Boas Festas!
Mirella Araújo
Editora

Uma publicação do grupo

Natal Solidário 2014
O Rio Ave Corporate Center e a ACTA – Administração
Especializada realizam a campanha “Natal Solidário
2014”. Serão arrecadados donativos para a montagem de cestas básicas, além de entrega de roupas e
brinquedos para as 100 famílias atendidas pela instituição Espaço da Criança. A organização não governamental realiza um trabalho especial para a proteção
de crianças que vivem em situação de risco e extrema pobreza. O espaço está localizado na Rua José de
Alencar, 421, no Bairro da Boa Vista. Os pontos de
arrecadação estão nas recepções das torres Albert
Eistein, Thomas Edison, Graham Bell, Isaac Newton e
Alfred Nobel e os alimentos, brinquedos e roupas devem ser entregues até o dia 19 de dezembro. É muito
importante que todos colaborem para ajudar a fazer
o Natal de quem precisa ser mais feliz. Essa ação é
mais um compromisso social que o Rio Ave Corporate
Center e a ACTA – Administração Especializada tem
orgulho de organizar. A instituição também pode ser
ajudada através de doações (Banco do Brasil, agência
3258-1 / Conta 141.313-9; adotando um projeto social
da Casa; ser voluntário ou promovendo festas para as
crianças.
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Próspero 2015

Chegou a
temporada de
confraternizações,
como devo
me comportar?
O próprio nome “confraternização” já revela que se trata de um
momento especial para que possamos confraternizar com os
amigos, familiares e colegas de trabalho, no qual convivemos na
maior parte dos nossos dias. Mas, é preciso evitar alguns “micos”
O fim do ano chegou, época de encerrar mais
um ciclo e estar preparado para novos projetos, planos e realizações. E o clima não poderia ser outro:
o da empolgação. No entanto, ao confraternizar as
conquistas e passar a borracha nas falhas é recomendável que essa empolgação não passe dos limites, quando se trata de um ambiente corporativo.
Afinal de contas, após as comemorações a rotina de
trabalho volta ao normal e sua imagem de bom profissional é o que deve permanecer.
Existe um passo a passo bem comum sobre
como o profissional deve-se portar nas festas da sua
empresa. O primeiro do que fazer é: não chegar atrasado. A festa foi especialmente pensada para que os
funcionários possam se descontrair, chegar muito
atrasado pode significar que a pessoa está desvalorizando a iniciativa de quem organizou o evento. Também não é nada positivo faltar a confraternização, a
menos que seja por motivo de doença ou morte de
um parente próximo.
A segunda dica é evitar falar mal dos chefes e colegas de trabalho, ou criticar a organização.
Além de causar mal-estar, esse funcionário pode
passar a imagem de pouco confiável, o fofoqueiro do
escritório. O ideal é conversar amenidades, assuntos que não envolvam trabalho, a menos que o chefe
incentive. Outro ponto importante é tratar todos –
independente da hierarquia dos cargos – com educação e conversar do mesmo jeito. Nunca se sabe
quem será promovido e poderá se tornar seu chefe
algum dia.
Ano 08

Aliás, educação e discrição são outros elementos fundamentais em qualquer ocasião. Mesmo
sendo uma festa de confraternização, você estará
entre seus colegas e diretores da empresa e, certamente, eles farão uma avaliação sobre como é seu
comportamento fora do ambiente corporativo. Por
isso, nas festas em que são servidas bebidas alcoólicas, se a pessoa não está acostumada a beber, devese sobretudo evitar o consumo.
A imagem de um funcionário que “toma todas” será lembrado pelo resto do ano, o que é extremamente negativo para os seus superiores. Cuidado na hora de se vestir é outro passo importante.
Especialistas recomendam consultar o RH da empresa para saber qual traje é recomendado para esta
ocasião. Na dúvida, vale o bom senso: evitar decotes,
roupas justas demais e bermudas.
Nas confraternizações de final de ano é comum organizarem o “Amigo Secreto”, e também
existem dicas para evitar possíveis gafes na hora
da brincadeira. Ao revelar quem é seu amigo oculto, exalte suas qualidades e, mesmo que seja íntimo dessa pessoa, não faça brincadeiras deselegantes e que podem ser má interpretadas. Na hora de
comprar o seu presente prefira os que tenham um
valor médio, ou sugira um limite no valor. E se não
gostou do que recebeu, sorria repetindo o mantra
mentalmente “É Natal, é Natal”. Confraternizações
são uma ótima oportunidade para melhorar seu networking, estreitar relacionamentos e acima de tudo
prospectar um 2015 maravilhoso. Boas festas!

