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o Mês dos Pais, trazemos
sugestões para comemorar
a homenagem de maneira especial: conhecendo duas atrações do Recife que são destaque internacional. Abordamos
o potencial do Nordeste para
a energia solar e o sistema fotovoltaico instalado no Rio Ave

Corporate Center, em mais uma
ação inovadora no complexo
empresarial. Também repercutimos a comemoração dos 47
anos de sucesso da construtora
Rio Ave e mostramos como decorar o escritório para otimizar
o ambiente. Ainda fazem parte
desta edição as melhores dicas

de saúde, lazer e cultura, tudo
pensado e desenvolvido para gerar conteúdo de qualidade.
Boa leitura!
Rodrigo Calado
Editor

Foto: Divulgação

Uma publicação do grupo

Rio Ave completa 47 anos
mais um canal de comunicação: o momento Rio Ave
- um bate-papo mensal com as equipes, por meio
do qual os funcionários poderão fazer perguntas e
comentários sobre diversos assuntos.
Fundada em 1968 por Alberto Ferreira da
Costa, a assinatura da Rio Ave marca excelência
nos residenciais, empresariais e hotéis. A empresa
transformou o bairro da Ilha do Leite, que recebeu
o Rio Ave Corporate Center com seis torres comerciais, e é referência em adotar iniciativas sustentáveis nos empreendimentos.
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A construtora Rio Ave acaba de fazer aniversário. Completou 47 anos de atuação no mercado
pernambucano, levando sempre qualidade e inovação nos seus empreendimentos. Para celebrar a
data, dia 01 de agosto, a empresa organizou um almoço especial com cardápio caprichado. O encontro
ocorreu no Courtyard by Marriott, hotel recém-entregue pela construtora, e reuniu colaboradores das
diversas áreas.
O vice-presidente da Rio Ave, Alvarito Ferreira da Costa, aproveitou a comemoração para abrir

Corporate Center

TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 101 / Consultório de pediatria
Neo Natal (Dra. Ana Veras) / 3097.5091
• Sala 105 / AAGV advogados / 3129.0104
• Sala 113 / Laboratório
Vidas (Fertilização) / 3222.2663
• Sala 119 / Bacelar Albuquerque
(Contabilidade) / 3037.3716
• Sala 203 / Ecocardio
(Paulo menge) / 3221.4794
• Sala 212 / Clinica Gastro
(Mª Rita tavares) / 3088.6784
• Sala 620 / Otorrinolaringologista
(Dinalva Barros) / 3227.9163
• Sala 711 / Connect Cell / 3421.2226
• Sala 712 / Valois Advogados / 3423.1748
• Sala 917 / Coelho e Dalle e Rands
Advogados Associados / 3221.0699

Fotos: Divulgação

Energia solar
é incentivada
no Nordeste
Em apenas seis horas, as
regiões áridas da Terra recebem
mais energia do sol do que a humanidade consome em um ano.
Esse potencial promissor abrange
o Nordeste, onde diversos Estados
vêm investindo em pesquisa e desenvolvimento. A matriz energética oferece um processo livre de
poluição na geração de eletricidade e tem o seu custo cada vez mais
reduzido.
Pernambuco será o primeiro Estado do país a utilizar
energia solar em grande quantidade. Uma usina solar será construída no município de Tacaratu e terá
capacidade para gerar 17 GWh por
ano, o que representa o abastecimento de 90 mil residências ou
0,15% do consumo anual pernambucano. O empreendimento está
previsto para operar a partir de
novembro de 2015 e representa
o primeiro contrato da empresa
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italiana Enel Green Power assinado com o poder público no Brasil.
A iniciativa é resultado de um leilão realizado em 2013, o primeiro
no país destinado exclusivamente
à matriz.
A Bahia possui investimentos de R$ 3,4 bilhões e dispõe
da maior quantidade de parques
de energia solar e eólica que serão instalados no país. No final de
2014, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizou um leilão de energia de reserva, no qual
dos 62 projetos vencedores, 30 incluem o território baiano, sendo 14
solares. Ainda na mesma rodada,
Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Ceará e Piauí foram contemplados. No Estado piauiense, a
energia solar já é apontada como
o futuro da geração de eletricidade em virtude da alta incidência do
sol e da maior proximidade com a
linha do Equador.

