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Odinamismo da atividade em-
presarial requer perseveran-

ça e melhoria contínua, apesar de 
eventuais dificuldades macroeco-
nômicas. Nesta edição, mostra-
mos como a atitude empreendedo-
ra pode repercutir positivamente, 
exemplificando com a participação 
da Rio Ave na Semana Imobiliária 
de Pernambuco. Também apre- E
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2 sentamos sugestões para, dentro 

da própria empresa, superar o 
momento vivido pelo Brasil e con-
quistar mercado. Sempre com a 
proposta de contribuir para o seu 
bem-estar, também trazemos in-
formações valiosas sobre a saúde 
(principalmente no ambiente de 
trabalho), dicas de leitura, cultura, 
entretenimento e tecnologia, além 

de dicas de viagem e lazer para 
conhecer melhor o nosso Estado. 
Conteúdo para gerar valor, é o que 
buscamos sempre. Boa leitura.

Rodrigo Calado
Editor

Uma publicação do grupo 

Nas nossas redes sociais você encontra 
notícias variadas, como na área de saú-
de, quando divulgamos dicas de supe-
ralimentos, a exemplo do açaí, rico em 
antioxidantes e vitaminas que fazem da 
fruta um aliado contra vários tipos de 
câncer. Lazer, tecnologia, decoração e 
outros assuntos relevantes para seu dia 
a dia. Você pode conferir em nossos per-
fis. Acompanhe. 

Errata: na edição 44 de nosso informa-
tivo, as fotos dos Papangus de Bezerros 
e o carnaval de Olinda têm autoria, res-
pectivamente, da “Prefeitura de Olinda” 
e “Passarinho / Pref. Olinda”. 
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Salário Mínimo 
R$ 880,00

Imóveis 2015 / 2016 - INCC/FGV 
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano

Out/2015 646,355 0,36% 7,01%

Nov/2015 648,542 0,34% 7,37%

Dez/2015 649,216 0,10% 7,48%

Jan/2016 651,759 0,39% 0,39,%

Fev/2016 655,263 0,54% 0,93%

Mar/2016 659,446 0,64% 1,58%

Inflação 2015 / 2016 (%) 
Mês IPCA 

(IBGE)
INPC 
(IBGE) IGPM SELIC INCC

Dez/2015 0,96 11,28 10,54 13,47 0,10

Jan/2016 1,27 11,31 10,95 13,55 0,32

Fev/2016 0,90 11,08 12,09 13,71 0,52

Mar/2016 0,43 9,91 11,56 13,84 0,79

Indicadores Econômicos

Expediente Corporate News  
Informativo do Rio Ave Corporate Center 
Produção: Carlota Agência de Comunicação | Direção de projeto: Carla 
Guerra | Editoria: Rodrigo Calado | Diagramação: João Paulo Ferreira 
Redes Sociais: Lorena Ataíde | 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 3242.4840 | carlota@carlotacomunicacao.com.br

rioavecorporatecenter

www.rioavecorporate.com.br

@rioavecorporate

Novidades 
na internet



Corporate CenterEncontre no
TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 13 / Laura Salão / 3039.2800
• Sala 114 / Leonardo Machado 
   (Psiquiatria) / 3222.2632
• Sala 204 / Vogel 
   (Telecomunicação) / 3421.7386
• Sala 305 / Cosmo&Consentino 
   Adv. Assoc. / 3032.0089
• Sala 613 / Isabela Cristina 
   (Pediatria) / 3421.2732
• Sala 712 / Valois Assessoria 
   e Consultório / 3423.1748
• Sala 718 / Deyse Pontual 
   (Psiquiatra) / 3423.4291
• Sala 802 / Cordecell 
   (Células Tronco) / 3221.5763
• Sala 811 / Bethania 
   (Fonoaudiologia) / 3458.7412
• Sala 818 / Catarina Bandeira 
   (Dentista) / 3076.1981
 

TORRE THOMAS EDISON
• Loja 02 / Restaurante 
   Thomas Light / 2125.7606
• Sala 103 / Fresenius 
   Kabi Brasil / 2125.7423
• Sala 303 / Methodus 
   Processamento de Dados/ 2125.2806
• Sala 307 / Ritmo Cardio / 2125.7458
• Sala 401 / Tempo Incentivos 
   e Consultoria / 3222.0303
• Sala 405 / Nóbrega 
   Odontologia / 2125.7445
• Sala 701 / Qually Center 
   Incorporações/ 2125.7411 
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• Sala 705 / Megasport Marketing 
   Esportivo / 2125.7494
• Sala 1105 / Springer Carrier / 3421.3188
• Sala 1205 / Aluísio Xavier Advogados 
   e Consultores / 2125.7594
• Sala 1304 / Sinergia Consultoria 
   Administrativa e Financeira / 3097.7227
• Sala 1605 / Antônio Salomão 
   Advogados e Associados / 2125.7585
 