Smartwatch monitora
atividades físicas

Cinco Igrejas do Recife estarão abertas
para visitas guiadas por estudantes
Os passeios aos conjuntos da arquitetura
sacra da cidade do Recife vão ser guiados por estudantes de Turismo, História e Arquitetura treinados
pela Secretaria de Turismo e Lazer. O projeto chamado de “Recife Sagrado” vai abranger a visitação,
inicialmente, de cinco importantes templos católicos
da cidade: Madre de Deus (no Bairro do Recife), Capela Dourada, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Recife, Basílica de Nossa Senhora
do Carmo e Santa Tereza D’Ávila da Ordem Terceira
do Carmo (todas localizadas no bairro de Santo An-

tônio). A ideia é que todos os 16 estudantes (metade
deles tem domínio do inglês) treinados pela secretaria municipal, possam apresentar aos visitantes a liturgia e os aspectos históricos desses monumentos.
Em cada uma dessas igrejas, uma dupla de
estudantes fará o atendimento durante o expediente
da visitação. De acordo com a secretaria de Turismo, a escolha desses templos foi bastante criteriosa.
Foram a partir das igrejas, como referencial, que a
malha urbana da maior metrópole nordestina começou a se desenvolver.

Para quem gosta de exercícios e praticar
esportes, com certeza vai gostar do novo lançamento tecnológico para o mundo fitness. A Microsoft Band é um monitor de atividade física que
possui 10 sensores e promete autonomia de dois
dias. A pulseira é feita de elastômero plástico térmico, com 18,5 mm, e altamente resistente a água
e a poeira. Seu touchscreen é de 1,4 polegadas
com resolução 320x106, e o programa operacional
é compatível com iOS e Android.
O smartwatch vem com duas baterias de
100 mAh, que carregam em até 90 minutos com
um carregador magnético. O histórico apresentado
por esse aparelho é: quantos passos você percorreu, quantas calorias perdeu e o tempo que você
dorme. Outro ponto interessante é a programação
de metas, o usuário poderá ser avisado à medida que essas metas estão sendo alcançadas. Ele
também mede sua frequência cardíaca de forma
contínua diariamente. Mesmo sendo um monitor
fitness, a Microsoft Band receberá notificações de
e-mails, lembretes de calendário, ligações, avisos
das redes sociais e previsão do tempo.

Na era dos aplicativos é claro que não
poderia faltar um que auxiliasse nas compras de
fim de ano. A falta de tempo para pesquisar o
melhor preço dos presentes para amigos e familiares foi o mote do empresário Samuel Ferreira, para lançar o aplicativo chamado Croob.
Ele possui aproximadamente uma lista de 9 mil
produtos cadastrados em mais de 20 lojas diferentes e promete ajudar os consumidores na
busca pelos presente de Natal. O app informa ao
lojista a quantidade de usuários que estão interessados em um determinado produto e sobre
a baixa de preços da concorrência. O consumidor também pode fazer alertas de promoções. O
Croob é gratuito e pode ser baixado na Play Store, infelizmente a ferramenta só está disponível
para a plataforma Android.

Receita para um Natal mais saboroso
O Natal é uma data para confraternizar com familiares e amigos.
Tempo de renovar nossos desejos
de amor, saúde e prosperidade.
Mas também é o momento de nos
deliciarmos com receitas tradicionais das ceias natalinas. No entanto, o consumo do tempo é muito
maior hoje e tudo requer praticidade seja na hora de organizar a
recepção ou na hora de preparar
o cardápio. O ideal é que além do
peru, bacalhau e rabanada, sejam
servidos algumas entradas práticas e saborosas. Uma sugestão é a
Terrine de Permesão e Damascos,
receita da chef Ana Paula Gulin, do
buffet Bela Sintra.
Os ingredientes são 250g de damasco; 15 g de gelatina sem sabor; 250
ml de creme de leite; 400g de queijo parmesão faixa azul; 350g de ricota fresca;
150g de cream cheese. O preparo é bem simples: corte o damasco em pequenos
cubos e reserve uma parte. Em seguida, misture todos os outros ingredientes no
processador, coloque em uma forma de bolo inglês e leve para a geladeira por
30 minutos (é o tempo que ele ficará consistente). Retire da forma e espalhe o
restante do damasco no topo da terrine e corte em pedaços e está pronto para
ser servida.

