
C
O

RP
O

RA
TE

N
EW

S
In

fo
rm

at
iv

o 
do

 R
io

 A
ve

 C
or

po
ra

te
 C

en
te

r 
| N

º 
46

 | 
A

no
 1

0 
| J

un
ho

 -
 2

01
6

Saúde

Viagem

Dicas de alimentação
para o dia a dia - pág 6

Os atrativos de Caruaru
para o São João - pág 8

Empreendimento
Rio Ave abre 1º hotel

Ramada no Nordeste - págs 4 e 5
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Seis meses se passaram e já 
chegamos na metade de 2016. 

No mês de junho, temos o São João 
como momento para desfrutar e 
viajar. Esse é um dos assuntos que 
trazemos nesta edição do Corporate 
News, juntamente com a abertura do 
Ramada Hotel & Suítes - o primeiro 
hotel da bandeira internacional no 
Norte e Nordeste -, saúde, cresci-
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3mento empresarial, além de dicas 
de arte e cultura. Como manter-se 
saudável em meio à rotina diária de 
compromissos e falta de tempo?       
E no seu trabalho, como é a Cultura 
Organizacional? Ela está definida e é 
transmitida adequadamente para a 
empresa alcançar o sucesso? Ava-
liar essa questão na metade do ano 
pode favorecer o cumprimento das 

metas para os seis meses restan-
tes. Esses conteúdos fazem parte 
da nossa proposta em gerar valor 
para os condôminos e visitantes do 
Rio Ave Corporate Center.
Boa leitura.

Rodrigo Calado
Editor

Uma publicação do grupo 

Apoio ao bem-estar social  

Quer dicas de decoração e de lugares mara-
vilhosos para passar as férias? Você encontra 
todas essas dicas e muitas outras nas nossas 
redes sociais. Curta, comente e compartilhe!
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Salário Mínimo 
R$ 880,00

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

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%

Abr/2016 663,057 0,55% 2,13%

Inflação 2016 (%) 
Mês IPCA 

(IBGE)
INPC 
(IBGE) IGPM SELIC INCC

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

Abr/2016 0,61 -- 10,60 -- 0,41

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

rioavecorporatecenter

www.rioavecorporate.com.br

@rioavecorporate

Cultura 
organizacional: 
você já definiu 
a sua? 

 “A concorrência pode copiar 
tudo que fazemos, mas nunca vai conse-
guir copiar aquilo que somos”, disse Abí-
lio Diniz, um dos empresários brasi-
leiros mais bem-sucedidos, sobre 
as empresas possuírem um objetivo 
maior do que o lucro. No que diz respei-
to à cultura organizacional, essa identi-
dade própria deve estar definida também, 
pois representa a diferença entre o sucesso e 
o fracasso de uma organização. 
  A cultura organizacional abrange 
as crenças, hábitos, atitudes, além dos valores éti-
cos e morais e das políticas internas e externas de 
uma empresa. Por meio dela, colaboradores podem 
efetivamente-contribuir para o crescimento da 
organização, transmitindo a imagem desejada. Por 
outro lado, haverá baixa produtividade e conflitos 
caso não haja sintonia na gestão de pessoas e na 
transmissão desses valores desejados. Ou seja, a 
cultura organizacional exige a definição e aplicação 
de diretrizes para o sucesso. 

 Com o apoio do Rio Ave Corporate Cen-
ter e da Acta Administração Especializada pelo 
5º ano consecutivo, foi realizada recentemente 
mais uma edição do projeto Renovação. A inicia-
tiva contempla a arrecadação de alimentos e do-
nativos para o Espaço da Criança – ARH, no bair-
ro dos Coelhos, além de atendimentos sociais. 
Em 2016, mais de 300 pessoas foram beneficia-
das pela ação social na ONG, que há 20 anos ofe-
rece educação e alimentação para crianças em 
comunidades de baixa renda no Recife.
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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

 Mas como agir na transmissão correta da 
cultura organizacional? A resposta é: transparên-
cia. Ser transparente no contato diário com os fun-
cionários, nas reuniões, nos informativos, murais 
e intranet, por exemplo. Só assim a equipe pode 
“vestir a camisa” e agir de maneira comprometida 
como se fosse a própria “dona” do negócio. Toda 
essa sinergia é transmitida ao cliente e as metas 
tornam-se mais viáveis de serem alcançadas.



