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Carnaval

Saúde

A história dos 
festejos no 

Recife – Pág 6

Atividade física e boa 
alimentacão fazem 
a  diferença - Pág 4

O primeiro 
emprego

Dicas e regras para conseguir 
uma colocação -  Pág 3



Salário Mínimo 
R$ 788,00

Imóveis 2014 - INCC/FGV 
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano

Julho/2014 598,441 0,75% 5,96%

Agosto/2014 598,898 0,08% 6,04%

Set/2014 599,823 0,15% 6,21%

Out/2014 600,865 0,17% 6,39%

Nov/2014 603,524 0,44% 6,86%

Dez/2014 604,026 0,08% 6,95%

Inflação (%) 
Mês IPCA 

(IBGE)
INPC 
(IBGE)

ICV 
(Dieese)

IPC 
(Fipe)

CUB 
(Sinduscon)

Out/2014 0,42% 0,38% 0,50% 0,37% 0,12%

Nov/2014 0,51% 0,53% 0,52% 0,69% 0,02%

Dez/2014 0,78% 0,62% 0,52% 0,30% 0,03%

Jan/2015 1,24% 1,48% - - -

Indicadores Econômicos
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Expediente Corporate News  
Informativo do Rio Ave Corporate Center 
Produção: Carlota Agência de Comunicação | Editora e 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

O ano começa nos cobrando 
urgência nas providências da 

vida prática. A escolha da profis-
são, estabilidade no emprego e 
como vamos lidar com as dificul-
dades que naturalmente aparece-
rão. Assuntos recorrentes e que 
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Paisagem 
da Agamenon

fazem parte do dia a dia das pes-
soas ativas e que estão buscando 
seu lugar no presente e no futuro.
Nós acompanhamos o movimento 
e estamos com mais uma edição 
que quer fazer parte de seu coti-
diano, de sua forma de viver. Com 

dicas, assuntos interessantes, in-
formação de valor, seguimos pas-
so a passo rumo a mais um ano de 
publicação. 

Carla Guerra
Editora

As torres do Corporate Center construídas pela cons-
trutora Rio Ave já fazem parte da paisagem da principal 
avenida que liga as zonas sul, norte, leste e oeste. Por 
ela passam milhões de veículos e pessoas indo e vin-
do de seus destinos. Nos orgulhamos de hoje, já fazer 
parte do olhar dos recifenses. Seja através do vidro de 
seu automóvel, da janela do ônibus ou ainda pelas cal-
çadas os empresariais fazendo parte do cotidiano das 
pessoas.

Uma publicação do grupo 



Corporate Center
Encontre no
TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 01 / Gráfica Gafiza / 3221.6911
• Sala 21 / Dom Restaurante / 3019.4113
• Sala 31 / Connnect Cell / 3421.2226
• Sala 407 / Cardiologia Clínica 
   Cleusa Lapa / 3421.1148
• Sala 410 / Escritório Restaurantes 
   3231.5126
• Sala 501 / Consultório 
   Reumatológico / 3223.3222 
• Sala 612 / Acupuntura – Maria 
   Cristina Melo / 3221.7764
• Sala 614 / Psiquiatria – Cristina Melo 
   3221.4099
• Sala 509 / Clinica Dermatológica 
   Carolina Coelho / 3423.5690
• Sala 702 / Mercatio 
   Representações / 3040.4772
• Sala 818 / Calados Odontologia /  3076.1981

TORRE THOMAS EDISON
• Loja 05 / Kampalla (Cafeteria) / 2125.7525
• Sala 101 / Queiroz Galvão 
   Comercializadora de Energia / 3039.6025
• Sala 103 / Fresenius Kabi Brasil / 2125.7423
• Sala 311 / Consultório Pediátrico / 2125.7521
• Sala 401/ Tempo Incentivos e 
   Consultoria / 3222.0303
• Sala 405 / Clínica Nóbrega 
   Odontologia / 2125.7445 
• Sala 411 / Onconsult / 3033.0101
• Sala 503 / Consultório médico 
   Cirurgião plástico e Vascular/ 2125.7715
• Sala 608 / Viptech Teleinformática / 2125.7667
• Sala 703/ Jaime Filho 
   Representações / 2125.7666
• Sala 1302 / Leanx Marketing Digital 
   3049.1027
• Sala 1304 / Sinergia Consultoria
   Administrativa e Financeira / 3097.7227
• Sala 1612 / Supera Alimentação / 2125.7610