“Natureza
Invade a
Cidade”
A intervenção “Natureza Invade a
Cidade” chega a partir do dia 19 de dezembro na Caixa Cultural do Recife. A mostra
é fruto do projeto idealizado pela dupla de
VJ Suave, formada pelos artistas audiovisuais Ygor Marotta e Cecília Soloaga, conhecidos por criarem o movimento “Mais
Amor, Por Favor” e por suas projeções urbanas de grafite digital que sensibilizam o
público por meio da luz e do som. O trabalho de “invadir” a cidade surgiu após a

necessidade de ter mais verde em meio a
abundância de concreto no espaço urbano, por isso a mostra traz narrativas para
que as pessoas se questionem e reflitam
sobre a cidade em que vivem. Na Caixa
Cultural, o duo vai apresentar pequenos
contos animados, efeitos especiais e paisagem sonora. A Caixa Cultural do Recife
está localizada na Avenida Alfredo Lisboa,
nº 505 – Praça do Marco Zero – Bairro do
Recife Antigo.
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Aplicativo para
compras de Natal

Corporate Center
TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 106 / Lap laboratório
de Biopsia / 3222.0476
• Sala 215 / Melo e Martins
Advogados / 3035.0846
• Sala 216 / Ibope (pesquisa e mídias)
3216.7000
• Sala 310 / Horacio Fittipaldi
(laboratório biopsia) / 3222.3264
• Sala 313 / Blue Comex Exportação
3038.8457
• Sala 409 / Sandra Albuquerque
(clínica de estética) / 3223.4294
• Sala 511 / Espaço Odonto / 3222.5794
• Sala 610 / Consultório de Psiquiatria
Roberto Faustino / 3221.1390
• Sala 612 / Monteiro e Melo Serviços
Médicos Cardiológico / 3221.7764
• Sala 802 / Cordecell / 3221.5763
• Sala 806 / Jornal Destak / 3412.6100

O paraíso rústico
de Jericoacoara

São Paulo Fashion Week Inverno 2015
A 38ª edição do São Paulo Fashion Week
(SPW), maior evento de moda do Brasil, apresentou durante cinco dias, em 37 desfiles, realizados no
Parque Cândido Portinare, em São Paulo, o que será
tendência no inverno de 2015. Cores frias como marrom, bordô e cinza, sem esquecer do jeans e o verde militar e o preto, vão estar mais presentes nessa
estação. Mas também há espaço para um tom mais
aberto, como o iluminador laranja. O tamanho que
mais chamou atenção nas passarelas foi o mídi, já
a cintura aparece mais marcada. O couro dessa vez
aparece com o tom metalizado, principalmente puxando para o dourado. E esse inverno de 2015 não
será para os mais discretos, muito brilho e recortes
geométricos são grandes apostas.
Dentre as tops que brilharam nas passarelas
como Gisele Bündchen e Isabeli Fontana, Pernambuco esteve representado pela modelo Clara Knorick, que desfilou para as marcas Amapô, Pat Pat’s,
Ronaldo Fraga e UMA Raquel Davidowicz. Natural de

Recife, Clara iniciou a carreira de modelo, recentemente, com o pé direito. Com um contrato com a Elo
Management que a representa no Brasil, ela também tem contrato com a One Management em Nova
York. Tem em seu currículo desfiles para Kenzo, Katie Gallagher e Sonia Rykiel. A Pat Pat’s, marca mais
jovem da Patrícia Vieira, se inspirou em uma menina
com espírito normcore, com referências grunge dos
anos 90.
Para ter toda essa atitude a grife apresentou muitas peças em couro e tricô Cecília Prado. A
Amapô fez um desfile em homenagem aos seus 10
anos, com uma coleção mais madura. Eles assumiram o jeans, carro chefe da marca, e mostrou os vários conceitos que a peça possibilita. Por fim, Clara
Knorick também foi rosto da marca UMA Raquel Davidowicz, que apresentou uma coleção de cortes assimétricos e sobreposições. Os tons de verde, mais
sóbrios, marcaram as peças, mas também com espaço para o preto e o xadrez.

CINEMA
Interestelar
Dirigido por Christopher Nolan, a ficção científica
Interestelar mostra um grupo de astronautas que recebeu a missão de encontrar possíveis planetas habitáveis,
após a Terra ter consumido boa parte de suas reservas
naturais. O astronauta Cooper (Matthew McConaughey) foi
escalado para liderar o grupo e aceita a missão, no entanto, ele corre o risco de nunca mais ver os filhos. Nessa viagem em busca de um novo lar, a tripulação é formada por
Brand (Anne Hathaway), Jenkins (Marlon Sanders) e Doyle
(Wes Bentley). Com o passar dos anos, Murph (Mackenzie
Foy e Jessica Chastain), filha de Cooper, investirá numa
própria jornada para também tentar salvar a população da
Terra.