TORRE THOMAS EDISON
• Loja 05 / Kampalla
(Cafeteria) / 2125.7525
• Sala 103 / Fresenius Kabi Brasil
2125.7423
• Sala 204 / Drª Gisely Saraiva
(Dermatologia) / 2125.7527
• Sala 208 / Laboratório
Fernando Travassos / 2125.7555
• Sala 307 / Ritmocárdio / 2125.7458
• Sala 405 / Nóbrega
Odontologia / 2125.7445
• Sala 411 / Onconsult
(Oncologia) / 3033.0101
• Sala 607 / Conecte
Representações LTDA / 2125.7667
• Sala 701 / Qually Center
Incorporações / 2125.7411
• Sala 1105 / Springer Carrier / 3421.3188
• Sala 1303 / Sinergia Consultoria
Administrativa e Financeira / 2125.2804
• Sala 1612 / Supera Alimentação
2125.7610
TORRE GRAHM BELL
• Sala 304 / BGP Consultoria / 2125.7707
• Sala 306 / Consultório
Drº Raimundo Brito / 2125.7727
• Sala 610 / Yara Scherb
Arquitetura e Negócios / 2125.7807
• Sala 911 / Donne Arquitetura
e Consultoria / 2125.7709
• Erika Novaes Arquitetura / 3221.9558
TORRE ISAAC NEWTON
• Sala 303 / Azevedo e Pedrosa
Advocacia / 3059.3041
• Sala 602 / Qualicorp Corretora
Seguros S/A / 2125.7599
• Sala 703 / Ace Seguradora / 3038.9793
• Sala 901 / Angio Clinica Vascular
3132.3762
• Sala 1003 / Rede Brasil / 3059.3006
• Sala 1201 / Thoughtworks Brasil
Software LTDA / 3059.3011
• Sala 1302 / L e A Leão Afonso Bezerra
Advogados / 3059.2600
• Sala 1303 / Urbana–Pe / 3221.3350
• Sala 1701 / Huawei / 3059.3016
• Sala 1802 / Decio Freire & Associados
3048.0075
• 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
A lista completa se encontra no site:
www.rioavecorporate.com.br
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Encontre no
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Sistema de energia
fotovoltaica presente no
Rio Ave Corporate Center
Inovação e sustentabilidade estão cada vez mais presentes no dia a dia do Rio Ave
Corporate Center. Recentemente, foi instalado um sistema de
energia fotovoltaica na Torre Isaac Newton, no bairro da Ilha do
Leite. O sistema instalado com
84 placas solares na cobertura da
torre irá gerar até 3.200 Kwh/mês
para consumo próprio do edifício.
A iniciativa representa mais uma
ação inovadora do complexo Rio
Ave Corporate Center realizada
em conjunto com a Acta Administração Especializada.
Na Torre Isaac Newton, o
sistema de energia fotovoltaica já
funciona com toda a capacidade
prevista e auxilia na geração de
energia elétrica utilizada no edifício. Entre as vantagens da matriz
energética estão a capacidade de
gerar eletricidade nos horários de
maior demanda, como o caso no
horário comercial, quando o fluxo
é mais intenso no interior da Torre Isaac Newton.