TORRE GRAHAM BELL
• Sala 304 / BGP Consultoria / 2125.7707
• Sala 306 / Consultório Drª. Raimundo Brito   
   2125.7727
• Sala 601 / Cardio Dinâmica / 2125.7722
• Sala 608 / Dentista Drª Ilma 
   Cavalcante / 2125.7811
• Sala 609/ Drª Geyser Neri 
   Pediatria / 2125.7810
• Sala 610/ Yara Scherb 
   Arquitetura e Negócios / 2125.7807
• Sala 911/ Donne Arquitetura 
   e Consultoria / 2125.7709

TORRE ISAAC NEWTON 
• Sala 301 / Colgate Palmolive 
   Company / 3059.3127 
• Sala  402 / L. Priori Indústria e 
   Comércio Ltda / 3059.3018
• Sala 501 / Endomedical / 3126.9001 
• Sala 704 / Contexto Pesquisa / 3059.3099
• Sala 802 / Neodent / 3202.6900
• Sala 804 / Dermatho Clínica / 3059.3044
• Sala 903 / Porto Engenharia Ltda / 3059.3047
• Sala 1002 / Multinvest Capital 
   CRPC / 3059.3100
• Sala 1302 /  L e A Leão Afonso Bezerra
   Advogados | Di Cavalcanti Advogados
   Associados / 3059.2600
• Sala 1701 / Huawei / 3059.3016
• Sala 1801 / Decio Freire & 
   Associados / 3048.0075
• Sala 1802 / Technos / 3231.5493 

TORRE ALFRED NOBEL
• 9° Andar / Univision / 3125.2626
• Sala 1001 / Albino Advogados / 3059.3062
• Sala 1003 / Carol Brandão Imagem 
   e Diagnost. / 3221.2617
• 11° Andar / Serur Advogados 
   Associados / 3059.3052
• Sala 1202 / Iveco Latin America Ltda 
   3797.2809
• Sala 1301 / Genomica Diagnósticos 
   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
• 23° Andar / Dislub 
   Combustíveis Ltda / 2123.3900

 O ingresso no mercado 
de trabalho é uma etapa de gran-
de importância na vida dos pro-
fissionais. Conseguir o primeiro 
emprego e se adaptar à rotina de 
uma organização são processos 
comuns a todos, mas que assus-
tam grande parte dos jovens.
Para quem deseja realmente se 
inserir no ambiente corporativo e 
dar esse passo, algumas atitudes 
são fundamentais e podem tor-
nar a tarefa um pouco mais sim-
ples. Seguem algumas dicas:

OBJETIVO BEM DEFINIDO: 
O candidato deverá demonstrar 
clareza e determinação na entre-
vista de emprego. Com essa tipo 
postura, mesmo não possuin-
do experiência profissional, ele 
apresentará um diferencial para 
a empresa.

DESPERTAR INTERESSE 
NO RECRUTADOR: 
O currículo foi apenas o primeiro 
contato que fez com que o pro-
fissional fosse selecionado, mas 
as demais etapas são decisivas. 
O candidato deve usar as quali-
ficações que possui para causar 
uma boa impressão e se destacar 
entre os demais.
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O primeiro emprego
CONHECER A EMPRESA: 
O candidato deve se informar ante-
cipadamente sobre a organização 
onde está concorrendo à vaga, vi-
sitando o site e buscando informa-
ções em revistas de negócios e até 
especializadas no seu segmento. É 
importante demonstrar conheci-
mento sobre a empresa, de forma 
leve e direta.

PERSISTÊNCIA: 
O candidato que está ingressando 
no mercado de trabalho geralmen-
te carrega uma dose de insegu-
rança devido a pouca ou nenhuma  
experiência. 
Deve estar sempre aberto ao 
aprendizado, demonstrar senso de 
responsabilidade e nunca desistir. 
A persistência é uma virtude valo-
rizada.

INOVAÇÃO: 
Muitas empresas hoje em dia bus-
cam candidatos com perfil inova-
dor e capaz de se adaptar às mu-
danças. Pensar estrategicamente 
antes de agir é um diferencial para 
as organizações modernas e a plu-
ralidade. Valoriza-se candidatos 
com habilidades diferentes, com 
entendimento sobre a sociedade, 
suas demandas, seus problemas.

