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omeça o novo ano e, junto
com ele, também chega o
Carnaval, festa que, ao contrário
do que possa parecer, é comemorada em vários outros países
além do Brasil. E também bastante antiga, sendo originada no
período pré-cristão. A história
de uma das datas mais queridas

pelos brasileiros é um dos temas
desta nova edição, que também
traz dicas que abrangem áreas importantes para iniciar bem
este 2016. Negócios e inovação
para vencer a crise; os cuidados indispensáveis com a saúde bucal; lazer em Galinhos, no
Rio Grande do Norte, uma praia
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bucólica e ainda desconhecida;
além das melhores opções de
leitura e entretenimento para
abastecer a mente com cultura.
Bem-vindo, 2016!
Rodrigo Calado
Editor

Uma publicação do grupo
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Lançamento do Portal do Corretor reuniu imobiliárias e corretores
autônomos no Courtyard by Marriott Recife Boa Viagem

Rio Ave facilita busca de
imóveis para corretores

Salário Mínimo
R$ 880,00

Nossas redes estão sempre trazendo novidades, não só do nosso complexo empresarial, mas também dando dicas sobre
saúde, decoração de ambientes, aplicativos
úteis para o seu dia a dia e sugestões de filmes e lugares para o lazer do final de semana. Fique ligados em nossas redes sociais!

Imóveis 2015 - INCC/FGV
Mês

INCC/COL-06 (FGV)

Variação

Acumulado/Ano

Jul/2015

638,880

0,55%

5,77%

Ago/2015

642,644

0,59%

6,39 %

Set/2015

644,046

0,22%

6,63%

Out/2015

646,355

0,36%

7,01%

Nov/2015

648,542

0,34%

7,37%

Dez/2015

649,216

0,10%

7,48%

Inflação 2015 (%)
Mês

IPCA
(IBGE)

INPC
(IBGE)

IGPM

SELIC

INCC

Set/2015

0,54

9,90

8,35

9,72

0,22

Out/2015

0,82

10,33

10,09

10,97

0,36

Nov/2015

1,01

10,97

10,69

12,19

0,34

Dez/2015

0,96

11,28

10,54

13,47

0,10
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A Rio Ave lançou recentemente o Portal do
Corretor, uma nova ferramenta para favorecer o
acesso desses profissionais a informações dos empreendimentos da construtora. Para acessar, o corretor deve clicar no banner que está na home do site
www.rioave.com.br e fazer um rápido cadastro.
O Portal do Corretor disponibiliza tabelas
de preços, plantas, fotos e vídeos dos imóveis residenciais, empresariais e hoteleiros da Rio Ave. Além
disso, a ferramenta possibilita que sejam feitas
propostas online e que os corretores enviem, com
assinaturas personalizadas, e-marketing automati-

camente para listas de contatos. Tudo na mão, bem
simples.
“Fizemos esse investimento para dar mais agilidade
e segurança para o dia a dia dos corretores. Agora
eles terão acesso a todas as informações dos nossos produtos online, de qualquer dispositivo e local”,
explica a coordenadora de Marketing da Rio Ave, Rafaella Coelho.
A inauguração da ferramenta aconteceu no
Hotel da Rio Ave: o primeiro CourtYard by Marriot do
Brasil. Na ocasião, estiveram presentes imobiliárias
parceiras e corretores autônomos.