“Temos o sol como fonte de energia disponível de forma absolutamente gratuita, em
teoria a energia solar torna-se
a grande solução para todos os
problemas energéticos da nossa
sociedade. Mais uma vez saímos
na frente com este projeto implantado na Torre Isaac Newton,
que o torna o primeiro empresarial com geração de energia fotovoltaica do Estado”, complementa o administrador do Complexo
Rio Ave Corporate Center, Valdeir
Bezerra, da Acta Administração
Especializada.
No Brasil, a energia solar está
cada vez mais presente e Pernambuco é um dos destaques, segundo a Associação Brasileira de
Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar). A entidade ressalta que o Estado foi o primeiro a promover um
leilão estadual para energia solar.
O Brasil possui um potencial maior do que muitos países
para a geração de energia elétrica
a partir do sol. A Alemanha possui

1,4 milhão de sistemas fotovoltaicos em funcionamento, enquanto
o Brasil dispõe de cerca de 500.
Porém o local mais ensolarado do
país europeu recebe menos sol do
que a região brasileira com menor incidência solar.

A transformação da luz
do sol em energia elétrica ocorre através de materiais semicondutores
nos painéis fotovoltaicos.
Quando os fótons atingem
a célula do painel, os elétrons são estimulados,
o que gera a conversão
direta para eletricidade.
O processo é diferente
da energia solar térmica,
usada para aquecimento
de água.
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Escritórios bem decorados
favorecem a produtividade
Pesquisa da Sociedade Americana de Designers de Interiores (ASID) revela que trabalhar em
um ambiente satisfatório em termos de decoração
é a terceira maior preocupação dos funcionários, ficando atrás apenas de benefícios e remuneração. A
iluminação, a mobília e o uso das cores influenciam
diretamente na produtividade da equipe e precisam
estar adaptados ao objetivo da empresa, seja em salas comerciais ou no home office.
Antes de realizar o projeto decorativo, devese levar em conta o conceito da empresa e o que ela
deseja comunicar. A partir daí, a decoração deve evitar exageros para favorecer a produtividade. Pode
ser minimalista e trazer um adorno que simbolize
um hobby. Cores sóbrias transmitem elegância. Os
tons em amarelo favorecem a concentração e são
estimulantes. Escritórios e home offices pequenos

podem usar uma cor clara, a fim de ampliar o ambiente. É importante que os móveis sejam versáteis
e de qualidade duradoura, para que não adquiram
um aspecto de gasto após pouco tempo de uso. Em
alguns casos, o móvel simples atende perfeitamente
às necessidades da empresa. Exemplos dessa combinação são as mesas em “L”, que permitem dois
computadores em uma única peça. Porém há diversos tipos de mesa e a escolha deve levar em conta o
atendimento das necessidades.
As mesas e cadeiras devem ter regulagem
de altura, para favorecer uma postura adequada. A
iluminação requer um cuidado especial, pois se estiver inadequada pode causar cansaço e ofuscar as
telas dos computadores. Uma alternativa é dispor de
um sistema com vários tipos de lâmpadas com acionamento alternado, para quebrar a rotina.

Fotos: Divulgação

Exercite-se
com o HITT
Imagine realizar em casa um exercício físico
de maneira rápida, eficiente e que não exige um comprometimento diário. Isso é possível com o método
HITT, sigla em inglês que significa Treinamento Com
Intervalos de Alta Intensidade. A técnica possui adeptos no mundo inteiro e consiste em um treino cardiovascular alternativo que promove a perda de peso e,
ao mesmo tempo, pode aumentar a massa muscular.
A explicação reside no fato de que o gasto
calórico é diretamente proporcional à intensidade
do exercício. Por ser intenso, o tempo de execução
do HIIT não deve ultrapassar 30 minutos de duração,
não pode ser feito todos os dias, havendo um descanso de 48 horas entre um treino e outro, podendo
chegar a 72 horas de repouso. Mas atenção, crianças
Ano 09

e pessoas com problemas cardíacos devem evitar a
modalidade.
O acompanhamento profissional nas áreas de educação física e nutrição é recomendável. O
HIIT pode ser feito em casa e é ideal também para
quem tem dificuldade de perder peso. É possível realizar agachamentos contínuos durante um minuto,
seguido de descanso e repetição. As flexões, o salto
de corda, sprints de corrida e a subida de escadas
trazem bons resultados. O tempo de realização dos
exercícios pode ser adaptado ao ritmo de cada praticante, independentemente do gênero. Se o seu objetivo é ganhar massa muscular com o HIIT, os halteres e barras são o caminho, seja na sua residência ou
na academia.