TORRE GRAHAM BELL
• Sala 304 / BGP Consultoria / 2125.7707
• Sala 306 / Consultório 
   Drº Raimundo Brito / 2125.7727
• 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 1601 / Brasil Insurance/ 3366.9559
• Sala 1612 / Clínica de Nutrição 
   3366.9584

TORRE ISAAC NEWTON
• Loja 03 / HVisão / 3117.9090 
• Sala 303 / Azevedo e Pedrosa 
   Advogados / 3059.3041 
• Sala 602 / Qualicorp Corretora 
   de Seguros S/A / 3059.7620
• Sala 604 / Toshiba Medical 
   do Brasil Ltda / 3059.3063
• Sala 704 / Surfix Tecnologia 
   Ltda / 3419.8525
• Sala 901 / Angio Clínica 
   Vascular / 3231.3762 

• Sala 1201 / Thoughtworks Brasil 
   Software Ltda / 3059.3011
• Sala 1301 / Urbana PE / 3221.3350
• Sala 1302 / Amaral &Paes de 
   Andrade Advogados / 3204.6610
• Sala 1304 / Rodrigo Quintas / 3421.5102
• Sala 1701 / Huawei / 3059.3016
• Sala 2001 / Mondelez / 2122.2900

TORRE ALFRED NOBEL
• 9° Andar / Univision / 3125.2626
• Sala 1001 / Albino Advogados / 3059.3062
• Sala 1003 / Carol Brandão Imagem 
   e Diagnost. / 3221.2617
• Salas 1004 / 1104 / Serur 
   Advogados Associados / 3059.3052
• Sala 1202 / Iveco 
   Latin America Ltda / 3797.2809
• Sala 1301 / Genomica 
   Diagnósticos / 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 
   Materiais / 3038.5002
• Sala 1602 / ADN Impex Consultores 
   Associados SS Ltda / 3326.3007
• 23° Andar / Grupo Dislub 
   Equador / 2123.3900

A lista completa 
se encontra no site:
www.rioavecorporate.com.br

Evite trazer a crise para 
dentro da empresa   
“Se a gente parar para discutir a 
crise, a gente desiste. É algo que 
eu sempre evitei. Como empre-
endedor, você não gere variáveis 
macroeconômicas, você gere um 
grupo de pessoas. É saudável par-
ticipar da discussão da crise, mas 
não levá-la para a empresa”.

Aproveite o potencial brasileiro 
de baixa competitividade
“Ainda existe oportunidade de 
crescimento no Brasil em mui-
tas áreas. As empresas grandes 
não conseguem resolver alguns 
problemas que uma empresa pe-
quena pode resolver. Em empre-
sa menor, você tem muito mais 
flexibilidade, principalmente em 
termos de receita. No ecossiste-
ma empreendedor americano, por 
exemplo, seria muito mais difícil 
se diferenciar”.

Como crescer 
durante a crise 

Riscos existem 
sempre, 
priorize 
a alocação de 
recursos
“O empreendedor 
só tem que se preo-
cupar com uma coisa: 
não ter caixa. É a única 
coisa que mata a empresa. 
De forma bem básica, estraté-
gia é alocação de recursos: gente 
e dinheiro. É preciso estabelecer ob-
jetivos para as pessoas, com recur-
sos financeiros alocados para isso. 
Se der errado, tem aqui guardado 
pra um outro investimento”.

Fomente uma cultura de atenção 
às pessoas e inovação
“Se o chefe quer tomar todas as 
decisões, não dá certo. Se ele con-
segue fazer com que outros tomem 
decisões e aceita conviver com er-
ros, ele cresce. 

 É possível conquistar crescimento em épocas 
desafiadoras, como no atual momento do Brasil. Quem 
traz a dica é o empreendedor, executivo e investidor 
Francisco Valim, ex-presidente da Oi, Net e, atual-
mente, sócio-fundador do fundo de investimento 
Bambuza Capital. Em mentoria coletiva realizada 
para o site Endeavor, ele enumerou quatro atitudes 
importantes para o sucesso de empresas. Confira 
um resumo das sugestões.

Isso porque para não cometer er-
ros, o funcionário se esconde em 
um canto: não corre risco e a em-
presa fica estagnada. Quanto mais 
as pessoas sabem o que é espera-
do delas, mais eficiente é o proces-
so. A pessoa se sente ‘autorizada’ a 
correr riscos”. 