Encontre no Corporate Center
TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 26 / Presentes Magníficos
3221.9262
• Sala 24 / Bicot / 3034.6556
• Sala 119 / Bacelar /3037.3716
• Sala 203 / Ecocardio / 3221.4794
• Sala 315 / Manpower
Staffing Ltda / 3878.0450
• Sala 406 / Fontis
Energia Ltda / 3221.2623
• Sala 512 / Advocacia / 3423.3296
• Sala 511 / Espaço Odonto / 3222.5794
• Sala 611 / Alivio / 3221.1077
• Sala 701 / Fernando Coelho / 3222.7115
• Sala 806 / Jornal Destak / 3412.6100
• Sala 912 / Donare / 3039.7893
TORRE THOMAS EDISON
• Loja 05 / Kampalla
(Cafeteria) / 2125.7525
• Sala 111 / Grupo Couvert / 2125.7595
• Sala 206 / Durão e Freitas
(Advocacia) / 2125.7439
• Sala 304 / Ética Consultores
e Advogados / 2125.7557
• Sala 306/ Dr. Vicente Filizola
(Psiquiatra) / 2125.7453
• Sala 411 / Onconsult / 3033. 0101
• Sala 507 / Exata Consultoria
2125.7520
• Sala 509/ Consultório Médico
Angiologia,Pediatria, Ginecologia
e Cirurgião/ 3423.2161
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• Sala 805 / Batista Domingues e
Advogados Associados / 3423.1792
• Sala 1101 / Lopes e Moury Fernandes
Advogados / 3081 .0200
• Sala 1301 / Smart Promo
Conteúdo Digital / 3034.0109
• Sala 1602 / Recruta Nordeste / 3421.8995
TORRE GRAHAM BELL
• Sala 305 / Otoclínica / 2125.7701
• Sala 308 / Consultório Drª. Jeanine
Caminha / 2125.7886
• Sala 501 / Temape / 2119.0777
• Sala 601 / Cardio Dinâmica / 2125.7722
• Sala 605 / Modiin Quality / 2125.7630
• Sala 901 / ASSENNJUFE / 3103.6266
• Sala 1003 / Erika Novaes Escritório
de Arquitetura / 3221.9558
TORRE ISAAC NEWTON
• Sala 401 / L. Priori Indústria
e Comércio Ltda / 9 9292.9969
• Sala 501 / Endomedical / 3126.9001
• Sala 701 / Tecnologia Bancária
3423.8431
• Sala 704 / Surfix Tecnologia Ltda
9 9926.9898
• Sala 803 / Neodent / 3202.6900
• Sala 902 / RV Tecnologia
e Sistema S/A / 9 9698.0700
• Sala 903 / Porto Engenharia Ltda /
3032.2302

• Sala 1102 / Mafra Advogados / 3034.8781
• Sala 1602 / Casa Publicidade Ltda
3426.1995
• Sala 1802 / Technos / 3231.5493
• 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 / 3059.3131
• 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 2301 / Grupo Dislub
Equador / 2123.3900
A lista completa
se encontra no site:
www.rioavecorporate.com.br
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Dentista Karina Nóbrega traz dicas para a saúde bucal

Em busca do sorriso perfeito

CINEMA
O Regresso

Se os olhos são a “janela da alma”, como se costuma dizer, um sorriso bonito é um
cartão de visitas indispensável. Sorrimos de maneira espontânea o tempo todo e em diversas
situações – pessoais e profissionais. Porém para quem apresenta algum problema de saúde bucal, sorrir pode significar vergonha e constrangimento, além de doenças. Muitas vezes,
hábitos antigos podem estar ocasionando problemas dentários, que devem ser tratados adequadamente. Para esclarecer um pouco mais sobre o assunto, convidamos a dentista Karina
Nóbrega, especialista em Prótese e Dentística. Lembre-se de ir ao seu dentista regularmente.

Além do uso do fio dental e da escovação
dentária após as refeições, como é possível
manter a saúde bucal? Há alimentos e
bebidas que devem ser evitados?
É muito importante a consulta regular ao Dentista, no máximo uma vez ao ano, para que seja
feito o exame clínico, radiografias, profilaxia e
aplicação de flúor. Devemos evitar os alimentos
doces e pegajosos.
É verdade que sangramento na gengiva
durante a escovação é um sinal de alerta?
Por quê?