Fotos: Divulgação
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Lentes de contato:
mitos e verdades
Drª. Ana Cláudia Tabosa,
CRM 9794, faz parte da equipe
médica do Centro de Excelência
em Oftalmologia – UniVision - é
oftalmologista e especialista em
lentes de contato e córnea. Nesta
edição, ela explica os mitos e verdades sobre o uso e também dá
dicas sobre a utilização e manuseio.
Posso usar maquiagem
com as lentes de contato?
Sim, sempre antes de fazer a maquiagem, com cuidado para não
danificar as lentes ou irritar os
olhos.
Posso praticar esportes
com minhas lentes de contato?
Sim, as lentes gelatinosas facilitam os movimentos e não trazem
riscos. Em esportes aquáticos é
melhor optar por lentes gelatinosas descartáveis de um dia.
Posso dormir com as
lentes de contato?
Existem lentes de contato no
mercado que possibilitam isso e
outras não. Sabe-se que dormir
com lentes pode levar a infecções,
já que com os olhos fechados a
oxigenação da superfície ocular
diminui.

Soro fisiológico é o produto mais
indicado para limpar lentes de
contato?
Não, use produtos específicos
para essa finalidade.
As lentes de contato podem
sumir e se perder nos olhos?
Não. Existe um fundo de saco nos
olhos e elas podem se deslocar e
permanecerem lá ou migrar e cair
do olho, isso em casos raros ao
esfregar os olhos.
Posso usar as lentes de contato
por tempo indeterminado?
Não, as trocas devem ser de acordo com o tipo de cada lente. Anual,
mensal, quinzenal e diário.
É difícil limpar as
lentes de contato?
Não, produtos disponíveis no mercado tornam esse processo cada
vez mais simples e rápido.
Existem lentes de contato
coloridas com grau?
Sim, hoje no mercado existem
opções de lentes que atendem a
esses dois requisitos tanto anual
como descartável.

Todas as pessoas podem
usar lentes de contato?
Não, existem alguns fatores comportamentais e alterações oculares que podem impedir o uso.
Consulte seu oftalmologista.
Crianças e adolescentes podem
usar lentes de contato?
Sim, muitos adolescentes e até
mesmo crianças usam lentes de
contato. O uso bem sucedido depende mais do comportamento
responsável e da atitude do que
propriamente da idade. Converse
com seu oftalmologista e faça um
teste de lente de contato.
Tenho astigmatismo,
posso usar lente de contato?
Agora as pessoas com astigmatismo podem usar as lentes de
contato graças à tecnologia do
desenho delas, tanto gelatinosas
tóricas como rígidas, dando total
conforto e qualidade de visão ao
paciente.
Procure seu oftalmologista
e esclareça suas dúvidas.
UniVision / Alfred Nobel / 9º andar
81 3125 2626 / 9 8317.4038
(setor de lente de contato)
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LIVRO
Abilio – Determinado,
Ambicioso, Polêmico

BLU-RAY

Fundador do Grupo Pão de Açúcar
junto com seu pai, Abilio Diniz tem sua história contada em episódios marcantes. O livro
revela os bastidores do processo de saída do
empresário do Pão de Açúcar, detalha a disputa familiar pelo controle da empresa e as
suas histórias de pioneirismo. Uma oportunidade para conhecer os detalhes de um dos
principais empreendedores brasileiros, que
em 2013 obteve um faturamento de 64,4 bilhões de reais com o Pão de Açúcar.