Fonte: Endeavor

Ano 10



Quais os desvios mais frequentes 
devido à má postura no trabalho?
São os relacionados ao eixo da coluna verte-
bral, como as escolioses, cifoses e hiperlor-
dose lombar, hiperlordose torácica e hiper-
lordose cervical. O desvio postural da cervical 
muitas vezes causa dores de cabeça crônicas. 
É comum os pacientes que apresentam esse 
sintoma buscarem diversos tipos de trata-
mentos sem sucesso, e somente após a des-
coberta de que a origem da dor é a má postu-
ra, eles podem experimentar a cura.   

Como evitar esses desvios 
de postura no trabalho?
A prevenção dos desvios está relacionada à 
correção postural, a maioria dos problemas 
pode ser solucionada com exercícios muscu-
lares. Atividades funcionais desenvolvidas no 
Pilates trabalham a musculatura mais pro-
funda, corrigindo seus encurtamentos que 
muitas vezes são os responsáveis por tais 
desvios. 

Resumidamente, quais as dicas de 
postura para os momentos em que se 
está dormindo e carregando peso?
Para levantar um peso do solo, deve-se evi-
tar esticar os joelhos, porque eles colocam o 
estresse sobre a coluna vertebral. Os joelhos 
devem estar dobrados e o objeto deve estar 
perto do corpo, com a pelve dobrada. Não se 
deve fazer movimentos bruscos para levantar 

A importância 
da postura 
correta
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objetos pesados. A melhor posição dormindo 
é deitar de lado com travesseiro que ocupe o 
espaço entre a cabeça e o ombro, não per-
mitindo assim que o pescoço fique inclinado. 
As pernas devem ficar dobradas com o tra-
vesseiro entre os joelhos. Estando deitado, a 
maneira correta de levantar é virando o cor-
po de lado colocando as pernas para fora da 
cama e levantando lateralmente com a ajuda 
das mãos. 

Quais os principais atendimentos e 
tratamentos oferecidos em seu 
consultório?
Tratamentos: Problemas de postura; Hérnias 
discais; Cefaleias de tensão; Labirintite; Ten-
dinites; Bursite; Síndrome do piriforme; Sín-
drome do desfiladeiro torácico; Lombalgias; 
Cervicalgias; todas as lesões relacionadas 
ao sistema músculo- esquelético, visceral 
(refluxo,hérnia de hiato) e craniano. Serviços: 
Studio Pilates; Pilates; Osteopatia; R.P.G – 
Reeducação Postural Global; Quiropraxia.

Consultório e 
Studio de Pilates 
Physiorefence
Drª Angela Moura – Crefito 21200F
Osteopata 
Rua Frei Matias Teves, 280, 
Loja 27 – Ilha do Leite
Edf. Empresarial Albert Einstein
(81) 9 9974.3704 / 3222.7043

 Assunto nem sempre lembrado,  
a má postura pode prejudicar as ativi-
dades diárias, como trabalhar e praticar 
exercícios físicos. Confira dicas da osteo-
pata Angela Moura a respeito do assunto. 
Em caso de dúvidas, procure orientação.

Corporate News N° 45



Rio Ave apresenta na Semana 
Imobiliária 8 empreendimentos
Portfólio abrange imóveis residenciais, empresariais e hoteleiros 
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Central Park

Cabo Corporate Center

Lincoln Avenida

 Os edifícios Lincoln Avenida, em Boa Viagem, 
Central Park, na Jaqueira, e Cabo Corporate Center, 
no Cabo de Santo Agostinho, foram alguns dos em-
preendimentos da Rio Ave apresentados na Semana 
Imobiliária de Pernambuco, realizada durante o mês 
de março no RioMar Shopping. 
 “Foi bastante positiva nossa participação na 
Semana Imobiliária. O formato do evento foi assertivo 
e tivemos visitas qualificativas que puderam ser traba-
lhadas após o evento”, ressaltou o gerente comercial 
da Rio Ave, Leonardo Beltrão. Ocupando um estande 
de 20 m², a construtora disponibilizou seu portfólio 
com imóveis residenciais, empresariais e hoteleiros. 
 O espaço, todo adesivado com a identidade vi-
sual da Rio Ave, seguiu o padrão definido pela organi-
zação do evento. Corretores estiveram de plantão no 
local, esclareceram dúvidas do público e apresenta-
ram os empreendimentos. Vídeos dos projetos tam-
bém foram exibidos. 