Foto: Divulgação

Sim, sangramento é sinal de inflamação das
gengivas. Caso esteja acontecendo isto, é importantíssimo agendar uma consulta para avaliar se a inflamação está no início ou já num
estágio mais avançado, que leva à perda óssea,
podendo deixar o dente “mole”.
O que é a erosão dentária e como evitá-la?
A erosão dentária ocorre quando o esmalte
se desgasta ou reduz pela ação de ácidos. Há
dois tipos de erosão dentária:
1. Erosão intrínseca — É causada por ácido
gástrico ou regurgitação decorrente de problemas médicos ou psicológicos (por exemplo, refluxo ácido, anorexia, bulimia).
2. Erosão extrínseca – Ocorre quando os
ácidos relacionados com a alimentação (por

exemplo, consumo de açúcar, refrigerantes, sucos de fruta) contribuem para tornar
a boca muito ácida. Para evitá-la, deve-se
consultar um nutricionista com o objetivo
de avaliar sua dieta e reduzir a ingestão de
ácidos; descobrir se você sofre de refluxo
gástrico, regurgitação ou distúrbios alimentares.

Ficção científica que impressiona pelos
efeitos visuais e drama ambientados no espaço,
Gravidade traz Sandra Bullock e George Clooney,
que interpretam a engenheira Ryan Stone e o astronauta veterano Matt Kowalski. Durante uma
missão, a nave espacial deles é destruída e deixa a dupla à deriva no espaço. Para voltarem à
Terra, precisam controlar o pânico causado pela
imensidão sideral e usar o pouco oxigênio que
lhes resta para buscar uma única chance de sobrevivência.

Quais as consequências de não tratar os
primeiros sinais de placa bacteriana?
Cárie e doenças na gengiva.
Quais os principais procedimentos
realizados pelo consultório para
tornar o sorriso perfeito?
Na Nóbrega Odontologia, temos todas as
especialidades. É preciso que, primeiramente, seja feita uma avaliação do paciente,
que juntamente com os exames radiográficos, fotografias e moldagens possibilitarão o
diagnóstico e o planejamento do caso. Após
o estudo desta documentação, em busca do
sorriso perfeito podemos fazer clareamento, além de alongamento e alinhamento dos
dentes com as lentes de contato dentais.
Karina Nóbrega Odontologia Estética
Especialista em Prótese
Especialista em Dentística
CRO-PE 5559
Empresarial Thomas Edison
Av. Agamenon Magalhães, 4775,
Salas 405 - 410
Ilha do Leite, Recife PE
(81) 2125.7445
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Quais os requisitos para um sorriso ideal?
Dentes alinhados e em harmonia com a curva
do lábio inferior, além de gengivas bem cuidadas.

Recentemente vencedor do Globo de
Ouro como melhor ator neste filme, Leonardo
DiCaprio interpreta Hugh Glass, que viaja ao
oeste norte-americano em 1822 para caçar e
enriquecer. Porém ele fica seriamente ferido
quando é atacado por um urso. Seu parceiro,
John Fitzgerald (Tom Hardy), rouba seus pertences e o abandona para morrer. É aí que começa sua jornada de vingança. Estreia prevista
para quatro de fevereiro.

Gravidade

Sonho Grande

CD / DVD

O homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo
Lemann, e os também empresários Marcel Telles
e Beto Sicupira, ganharam destaque no cenário
internacional ao adquirirem três grandes marcas norte-americanas, Budweiser, Burger King e
Heinz. Em pouco mais de 40 anos, eles construíram o maior império do capitalismo brasileiro e
desenvolveram um método de gestão baseado em
meritocracia, simplicidade e busca constante pela
redução de custos. Neste livro, os bastidores da
ascensão do trio são contados em detalhes, desde
a fundação do Banco Garantia, nos anos 1970.

Zeca Baleiro Canta
Zé Ramalho - Chão de Giz

Ano 10

Admirável Gado Novo, Táxi Lunar e Chão de Giz,
clássicos de Zé Ramalho, são reinterpretados em novas
versões pelo versátil Zeca Baleiro, que além de cantor e
compositor, é cronista e literário. O novo DVD ao vivo traz
17 faixas e mais 4 extras que revivem a personalidade
marcante de Zé Ramalho. Canções artísticas, ousadas e,
ao mesmo tempo, que agradam o grande público.