Rio Ave abre primeiro 
Ramada do Norte e Nordeste
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 A Rio Ave entrega aos seus clientes 
o Ramada Hotel & Suítes, o primeiro hotel da 
marca internacional no Norte / Nordeste. Loca-
lizado no bairro de Boa Viagem, o empreendi-
mento abre em regime soft opening, com toda 
a garantia de qualidade da construtora e será 
administrado pela bandeira internacional Ra-
mada, marca gerenciada no Brasil pela empre-
sa Vert Hotéis. Este é o segundo hotel entregue 
ao Estado pela construtora. 
 “Essa parceria com a Vert consoli-
da nosso plano de negócios em investir em 
Pernambuco e atender nossos clientes com 
empreendimentos de qualidade e sustentabi-
lidade”, disse o diretor comercial da Rio Ave, 
Alberto Ferreira da Costa Júnior. Com investi-
mento próprio da Rio Ave da ordem de R$ 55 
milhões, o hotel também funcionará no formato 
pool e será gerenciado pela empresa adminis-
tradora hoteleira, através de um contrato de 
adesão. Os investidores que aderiram a esse 
sistema poderão residir no próprio flat ou dis-
ponibilizá-lo para locação.

Sobre o Ramada Hotel & Suítes 
Recife Boa Viagem
 Vencedor do Prêmio Ademi 2015, con-
siderado o ‘Oscar da Construção Civil’, o novo 
hotel foi destaque na categoria Residencial com 
até dois quartos. O empreendimento, que deve 
ser inaugurado no próximo mês de julho, pos-
sui uma área total construída de 13.733,36 me-
tros quadrados. São 192 quartos, com estrutu-
ra completa nas categorias, luxo, super luxo e 
family, distribuídos em 24 pavimentos, envol-
vendo 8 apartamentos por andar. A área total 
de quartos chega a 8.787,36 metros quadrados. 
 O cliente encontra três opções de 
quartos, nos tamanhos 40 m², 47 m² e 71 m², 
todos com internet Wi-Fi e TV a cabo disponí-
veis, conforto nas instalações e banho revigo-
rante. O público conta ainda com área de lazer 
completa na cobertura, envolvendo piscina ao 
ar livre e vista privilegiada para o mar, sauna, 
ambiente para eventos, espaço fitness, além de 
estacionamento privado rotativo com 196 vagas 
de garagem. 

 Este hotel executivo de alto padrão está loca-
lizado a duas quadras da praia de Boa Viagem, a 15 
minutos do Aeroporto Internacional do Recife/Gua-
rarapes – Gilberto Freyre e é ideal para pessoas que 
procuram apartamentos e suítes executivas, e que 
precisam de agilidade e conforto a preços acessíveis. 
“Boa Viagem é uma ótima escolha para viajantes inte-
ressados em natureza, relaxamento e história”, des-
creve a gerente geral do hotel, Joselma Cavalcanti de 
Albuquerque.

Sustentabilidade
 Entre as iniciativas sustentáveis, o Ramada 
conta com vidros eficientes (que permitem a entrada 
de luz natural, mas reduzindo a passagem de calor nos 
ambiente e ampliam a vista ao exterior), fachada em 
ACM (revestimento com maior durabilidade que reduz 
o custo com manutenção e reforça isolamento tér-
mico); central de aquecimento de água a gás natural 
para atender aos chuveiros de todos os apartamentos 
e lâmpadas LED para reduzir custos com energia.

Apresentação à imprensa
 As instalações do Ramada foram apresen-
tadas à imprensa, durante almoço para jornalistas 
convidados, no dia 17 de maio, no restaurante do novo 
hotel. O evento reuniu repórteres e colunistas de jor-
nais, revistas e blog social do Estado. O encontro foi 
comandado pelo diretor comercial da Rio Ave, Beto 
Ferreira da Costa, que conversou com os formadores 
de opinião sobre os investimentos e diferenciais do 
empreendimento. 
 Também estavam presentes o diretor de Ma-
rketing e Vendas da Vert Hotéis, Bruno Guimarães, e 
a gerente geral do Ramada Hotel & Suítes Recife Boa 
Viagem, Joselma Cavalcanti de Albuquerque, que fa-
laram da expansão da bandeira hoteleira no país e a 
maneira hospitaleira de receber os clientes.Fo
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CINEMA
Truque de Mestre: O 2º Ato
 Após enganar o FBI um ano antes, o grupo 
de mágicos é forçado a se reunir mais uma vez e 
realizar uma nova série de golpes elaborados que 
culminarão na maior ilusão que já fizeram até agora. 
Sequência de “Truque de Mestre”, filme que trouxe 
muitas surpresas, truques de mágica e uma revira-
volta no final.

Como ser mais saudável 
com atitudes simples
 Alimentar-se de maneira 
correta pode ser um desafio para 
as pessoas acostumadas a uma 
rotina de compromissos. Muitas 
vezes é difícil substituir hábitos 
alimentares prejudiciais por no-
vas atitudes saudáveis. Confira 
algumas dicas com a nutricionis-
ta Luciana Mamede.