Indicado a cinco Oscar e vencedor na categoria de melhor ator, “A Teoria de Tudo” conta
a história do renomado físico Stephen Hawking,
quando aos 21 anos de idade recebe o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença
neurodegenerativa. Na época, ele se apaixona por
Jane Wilde e inicia seu mais ambicioso trabalho
científico, enquanto busca superar as dificuldades
da doença.

A Teoria de Tudo

CINEMA
Missão
Impossível:
Nação
Secreta
O novo filme apresenta a Ethan Hunt (Tom
Cruise) e a sua equipe a missão de erradicar o “Sindicato”, uma organização internacional determinada a
destruir a IMF (Impossible Mission Force). Conhecido
por dispensar dublês nas cenas de ação, neste lançamento Tom Cruise ficou pendurado do lado de fora de
um avião durante a decolagem. O filme é dirigido por
Christopher McQuarrie (Jack Reacher) e também traz
no elenco Jeremy Renner (Trapaça), Simon Pegg (Os
Boxtrolls) e Ving Rhames (Sete Almas).
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CD
Joss Stone
Water For Your Soul
Com turnê realizada recentemente
pelo Brasil, incluindo o Recife, a premiada
compositora britânica Joss Stone traz no
novo álbum, “Water For Your Soul”, influências no seu estilo soul e R&B. Elementos
do reggae e hip-hop dão nova roupagem ao
repertório da cantora, conhecida pela voz
potente e autenticidade nos shows. O CD foi
produzido durante quatro anos é o sétimo álbum da artista.

Foto: Heudes Regis
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Comemore o Mês dos Pais no Instituto Ricardo Brennand
tua David, de Michelangelo, uma
reprodução da peça O Pensador,
de Rodin e duas espadas que pertenceram ao último rei do Egito,
Faruk I.
Também merecem menção as tapeçarias com desenhos
de Albert Eckout, a peça de bronze platinado “A Dama e o Cavalo”,
do colombiano Fernando Botero,
os fuzis de D. Pedro I e D. Pedro
II, além de diversas relíquias do
Recife Holandês, como o livro

onde estão catalogados os primeiros relatos sobre ciências no
Brasil e o quadro de Frans Post
que retrata o atual Forte das
Cinco Pontas, em 1640. No Castelo São João, o visitante encontra três mil armas e armaduras
medievais. Todas essas atrações
renderam ao IRB, na mesma votação do Trip Advisor, a posição
de 17º melhor museu do mundo,
duas casas à frente do Louvre,
em Paris.

Foto: Thld

No Mês dos Pais, o Instituto Ricardo Brennand (IRB)
proporciona aos visitantes um
passeio ao longo da história.
Eleito pelos usuários do site Trip
Advisor como o melhor museu da
América do Sul, sua arquitetura
simula um castelo medieval europeu. As atrações, distribuídas
em 77 mil m² de área construída
dentro de 180 mil m² de terreno,
reúnem vários destaques, como
uma das cinco réplicas da está-

Conheça o Recife de catamarã
Também para comemorar o Mês dos Pais,
outra opção é conhecer o Recife de um ângulo
diferente: por meios dos rios. A Veneza Brasileira possui várias paisagens ainda desconhecidas
para quem passa a maior parte do dia no trânsito
da cidade. O passeio diário de catamarã parte do
cais das Cinco Pontas, às 16h e 20h, e dura uma
hora. Nele, o público passa pelo Parque das Es-

culturas de Francisco Brennand, por cinco pontes do centro da cidade, a Praça do Marco Zero, o
Paço Alfândega, o casario da Rua da Aurora, o Ginásio Pernambucano e outras atrações dos bairros de Santo Antônio, Recife Antigo e Boa Vista.
Na embarcação, um guia turístico traz detalhes
da história do Recife enquanto o público aprecia
a paisagem natural e urbanística secular.

NE 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