Bonecos de Olinda
são tradição
no Brasil

bonecos gigantescos de papel machê, as festas de rua e a célebre
Batalha das Flores, usadas para
enfeitar os carros alegóricos antes de serem jogadas ao público;
• A Eslovênia traz uma mistura de
celebrações ocidentais e o antigo
paganismo eslavo. Na quarta-feira de cinzas, ocorre o enterro do
Pust, boneco que simboliza todos
os males;
• Os tradicionais Bailes de Máscaras de Veneza reúnem pessoas
de diferentes classes sociais em
festas realizadas no interior de
palácios antigos. As fantasias requintadas são outro destaque da
festa na Itália.
• Considerado pela Unesco como
Obra Mestra do Patrimônio Oral
e Intangível da Humanidade, o
Carnaval de Bogotá, na Colômbia,
possui danças e folclore, com a
salsa, cúmbia, pito, gaita, fandango, mapalé e merecumbé.
Seja onde for realizada, a festa é
sempre marcada por duas características: a alegria e a representatividade cultural local.
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Festa internacional
Toda essa diversidade
carnavalesca também ocorre em
outros países. Confira um pouco do que alguns deles reservam
para a folia de momo.
• Na Suíça, cidade de Basileia, a
festa tem início na segunda-feira,
antes da quarta de cinzas, aproximadamente às 4h da manhã,
quando todas as luzes são apagadas e ocorre um desfile com
lanternas pelo centro da cidade
ao som de músicas carnavalescas
com flautas e tambores;
• Com 10 graus negativos, o Canadá tem o maior carnaval de inverno do mundo. Na cidade de Quebec são realizados, durante três
semanas, concertos musicais, esculturas de neve, paradas noturnas, canoagem e pesca no gelo;
• Carros alegóricos, ala das baianas, samba cantado em português
e até passistas fazem parte do
Asakusa Samba Carnival, o Carnaval do Japão;
• Na França, os pontos altos do
carnaval na cidade de Nice são os

Quebec tem
esculturas de
neve e desfiles
noturnos
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A cultura carnavalesca pelo mundo
Em 1995, o Guinness Book
- livro dos recordes – elegeu o
Galo da Madrugada como o maior
bloco carnavalesco do mundo. O
título traz uma curiosidade: em
quais outros países há carnaval
e como ele é comemorado? Apesar de tão ligada ao Brasil com o
frevo, o maracatu, as escolas de
samba e os trios elétricos, a festa
possui uma origem mais abrangente e antiga. Mesmo antes dos
bailes de máscaras de Veneza e de
ser atribuída à Páscoa, festejar a
chegada da Primavera já era tradição na Europa.
Historiadores
creditam
a origem do Carnaval à Grécia,
por volta do ano 520 a.C., quando
os gregos reuniam-se munidos
de vinho para comemorar a mudança de estação e a fertilidade.
Na época, a festa era atribuída
ao deus Dionísio. Com o início da
era cristã, tornou-se popular em

Roma até ser legalizada pela igreja católica – o que originou a palavra “Carne Vale (adeus à carne)
– e relacionada à quaresma, os 40
dias antes da Páscoa. Com isso,
a diversão carnavalesca ganhou
o atributo de liberdade para que
fosse feito tudo o que era proibido
antes do período quaresmal.
O Carnaval em Pernambuco
No Brasil, o Carnaval primeiro chegou com os portugueses
no século 18, mas ainda era bem
diferente de hoje. Tintas, farinha,
água e ovos formavam o entrudo,
costume trazido da região de Açores e Cabo Verde que consistia em
sujar as pessoas. Em Pernambuco, a antiga brincadeira está
ligada ao surgimento dos Papangus de Bezerros, de acordo com o
professor Ronaldo J. Souto Maior,
fundador do Instituto de Estudos
Históricos, Arte e Folclore dos