LIVRO
Viver é Comer
A encantadora jornada dos chefs
amadores e anfitriões talentosos, James
e Kay Salter é retratada no livro “Viver é
Comer – Um diário de amantes da gastronomia”. O casal dedicou a vida à boa gastronomia através de pesquisas sobre esse
universo e viagens ao redor do mundo. Eles
passaram a oferecer jantares a amigos,
anotando em cadernos e diários detalhes
e peculiaridades das noites. As ilustrações
são de Fabrice Moireau. O livro é um verdadeiro guia, e com um verbete para cada
dia do ano, nos leva de um Bolo de Reis em
janeiro a um jantar com champanhe na véspera do Ano-Novo.
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TORRE THOMAS EDISON
• Loja 07/ Dona Salsa / 2125.7442
• Loja 03 / Paço Real
(Restaurante) / 4101.5768
• Sala 106 / Miguel Eguren
Corretagem de imóveis / 2125.7400
• Sala 111 / Grupo Couvert / 2125.7595
• Sala 204 / Gisely Saraiva
Dermatologia/ 2125.7527
• Sala 208 / Laboratório
Fernando Travassos / 2125.7555
• Sala 306 / Dr. Vicente Filizola
(Psiquiatra) / 2125. 7453
• Sala 307 / Ritmo Cardio/ 2125.7458
• Sala 509 / Consultório Médico Angiologia,
Pediatria, Ginecologia e Cirurgião
3423.2161
• Sala 1105 / Springer Carrier / 3421.3188
• Sala 1601 / Marco Zero
Comunicação/ 2125.7488
• Sala 1605 / Antônio Salomão
Advogados e Associados/ 2125.7585

A charmosa vila de Jericoacoara, localizada a 300 km de
Fortaleza, no Ceará, já foi considerada pelo Washington Post por
ter uma dez praias mais belas do
mundo. Com suas belezas naturais e biomas que transformam
o lugar em um paraíso único,
foi em 2002 que a Jericoacoara
se tornou Parque Nacional, com
isso as pousadas e restaurantes
oferecem charme e sofisticação
por serem pequenas e aconchegantes. Para os aventureiros as
praias de Jeri, como é carinhosamente chamada por seus moradores e pelos turistas que se
apaixonam pelo local, é ideal para
praticar esportes radicais como o
Wind Surf e o Kite Surf por ser um
lugar de ventos fortes, o que auxilia nas plasticidades das manobras.
Para os turistas que preferem relaxar e aproveitar a beleza paradisíaca formada por suas
dunas é essencial conhecer o
símbolo da região, a Pedra Furada – localizada na região rochosa
de Jeri com quase 2 km de extensão. É uma escultura trabalhada
pela erosão no meio da rocha, ela
pode ser visitada durante a maré
baixa, mas o acesso por bugies é
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proibido, portanto todo o trajeto
deve ser feito a pé, aproveitando
para conhecer também outras
pedras existentes no local, como
a da Tartaruga e a do Jacaré. Uma
curiosidade: durante o período de
15 de julho a 15 de agosto, o sol
ao se pôr, encaixa-se no buraco
da pedra. Também vale a pena
conhecer as águas cristalinas das
lagoas Azul e Formosa.
Para ter uma vista panorâmica do mar de Jeri e de toda
sua área de preservação, o Farol
de Jericoacoara é o lugar perfeito. Construído pela Marinha em
1992, com 120 metros de altitude,
o Farol é alimentado por energia
solar. O por do sol também pode
ser visto com o mesmo esplendor
no alto da Duna do Pôr do Sol. A
noite agitada fica por conta dos
embalos nos ritmos do forró e do
reggae. No fim da noite o lugar favorito para recuperar as energias
é o “Pão da Madrugada” da Padaria São Francisco, que abre a partir das 3 horas da manhã. Apesar
de ser um local que preserva seu
ar rústico, Jericoacoara tem uma
rica gastronomia influenciada pelas culturas italiana, belga, portuguesa e de outros estrangeiros
que se instalaram por lá.