Campanhas
 Durante o evento, realizado pela Ademi-PE, a 
Rio Ave lançou duas campanhas. Uma delas destacou o 
empresarial Cabo Corporate Center e premiou os clien-
tes. Quem adquiriu uma sala ganhou o ambiente todo 
mobiliado, independentemente da metragem. 
 Outra iniciativa foi a campanha “Vem que tem 
negócio”, uma estratégia com o intuito de abrir novas 
formas de comercialização e política de preços. “A in-
tenção é incrementar as vendas e aumentar a base de 
clientes. Queremos realizar o sonho de nossos clientes, 
que buscam um imóvel para morar ou instalar seu negó-
cio”, informou na época de lançamento das campanhas o 
gerente comercial da Rio Ave, Leonardo Beltrão.  
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Descubra as atrações 
de Serra Negra
 Localizada a apenas 116 km do Re-
cife, Serra Negra é opção de viagem para 
quem deseja tranquilidade, aventura, gas-
tronomia e pujança cultural. O distrito do 
município de Bezerros possui paisagens 
ainda desconhecidas, em altitudes que va-
riam de 810 a 1.004 metros. Nelas, o viajante 
desfruta de mirantes, trilhas a pé e motori-
zadas, restaurantes, artesanato local, forró 
pé-de-serra e do clima montanhês, tendo 
como vistas a vegetação preservada e, à noi-
te, as luzes de Gravatá e Caruaru.
 Durante os meses de inverno, quan-
do a temperatura fica em torno dos 10º C, 
a pedida é degustar do fondue e dos vinhos. 
A festa de São João representa outro des-
taque em Serra Negra, sendo comemorada 
em um anfiteatro, inaugurado em 2002 pelo 
cantor Gilberto Gil. O local também recebe 
festas de Carnaval, Semana Santa e Natal, 
além de fazer parte de um Polo Cultural 
com forte presença do artesanato e cultura 
locais. Produtos de cerca de 120 artesãos 
naturais de Bezerros e as máscaras carna-
valescas dos Papangus são comercializa-
dos no espaço.
 Para hospedar-se em Serra Negra, 
o visitante dispõe de pousadas e um hotel. 
Também há locais específicos para acampar. 

Localizadas a 24 km e 25 km de distância res-
pectivamente, Gravatá e Caruaru são opções 
de hospedagem para quem deseja passar o 
dia em Bezerros e aproveitar as trilhas dispo-
níveis. Existem várias delas, em diferentes ní-
veis de dificuldade. A mais acessível é o pas-
seio do Parque Ecológico, que oferece uma 
caminhada plana, em círculo e por mil me-
tros, sempre com protetor solar, tênis ade-
quado e calça comprida. Ao optar por passear 
de carro, há trechos que somente um veículo 
4x4 consegue percorrer. 
 A altitude elevada é um diferencial 
da região. Em Serra Negra, os vários mi-
rantes disponíveis (do Gravatá Amarelo, do 
Cruzeiro, do São Francisco e da Antena) ofe-
recem vistas de paisagens quase intocadas. 
Nelas, acompanhar o pôr do sol é mais um 
triunfo da viagem, momento que pode ser 
acompanhado em um dos restaurantes do 
distrito.
 Para chegar em Serra Negra, o ca-
minho inicial é seguir pela BR-232 até Be-
zerros. São 107 km entre o Recife e o mu-
nicípio do Agreste. Em seguida, a viagem 
prossegue na PE-097 em direção à Estrada 
de Serra Negra. Daí em diante são mais nove 
quilômetros, trecho recompensado pelas 
vários atrativos do distrito.
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CINEMA

MÚSICA BLU-RAY 

LIVRO 

Invasão a Londres  

Caetano Veloso & Gilberto Gil 
Dois Amigos, Um Século 
de Música 

Mad Max: Estrada da Fúria 

Quem 
Pensa Enriquece 

 O primeiro-ministro britânico morre de 
maneira misteriosa. Governantes de todo o mun-
do comparecem ao seu funeral, quando são víti-
mas de uma série de ataques terroristas. O presi-
dente dos Estados Unidos, Benjamin Asher (Aaron 
Eckhart), consegue escapar com a ajuda de Mike 
Banning (Gerard Butler), o que dá início a uma 
caçada particular ao norte-americano a fim de 
transmitir ao vivo sua morte para todo o mundo. 
Enquanto isso, o vice-presidente Trumbull (Mor-
gan Freeman) se esforça para encontrar o terro-
rista responsável pelo ataque. Estreou em 07/04. 