Quais alimentos devem 
ser evitados e por quê?
Fast-foods em geral, enlatados 
embutidos e defumados. Estes 
devem ser evitados porque sua 
composição é alterada e pos-
suem muitos aditivos químicos 
que podem prejudicar a saúde do 
indivíduo. 

Quais alimentos devem fazer 
parte do consumo diário 
em cada horário? 
Um exemplo qualitativo de café 
da manhã e jantar seria: leite, 
pão, queijo ou ovo e fruta. Para 
almoço: carne, vegetais, arroz e 
feijão. Quanto aos lanches seriam 
alimentos que completariam as 
recomendações nutricionais do 
paciente, dentre eles: frutas, io-
gurtes, oleaginosas, etc.

Quais as consequências de uma 
alimentação inadequada, sendo 
carente de nutrientes e rica em 
açúcar, por exemplo?
A alimentação inadequada pode 
desencadear alterações nutri-
cionais e metabólicas, gerando 
diversas patologias, a exemplo 
da desnutrição, diabetes e obe-
sidade. 

Quais serviços são oferecidos 
em seu consultório? 
S e m p r e c o m e ç a m o s c o m o 
Recordatório Alimentar do pa-
ciente. Trata-se de importante 
registro dos hábitos de consu-
mo alimentar do mesmo, sendo 
parte fundamental para o início 
das condutas nutricionais, bem 
como uma fonte de consulta e 
comparação com a evolução do 
paciente. Respeitar o hábito ali-
mentar e estilo de vida do mes-
mo é uma prioridade para nós.

A bioimpedância, exame capaz 
de avaliar com precisão e rapi-
dez o diagnóstico nutricional do 
indivíduo, fornece uma informa-
ção completa sobre a condição 
do corpo dele, definindo a com-
posição corporal atual e ideal 
do músculo, equilíbrio de água 
corpórea, massa óssea e de gor-
dura, permitindo assim entender 
a interação atual do seu hábito 
de consumo alimentar com o 
organismo, aumentando consi-
deravelmente a capacidade de 
acertar o novo hábito de vida do 
paciente.

Realizamos também a calorime-
tria indireta, a qual determina o 
gasto energético em repouso, in-
cluindo dados sobre o quociente 
respiratório,-com a estimativa 
da proporção entre os substra-
tos energéticos metabolizados, 
reportando se estamos conse-
guindo resultados em consumo 
de mais ou menos calorias em 
estado natural. Lembrando que 

perder peso é uma relação dire-
ta entre o que se come e o que 
se consome de energia para nos 
mantermos vivos, as sobras vão 
se tornar a famosa gordura.

Por fim, os exames laborato-
riais completam o diagnóstico 
nutricional, os quais irão nos 
fornecer as deficiências nutri-
cionais especificas e de maior 
severidade, determinando o ci-
clo mais ou menos agressivo da 
primeira fase de perda de peso, 
bem como nas demais fases.

Em nossa clínica temos uma 
visão holística do paciente, não 
perdemos nada de vista, tanto o 
contexto (exames não invasivos) 
quanto-o específ ico (exames 
invasivos). Isso nos levou a um 
novo projeto, que deve ser inau-
gurado em agosto deste ano: o 
primeiro centro de acompanha-
mento ao obeso do Nordeste, 
novos tipos de exames, siste-
mas e novos profissionais irão 
estar disponíveis para todos os 
nossos pacientes, pois a nossa 
razão de existir é trazer para 
a realidade de nossos clientes 
dias cada vez melhores e sau-
dáveis. 

Clínica de Nutrição
HNS (Health Nutrition Service)
Rua Frei Matias Teves, 285
Ilha do Leite – Recife/PE
Sala 1601 – Torre Graham Bell

 (81) 3366.9584
 (81) 3036.6383
(81) 99757.3069

Corporate CenterEncontre no
TORRE ALBERT EINSTEIN
• Sala 16 / Sobrancelhas Design
   3127.1115
• Sala 20 / Cozinha do Gênio / 3421.4278
• Sala 26 / Presentes Magníficos
   3221.9262
• Sala 205 / Eros Safh Advogados
   3222.2837
• Sala 413 / Clinica Dermatológica
   Mônica Mares / 3423.2426
• Sala 414 / RCL advogados
   e Consultoria / 3035.0846
• Sala 612 / Acupuntura
   Maria Cristina / 3221.7764
• Sala 614 / Psiquiatria
   Cristina Melo / 3221.4099
• Sala 620 / Otorrinolaringologista
   (Dinalva) / 3227.9163
• Sala 705 / Neurocirurgião
   (Frederico Tavares) / 3231.3397