Ano 09



 Engana-se quem pensa que é preciso ativi-
dade física intensa para proteger a saúde. De acordo 
com a campanha da Fundação Britânica do Coração, 
apenas 10 minutos de exercícios por dia já podem re-
duzir o risco de ataque cardíaco e AVC. Fazer peque-
nas mudanças graduais na alimentação e na rotina 
sedentária é a chave para ser saudável. Os dados são 
do jornal Daily Mail.

Vida saudável

Salada Caprese

 A proposta veio depois que um estudo da 
fundação mostrou piora nos hábitos dos britânicos. 
Quase metade dos adultos do Reino Unido (44% por 
cento) disse que nunca faz qualquer atividade físi-
ca moderada. Mais de um em cada oito (13%) passa 
mais de 8,5 horas por dia sedentário, um valor supe-
rior à média europeia.
 A pesquisa mostrou ainda que 41% das pes-
soas estão preocupadas com o efeito que seus maus 
hábitos têm sobre a saúde. Fora isso, 23% disseram 
que seus compromissos familiares ou de trabalho 
atrapalham na busca por uma vida saudável. Um em 
cada cinco afirmou que perder a motivação é a maior 
barreira. Enquanto isso, um quinto revelou que, mui-
tas vezes, fixa metas para melhorar o estilo de vida 
mas geralmente falha, quando apenas 9% dizem ter 
sucesso.
 

RECEITA DE VERÃO

Ter uma alimentação saudável é essen-
cial para alcançar uma melhor qualidade 
de vida. O abuso de alimentos ricos em 
gorduras saturadas, sódio e açúcares é 
um gatilho para doenças como infarto, 
derrames, hipertensão, obesidade, dia-
betes e até câncer. Em contrapartida, é 
fácil incluir no cardápio alimentos heróis 
da resistência e da longevidade, quando 
preparados em saborosas receitas. Nos-
sa sugestão da edição é uma salada Ca-
prese, cheia de sabor e ingredientes que 
proporcionam bem estar.

Ingredientes:
• 2 tomates cortados 
   em rodelas
• 2 mussarelas de búfala 
   cortadas em rodelas
• 1 maço de manjericão
• 100g de amêndoas 
    (opcional)
• Pimenta-do-reino 
    (a gosto)
• Azeite (a gosto)

Salada caprese servida em 
uma cesta de queijo parmesão

HÁBITOS SAUDÁVEIS NA ALIMENTACÃO SÃO IMPORTANTES PARA O ORGANISMO
Modo de preparo:
• Arrume as rodelas 
   de mussarela 
   de búfala sobre as de tomate.
• Macere as folhas de manjericão 
   no pilão com um pouco de azeite
   e distribua sobre a salada. 
• Tempere com sal e 
    pimenta-do-reino.

Decore com folhas inteiras 
de manjericão e, se desejar, 
acrescente também lascas 
de amêndoas.
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CINECLUBE

LIVRO

MÚSICA

50 Tons de Cinza - O Filme 

Daniel - Minha Estrada 

David Guetta - Listen

 Ancorado pelo enorme sucesso do livro ho-
mônimo, o filme estreia prometendo barulho. Anas-
tasia Steele (Dakota Johnson) é uma estudante de 
literatura de 21 anos, recatada e virgem. Uma dia ela 
deve entrevistar para o jornal da faculdade o poderoso 
magnata Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce uma 
complexa relação entre ambos: com a descoberta 
amorosa e sexual, Anastasia conhece os prazeres do 
sadomasoquismo, tornando-se o objeto de submissão 
do sádico Grey. O longa começou a ser filmado em no-
vembro de 2013, no Canadá. Também estão no elenco 
Luke Grimes, Eloise Mumford, Jennifer Ehle, Marcia 
Gay Harden e a cantora Rita Ora. A direção é de Sam 
Taylor-Johnson (“O Garoto de Liverpool”). Grimes 
(“True Blood”) interpreta o irmão de Grey, Jennifer 
Ehle faz a mãe de Anastasia e Victor Rasuk será José, 
fotógrafo amador e amigo da protagonista.

A trilogia literária foi traduzida em 52 línguas e já ven-
deu mais de 90 milhões de cópias em todo o mundo. 
Estreia nacional prevista para a segunda semana de 
(12) fevereiro.