 Dois dos maiores nomes da música popu-
lar do século 20 juntos no palco, acompanhados por 
seus violões. Gilberto Gil e Caetano Veloso celebram 
os 50 anos de suas carreiras em um trabalho com-
pleto, com 29 faixas que incluem os principais su-
cessos dos dois artistas consagrados, em CD, DVD 
e KIT (CD DUPLO+DVD). Os arranjos são simples e 
intimistas, ideais como registro da trajetória brilhan-
te dos baianos.

 Vencedor de seis prêmios no Oscar 2016 – a 
maior quantidade de estatuetas conferidas a um úni-
co filme na premiação deste ano -, o longa continua 
a história de Max Rockatansky (Tom Hardy, em papel 
originalmente vivido por Mel Gibson nos três filmes 
anteriores). Atormentado pelo passado, o protagonista 
busca viver sozinho, pois acredita que é a melhor for-
ma de sobreviver neste futuro pós-apocalíptico. Porém 
precisa unir-se a um grupo liderado pela Imperatriz Fu-
riosa (Charlize Theron), que está em fuga pelas Terras 
Desertas. Perseguições frenéticas e visual estonteante 
são os grandes destaques do filme.

 Nascido em 1883 nos Estados Unidos, Napoleon 
Hill conviveu e entrevistou as pessoas mais ricas de sua 
época, como Henry Ford, Theodore Roosevelt, King Gil-
lette e John Rockefeller. Também foi assessor dos pre-
sidentes americanos Woodrow Wilson e Franklin Delano 
Roosevelt. Durante vinte anos, Hill dedicou-se a desco-
brir a “fórmula” responsável pela riqueza. “Quem Pensa 
Enriquece”, principal fruto das ideias do escritor e pes-
quisador – considerado um dos homens mais influentes 
na área de realizações pessoais de todos os tempos -, é 
um dos maiores bestsellers do mercado editorial, com 
mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. 
Uma obra atemporal que vem ajudando pessoas comuns 
a se tornarem mais bem-sucedidas. 
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Av. Frei Matias Teves, 285 | Ilha do Leite | Recife-PE
Fones: 81 3423.2424 | 3416.1926
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NE PARK: para quem procura alta qualidade 
de atendimento, conforto e segurança. 

NE PARK: para quem procura alta qualidade 
de atendimento, conforto e segurança. 
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 Com mais de 100 anos de existência e sendo 
um dos símbolos da cultura pernambucana, a pri-
meira ideia que se possa ter a respeito do frevo é 
a de ter visto tudo. Felizmente, existe sempre um 
novo olhar capaz de revelar facetas desconhecidas. 
Instalado no Bairro do Recife, o Paço do Frevo é um 
espaço dedicado à preservação e difusão do ritmo. 
 Possui quatro pavimentos onde os visitantes 
passeiam em meio a fotos, estandartes e trechos de 
canções registrados artisticamente em janelas de 
vidro. Também podem interagir com o Glossário do 
Frevo, um recurso que desvenda o significado de pa-
lavras como flabelo, evoé e abre-alas. Desfrutar da 

Paço do Frevo 
escola de dança, escola de música, estúdio de gra-
vação, do centro de documentação “Maestro Guerra 
Peixe” e das exposições temporárias e de longa du-
ração, são outros atrativos. 
 Em todos os ambientes predomina a beleza 
e a irreverência no chão, paredes e teto, com letras 
de música e nomes de artistas que fizeram do frevo 
Patrimônio Imaterial da Humanidade.

Serviço:
Paço do Frevo
Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
Mais informações: (81) 3355-9500

 Desempenho de top de linha em tela de quatro polegadas. 
Assim pode ser resumido o novo lançamento da Apple, o 
iPhone SE. Anunciado recentemente, o smartphone é apon-
tado como superior ao modelo anterior da maçã (5S, de 
2013) e também de outras empresas, sendo o compacto 
de melhor desempenho. Possui processador dual-core 
A9 de 64-bit, capacidade de 16 GB e 64 GB, câmera de 12 
megapixels (que grava em 4K), câmera frontal de 5 me-
gapixels, 2GB de memória RAM e Touch ID (sensor bio-
métrico). O novo aparelho também recebeu melhorias 

na Wi-Fi, LTE (recurso para navegar em alta velocidade) 
e na bateria. O iPhone SE ainda não tem data para chegar ao 

Brasil. Nos Estados Unidos, está sendo vendido entre US$ 399 e 
US$ 499, respectivamente, nas cores cinza espacial, prata, dourado 
e ouro rosa. Por aqui, a expectativa é que seja comercializado em 
um valor abaixo do iPhone 6S.

iPhone SE 