TORRE GRAHAM BELL
• Sala 303 / Maximiza Consultoria / 2125.7818
• Sala 305 / Otoclínica / 2125. 7701
• Sala 605 / Modiin Quality / 2125.7630
• Sala 901 / Incomisa / 2125.7800
• Sala 1003 / Erika Novaes Escritório
de Arquitetura / 3221.9558
• Sala 1612 / Clinica de Nutrição / 3366.9584
TORRE ISAAC NEWTON
• Térreo / Hvisão / 3117.9090
• Sala 303 / Azevedo e Pedrosa
Advocacia / 3059.3042
• Sala 602 / Qualicorp Corretora
Seguros S/A / 3059.7620
• Sala 604 / Toshiba Medical
do Brasil Ltda / 3376.1570
• Sala 701 / Heidelberg / 3059.3017
• Sala 703 / Ace Seguradora / 3038.9793
• Sala 1001 / Rossi Residencial / 3059.7737
• Sala 1004 / Rede Brasil / 3059.3006
• Sala 1201 / Thoughtworks Brasil
Software Ltda / 3059.3011
• Sala 1301 / Urbana – PE / 3221.3350
• Sala 2001 / Mondelez / 2122.2900
• Sala 2201 / G&M Advogados / 3447.7900
TORRE ALFRED NOBEL
• Sala 901 / Univision / 3125.2626
• Sala 1001 / Albino Advogados / 3059.3062
• Sala 1003 / Carol Brandão Image
e Diagnost. /3221.2617
• Sala 1004 / Serur Advogados
Associados / 3059. 3052
• Sala 1202 / Iveco Latin
America Ltda / 3797.2809
• Sala 1301 / Genomica
Diagnosticos / 3224. 5013
• Sala 1304 / Seb Com. De Prod.
Domésticos Ltda / 3059.3070
• Sala 1502 / Globo Hospitalar / 2125.7722
• Sala 1501 / Sf Fisioterapia Ltda / 3059.3114
• Sala 1601 / Representa Materias /
3038.5002
• Sala 1602 / ADN Impex Consultores
Associados • SS Ltda / 3326.3007
• Sala 2201 / Dislub Combústiveis Ltda
2123.3900
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Charles Darwin: empresarial sustentável
Previsto para ser entregue em 2016, o novo empresarial
Charles Darwin também está em
clima natalino com uma iluminação especial. São aproximadamente mil metros de lâmpadas
tipo LED nas cores vermelha e
branca contornando a fachada do
empreendimento, que possui 36
andares. Para garantir uma boa
visibilidade e resistência, pois a
iluminação ficará acesa todas as
noites até o final deste ano, foram
escolhidas as luzes de LED com
alta potência. O projeto idealizado pela Rio Ave teve a perspectiva
criada pela Reserva Comunicação.
A nova opção para empresas e profissionais liberais está
sendo construído na Ilha do Leite,
bairro referência em negócios e

que abriga um dos maiores polos
médicos do Brasil. O empresarial
Charles Darwin é a sexta torre
do Complexo Rio Ave Corporate
da Ilha do Leite, que já conta em
pleno funcionamento com os edifícios Thomas Edison e Graham
Bell, Isaac Newton e Alfred Nobel,
que foram atraindo ao bairro mais
empreendimentos como bancos,
restaurantes, academia, empresas nacionais e multinacionais,
além de outros serviços.
Seguindo o padrão Rio
Ave de qualidade e sustentabilidade, agregando ainda mais
valor ao complexo, o novo Charles Darwin terá salas a partir de
48m² e lâminas corporativas de
até 712m². Ideal para médicos,
arquitetos, advogados e, princi-

palmente, o investidor, o Empresarial Charles Darwin terá 25 mil
m² de área bruta locável, 19 elevadores inteligentes, 809 vagas
de garagem rotativas, além de
heliporto, espaço para convenções e restaurante na cobertura
com vista panorâmica. Tudo em
um ambiente agradável e com
sofisticação garantidos pelo selo
de alta eficiência do Rio Ave.
Um dos grandes diferenciais deste empreendimento é a
localização estratégia, que permite um elo entre as Zonas Sul,
Norte e Oeste do Grande Recife.
O projeto arquitetônico permitirá
também a integração e circulação
de usuários do complexo empresarial com os pedestres que transitam pelo local.

SUSTENTABILIDADE
O empresarial Charles Darwin será o primeiro edifício com telhado verde do Recife
e o maior em extensão do Brasil. O edifício
garagem e a marquises de lojas contarão
com uma cobertura vegetal de 2,8 mil m²
de área verde e reservatório para captar
água da chuva. Ele conseguirá armazenar
cerca de 75 mil litros de água, além de sequestrar 11 toneladas de CO² ao ano.

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