 Com trinta anos de carreira, mais 
de treze milhões de discos vendidos e tendo 
vivido tantos altos e baixos, o cantor Daniel 
sentiu que era a hora de contar toda a sua 
história. Desde a infância em Brotas, pas-
sando pela perda de seu grande parceiro 
até o auge de sua carreira solo. Um livro 
que emociona e arrebata legiões de fãs. 
Editora Benvira.

 O novo álbum de David Guetta, lança-
do mundialmente, é o resultado de 3 anos de 
trabalho unidos ao desejo de Guetta de produ-
zir álbuns que atinjam seu exército de fãs e to-
quem o coração do resto do mundo. Mudando 
o seu estilo de produção, da criação de batidas 
mais tradicionais aliadas a vocais potentes, 
esse novo álbum é marcado por uma simples 
guitarra/voz ou piano/voz, e depois produzido. 
“Listen” é sobre correr riscos, trabalhar novas 
ideias e fazer música em um outro patamar, os 
resultados são espetaculares”, diz Guetta.
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O CARNAVAL DO 
RECIFE, SUA ORIGEM 
 De acordo com as antigas tradições, mais ou 
menos em fins do século XVII, existiam as Compa-
nhias de Carregadores de Açúcar e as Companhias 
de Carregadores de Mercadorias. Essas companhias 
geralmente se reuniam para estabelecer acordo 
no modo de realizar alguns festejos, principalmen-
te para a Festa de Reis. Esta massa de trabalha-
dores era constituída, em sua maioria, de pessoas 
da raça negra, livres ou escravos, que suspendiam 
suas tarefas a partir do dia anterior à festa de Reis. 
Reuniam-se cedo, formando cortejos que consistiam 
de caixões de madeira carregados pelo grupo feste-
jante e, sentado sobre ele uma pessoa conduzindo 
uma bandeira. Caminhavam improvisando cantigas 
em ritmo de marcha, e os foguetes eram ouvidos em 
grande parte da cidade.

 Os Maracatus de Baque Virado ou Maraca-
tus de Nação Africana, surgiram particularmente a 
partir do século XVIII. Melo Morais Filho, escritor do 
século passado, no seu livro Festas e Tradições Po-
pulares, descreve uma Coroação de um Rei Negro, 
em 1742. Pereira da Costa, à página 215 do seu livro, 
Folk-lore Pernambucano, transcreve um documento 
relativo à coroação do primeiro Rei do Congo, reali-
zada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, da Pa-

róquia da Boa Vista, na cidade do Recife. Os primei-
ros registros destas cerimônias de coroação datam 
da segunda metade deste século nos adros das igre-
jas do Recife, Olinda, Igarassu e Itamaracá, no esta-
do de Pernambuco, promovidas pelas irmandades de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e de 
São Benedito.

 Depois da abolição da escravatura, em 1888, 
os patrões e autoridades da época permitiram que 
surgissem as primeiras agremiações carnavalescas, 
formadas por operários urbanos nos antigos bairros 
comerciais. Supõe-se que as festas dos Reis Magos 
serviram de inspiração para a animação do carnaval 
recifense. De acordo com informações de pessoas 
antigas que participaram desses carnavais, possi-
velmente o primeiro clube que apareceu foi o dos 
Caiadores. Sua sede ficava na Rua do Bom Jesus e 
foi fundador, entre outros, um português de nome 
Antônio Valente. Na terça-feira de carnaval à tarde 
o clube comparecia à Matriz de São José, tocando 
uma linda marcha carnavalesca e os sócios levando 
nas mãos baldes, latas de tinta, escadinhas e varas 
com pincéis, subiam os degraus da igreja e caiavam 
(pintavam), simbolicamente.  Oriundo dos Caiadores 
surgiu, em 1888, o Bloco das Pás de Carvão, que em Fo
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1890, mudou o nome para Clube Carnavalesco Misto 
das Pás. Outros Clubes existiam no bairro do Recife: 
Xaxadores, Canequinhas Japonesas, Marujos do Oci-
dente e Toureiros de Santo Antônio.