Bezerros. “O papa-angu nasceu
de uma brincadeira de familiares
dos senhores de engenhos, que
saíam mascarados, mal vestidos,
para visitar amigos nas festas de
entrudo e comiam angu, comida
típica do Nordeste (agreste) pernambucano. Por isso, as crianças
passaram a chamar os mascarados de papa-angu”, disse em artigo publicado no site da Fundação
Joaquim Nabuco (Fundaj).
O frevo e o maracatu estão intimamente ligados à cultura
africana. O primeiro foi influenciado pelos passos de capoeira e
impressionou a população pelo
ritmo frenético, ganhando denominações como everfescente e
fervura antes de receber o nome
oficial. Conquistou os bailes quando começou a ser cantado, o que
gerou os gêneros conhecidos até
hoje: frevo de rua, canção e de
bloco, marcados pelo som “rasgaCorporate News N° 44

do” (instrumental onde os metais
prevalecem), orquestrado e com
letra, além de compassado com
orquestra de pau e corda e vozes
femininas, respectivamente.
O Caboclo de Lança é o
guardião do cortejo e principal figura do Maracatu Rural, surgido
no final do século 19. Os primeiros grupos se organizaram pouco
tempo após o fim da escravidão na
Zona da Mata pernambucana. Já
o Maracatu de Baque Virado tem
ritmo mais forte e reconstitui uma
corte com rei, rainha, damas, escravos, embaixador e as bonecas
ou calungas, que representam os
orixás. Os Bonecos de Olinda são
outro símbolo do Carnaval pernambucano desde 1932, trazendo
personagens clássicos - como o
Homem da Meia-Noite - e contemporâneos – a exemplo do “japonês da Polícia Federal”, agente
famoso pelas prisões realizadas
em 2015 na Operação Lava-Jato.
Ano 10

Veneza
possui
bailes de
máscaras
consagrados

Passistas com
roupas do Brasil
fazem o Carnaval
no Japão

Multidão sai às
ruas na França para
conferir os bonecos
de papel machê
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Descubra a beleza
potiguar da Praia de Galos
Rio e mar separados por
poucos metros. Águas calmas e
mornas aguardam quem tem o
privilégio de conhecer a Praia de
Galos, um vilarejo ainda pouco
explorado no litoral nordestino e
também distrito do município de Galinhos, que fica a
170 km de Natal. O cenário
paradisíaco faz parte do
Polo Costa Branca e traz
uma mistura surpreendente de dunas
multicoloridas, falésias, praias desertas,
salinas,
vegetação
oriunda da caatinga
e alta concentração de
peixes.
Paraíso intocado
graças aos poucos habitantes – cerca de dois
mil – e ao acesso, que
não é dos mais fáceis,
o local possui infraestrutura mais simples
em comparação com
os destinos turísticos
consagrados. Ou seja,
é ideal para quem busca sossego e contato
com a natureza. Para
chegar até Galinhos,

o caminho passa pela BR-406 e
RN-402. Chegando ao estacionamento próximo ao povoado de
Pratagil, onde os carros devem ficar, a próxima etapa da viagem é
prosseguir de barco. Navegando,
pode se conhecer o rico manguezal da região, berçário de caranguejos, ostras, cavalos-marinhos
e aves como as garças brancas e
azuis. No horizonte, destacam-se
as salinas, que são brancas como
a neve e rendem fotos únicas para
recordação. A água do mar, incrivelmente salgada, faz com que o

banhista boie instantaneamente.
Dunas móveis são outro atrativo,
criadas pelo vento que sopra a cerca
de 40 km/h e favorece a prática do
kitesurf e do windsurfe. Sendo um
pontal, também há piscinas naturais
de águas mornas na Ponta do Farol.
Os passeios por toda a
Praia de Galos podem ser feitos
de buggy ou charrete, boas opções
para conferir o Farol de Galinhos e
registrar o pôr-do-sol. Para levar a
viagem na memória, a cooperativa
de artesanato local possui rendas,
bordados e peças de decoração.

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