TORRE THOMAS EDISON
• Loja 03 / Paço Real
   (Restaurante) / 4101.5768
• Loja 07/ Dona Salsa / 2125.7442
• Sala 106 / Miguel Eguren
   Corretagem de imóveis / 2125.7400
• Sala 204 / Gisely Saraiva
   Dermatologia/ 2125.7527
• Sala 307 / Ritmo Cardio/ 2125.7458
• Sala 403/ Laka Paisagismo / 2125.7558
• Sala 503 / Fleith Zilli Quadros
   Advogados Associados/ 3039.8881

• Sala 505 / Ferreira
   e Chagas Advogados / 3040.0852
• Sala 703/ Jaime Filho
   Representações/ 2125.7666
• Sala 901 / Finsol Micro
   Crédito / 3037.2805
• Sala 1312 / Consultório Odontológico
   Drª Ana Bethânia / 2125.7637
• Sala 1602 / Teledata
   Informações Tecnologia / 3222.3917

TORRE GRAHAM BELL
• Sala 305 / Otoclínica / 2125.7701
• Sala 308 / Consultório
   Drª. Jeanine Caminha/ 2125.7886
• Sala 309 / Psicologia
   Drª Elizabete Siqueira / 3241.6939
• 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 / 3059.3518
• Sala 501 / Endomedical / 3126.9001
• Sala 703 / Ace Seguradora / 3038.9793
• Sala 801 / Neodent / 3202.6900
• Sala 804 / Dermatho Clínica / 3076.1212
• Sala 901 / Angio Clínica
   Vascular / 3231.3762

• Sala 903 / Porto Engenharia Ltda
   3032.2302
• Sala 1003 / Rede Brasil / 3059.3006
• Sala 1101 / Advocacia Galdino
   e Rebelo / 3326.3909
• Sala 1102 / Mafra Advogados / 3034.8781
• Sala 1602 / Casa Publicidade Ltda
   3465.6005
• 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
• Salas 1301 / Genomika Diagnósticos
   3125.0505
• 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 Ltda. / 3326.3007
• 23° Andar / Grupo Dislub Equador
   2123.3900
A lista completa
se encontra no site:
www.rioavecorporate.com.br
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LIVRO 
Elis Regina 
Nada Será Como Antes 
 O livro ‘Elis Regina - Nada Será Como Antes’ 
narra a vida de Elis desde seus primeiros dias em 
Porto Alegre, quando cantava ‘Fascinação’ ao lado 
das amigas nas escadarias de um colégio, até sua 
despedida trágica, aos 36 anos, quando estava pres-
tes a, de novo, mudar tudo em sua vida. Ao todo foram 
quatro anos de entrevistas e pesquisas em arquivos, 
incluindo dezenas de músicos que a acompanharam 
durante sua carreira.
Editora: Master Books
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 Capital do Forró, Caruaru reúne as melho-
res atrações para desfrutar da festa junina. São sho-
ws, gastronomia e atrativos culturais que fazem jus 
ao título de “maior e melhor São João do Mundo”. 
Na Capital do Agreste, o período junino está ligado 
à grandiosidade em números.  Uma história que co-
meçou de maneira discreta, na década de 1970. 
 Na época, o odontólogo Agripino Pereira 
organizava a festa de São João para sua família.             
O tempo foi passando, a festança ganhou cada vez 
mais adeptos e, nos anos 1990, a Prefeitura passou a 
ser responsável pela comemoração. Hoje, estima-se 
que mais de 1 milhão de pessoas 
comemorem o festejo junino em 
Caruaru.

Música e gastronomia
 No Pátio de Eventos Luiz 
Gonzaga, o São João de 2016 será 
aberto por Elba Ramalho pelo nono 
ano consecutivo. Dentro e fora do 
Pátio, diversos polos pela cidade 
oferecem mais música com forró 
e outros ritmos, como MPB e Pop. 
Caruaru também oferece as festas 
das comidas gigantes, com o maior 
cuscuz, bolo de milho, pamonha, 
entre outras iguarias sendo ser-
vidas para um grande número de 
pessoas.

As múltiplas atrações 
de Caruaru no São João

Cultura
 No Alto do Moura, o São João em Caruaru 
tem desfile de 600 bacamarteiros, festival de fogue-
teiros e a queima da fogueira, com 16 metros de al-
tura. O local, que foi berço do artesanato do Mestre 
Vitalino, concentra diversos ateliês, museus, grupos 
de dança e música, além de restaurantes e bares.    
Ir à Capital do Agreste também oferece a possibilida-
de de conferir as feiras da cidade, a exemplo da Feira 
de Caruaru, a Feira da Sulanca e a Feira Livre, nas 
quais os destaques são o artesanato, as confecções 
e produtos de vestuário, respectivamente.
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