 O carnaval do Recife era composto de diver-
sas sociedades carnavalescas e recreativas, entre 
todas destacava-se o Clube Internacional, chamado 
clube dos ricos, tinha sua sede na Rua da Aurora, no 
Palácio das Águias. A Tuna Portuguesa, hoje Clube 
Português, tinha sua sede na Rua do Imperador. A 
Charanga do Recife, sociedade musical e recreativa, 
com sede na Avenida Marquês de Olinda e a Recre-
ativa Juventude, agremiação que reunia em seus sa-
lões a mocidade do bairro de São José. O carnaval do 
início deste século era realizado nas ruas da Concór-
dia, Imperatriz e Nova, onde desfilavam papangus e 
máscaras de fronhas (fronhas rendadas enfiadas na 
cabeça e saias da cintura para baixo e outra por sobre 
os ombros), esses mascarados sempre se apresen-
tavam em grupos. Nesses tempos, o Recife não co-
nhecia eletricidade, a iluminação pública eram lam-
piões queimando gás carbônico. Os transportes nos 
dias de carnaval vinham superlotados dos subúrbios 
para a cidade. As linhas eram feitas pelos trens da 
Great Western e Trilhos Urbanos do Recife, chama-
dos maxambombas, que traziam os foliões da Várzea, 
Dois Irmãos, Arraial, Beberibe e Olinda. A Companhia 
de Ferro Carril, com bondes puxados a burros, tra-
zia foliões de Afogados, Madalena e Encruzilhada. Os 
clubes que se apresentaram entre 1904 e 1912 foram 
os seguintes: Cavalheiros de Satanás, Caras Duras, 
Filhos da Candinha e U.P.M.; este último criado como 
pilhéria aos homens que não tinham mais virilidade.

 O Corso - Percorria o seguinte itinerário: 
Praça da Faculdade de Direito, saindo pela Rua do 
Hospício, seguindo pela Rua da Imperatriz, Rua 
Nova, Rua do Imperador, Princesa Isabel e paran-
do, finalmente na Praça da Faculdade. O corso era 
composto de carros puxados a cavalo como: cabrio-
lé, aranha, charrete e outros. A brincadeira no corso 
era confete e serpentina, água com limão e bisna-
gas com água perfumada. Também havia caminhões 
e carroças puxadas a cavalo e bem ornamentadas, 
rapazes e moças tocavam e cantavam marchas da 
época dando alegre musicalidade ao evento. Fanfar-
ras contratadas pelas famílias, desfilavam em lindos 
carros alegóricos.

Fonte: Fundaj
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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. 
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Tecnologia
 A Samsung lançou em 29/01 no Brasil três 
smartphones da linha Galaxy A, que têm corpos construídos 
em alumínio. Todos os aparelho têm câmeras frontais com 
resolução de 5 MP, suporte para dois chips e 4G. O A3, o 
A5 e o A7 estarão disponíveis no varejo e em operadoras de 
telefonia a partir da semana que vem, com preços sugeridos 
de 1.200 reais, 1 500 reais e 2.100 reais, respectivamente. 
O modelo mais básico é o A3, que tem tela Super AMOLED 
de 4,5 polegadas com resolução QHD, processador (SoC) 
Qualcomm Snapdragon 410 quad core de 1,2 GHz, 1 GB de 
memória RAM, 16 GB de armazenamento com suporte para 
expansão com cartão microSD, sistema Android KitKat e 
câmera principal de 8 MP.  

 O palácio passou a ser conhecido como “Pa-
lácio do Campo das Princesas” em homenagem às 
filhas do Imperador D. Pedro II, que gostavam de 
brincar nos jardins em uma visita a Pernambuco em 
1859. Durante o passeio pode ser visto, além do admi-
rável conjunto arquitetônico da Praça da República, 
o rico mobiliário do palácio, de gosto eclético, além 
dos belos jardins projetados pelo paisagista Roberto 
Burle Max. No local onde hoje é o Palácio do Campo 
das Princesas, o Conde Maurício de Nassau mandou 
construir o Palácio de Friburgo, concluído em 1642, 

Palácio do Campo das Princesas
CONHECENDO O RECIFE

para servir de residência oficial. Foi demolido em 
meados de 1783. Entre 1841 e 1843, na gestão do go-
vernador Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa 
Vista, foi erguido o atual prédio Palácio do Governo, 
no estilo neo-clássico. O Palácio pode ser visitado e 
a visita é acompanhada por guias especializados que 
mostram todos os pavimentos do prédio, inclusive o 
gabinete e a residência oficial do governador.

Agendamento: visitapalacio@governadoria.pe.gov.br
Contato: (81) 3182.6694
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