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Editorial

NEsta edição
A primeira capa de 2017 apresenta um guia com os melhores
lugares para curtir o Carnaval, do litoral ao Agreste
pernambucano. Mas início de ano é também época de planejar
as finanças. Sobre o assunto, trazemos nesta edição dicas de
como investir seu dinheiro, com as vantagens e desvantagens
da popular poupança até a tendência do momento, o Tesouro
Direto. Na seção Saúde e bem-estar, falamos sobre os benefícios
da acupuntura, tratamento milenar chinês feito com agulhas.
Em Gastronomia, você vai aprender uma receita deliciosa do
prato Bacalhau a Natas, do restaurante Dona Salsa, na praça de
alimentação do Thomas Edison. E vamos apresentar o novíssimo
residencial Lincoln Avenida, em Boa Viagem, entregue no final
de janeiro.
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APP
Hand Talk
É usado como recurso de tradução para Libras, estreitando
laços entre deficientes auditivos e ouvintes. Muito mais do
que um tradutor, o aplicativo
aproxima pessoas através da
tecnologia e da comunicação.
Disponível na App Store e
Play Store.
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PARCEIROS

Ecoflora Paisagismo
e Gramados Esportivos
Rua Dois Irmãos, 223, Apipucos
Recife-PE | (81) 3244-1891
alecoflora@hotmail.com

Arclima Engenharia LTDA
A. Industrial Três (ZI-3) Tronco Distribuidor Norte (TDR-Norte), 8351, Suape

S.O.S. Bombas
Rua do Pombal, 39, Santo Amaro
Recife-PE | (81) 3421-1771
www.enbatista.com.br

EXTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

VIPTECH TELEINFORMÁTICA
Av. Agamenon Magalhães, 4775
SL 608, Ilha do Leite
Recife-PE | (81) 2125-7674
www.viptechbr.com.br

TOTAL SERVE TERCEIRIZAÇÃO

Cabo de Santo Agostinho-PE | (81) 3469-8000

www.arclima.com.br

Estrada do Arraial, 4460, Casa Amarela
Recife–PE | (81) 3446-1630
www.extraservicos.com.br

Rua Engenheiro Otávio Arantes, 175
Sala B, Imbiribeira
Recife-PE | (81) 3422-1953
www.totalserve.com.br

GENTEC GRUPOS GERADORES LTDA
A VERDADEIRA SOLUÇÃO EM ENERGIA

Estrada do Forte, 1233 SL 02, Cordeiro
Recife-PE | (81) 3035-0254
99607-6260 / 99621-4588
www.gentecgeradores.com.br

NE PARK

Av.Frei Matias Teves, 285, Ilha do leite
| Recife-PE | 81 3423.2424 / 3416.1926
www. nepark.com.br

QUASAR SEGURANÇA
E TELECOMUNICAÇÕES
Av. Santos Dumont, 1011, Rosarinho
Recife-PE | (81) 3038-6002 / 3037-6002
quasarseg@hotmail.com

IDENTIFICK - Soluções para
Identificação, Ponto e Acesso

Estrada dos Remédios, 2157, Madalena
Recife-PE | (81) 3466-8508
www.identifick.com.br
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SAúde E BEM-ESTAR

Agulhadas relaxantes

Serviço
Dra. M. Cristina Alves Melo
Torre Albert Einstein
Sala 612
Fone: 3221.7764

HISTÓRICO
A acupuntura é um ramo
da medicina tradicional
chinesa e, de acordo com
a terminologia da Organização Mundial de Saúde,
um método de tratamento
complementar. Foi também declarado Patrimônio Cultural Intangível da
Humanidade pela Unesco.
É um dos tratamentos médicos mais antigos e teve
sua origem há mais de
2500 anos. As raízes de sua
filosofia estão nos ensinamentos tradicionais do
Taoismo, que promove a
harmonia entre os humanos e o mundo a sua volta,
assim como um equilíbrio
entre o yin e o yang (forças
opostas).
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“Ao inserir a agulha, ocorre um
estímulo nas terminações nervosas existentes na pele e tecidos adjacentes, especialmente
nos músculos, que vão seguir
até o nosso Sistema Nervoso
Central. Então são liberadas
substâncias conhecidas como
neurotransmissores, que desencadeiam efeitos analgésicos,
anti-inflamatórios, relaxantes
musculares e também com ação
moduladora sobre as emoções e
o sistema imunológico”, explica Melo.

“Temos o caso da Chikungunya,
cujo tratamento precoce com
a acupuntura alivia a dor e diminui os efeitos terríveis da
doença sobre as articulações.
Em alguns casos, uso a eletroacupuntura, estímulos elétricos
sobre as agulhas; as ventosas e
a auriculoterapia, na parte externa da orelha”, exemplifica a
doutora.
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Apesar do medo de muitas pessoas, vários efeitos de relevância clínica podem ser gerados
pela acupuntura. Quem garante é a Doutora Cristina Melo,
que atende no sexto andar do
Edifício Albert Einstein.

A acupuntura é bem mais que
inserir agulhas e exige do médico a capacidade de identificar e
conduzir um caso clínico, com
avaliação de exames radiológicos e complementares, além
do trabalho em conjunto com
outras especialidades médicas,
fisioterapêuticas e uso de medicamentos de forma adequada.
Seu campo de atuação é bastante amplo e tem se observado
uma grande eficácia no tratamento das várias causas de dor,
doenças e disfunções orgânicas.

Divulgação

A utilização de práticas como
a acupuntura, yoga e tai chi
chuan cresceu 50% nos últimos
dez anos, de acordo com diagnóstico levantado pelo Inquérito Nacional das Práticas Integrativas e Complementares
no SUS. No caso do tratamento
chinês, aparentemente o uso
de técnicas espalhando agulhas
pelo corpo pode ser assustador.
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ECONOMIA

Como escolher o melhor
investimento
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OUTROS
TIPOS DE
INVESTIMENTO
FUNDOS DI
Esses tipos de fundos aplicam
majoritariamente em
investimentos que
acompanham as variações da
taxa DI (Depósito
Interfinanceiro). Eles oferecem
baixo risco, já que os
investimentos atrelados a essa
taxa costumam ser
conservadores. Indicado para
curto prazo.
LCA
A Linha de Crédito do
Agronegócio é o título emitido
pelos bancos para financiar
participantes da cadeia do
agronegócio. Sua principal
vantagem é a isenção de IR,
benefício concedido pelo
governo como forma de
incentivar o crédito ao setor.
Indicado para médio prazo.

“Depende da intenção e prazo
do investidor. A curto prazo,
o pior é a poupança, que tem
rentabilidade baixa, mesmo
sendo isenta de imposto. Além
disso, é preciso esperar completar o aniversário para ter a
rentabilidade”, aponta o assessor de investimentos e sócio
da Athena Investimentos, localizada no Empresarial Isaac
Newton, Diego Mendonça.

LCI
Semelhante ao LCA, a Letra de
Crédito Imobiliário conta com
isenção de IR e é o título
emitido pelos bancos para
obtenção de recursos destinados
a financiamentos do setor
imobiliário. Sua desvantagem
pode ser o aporte inicial elevado
e o prazo mais longo. Indicado
para médio prazo.
CDB
Ao aplicar em um Certificado de
Depósito Bancário, o investidor
empresta dinheiro ao banco e é
remunerado por isso, enquanto
o banco utiliza os recursos
captados para emprestá-los a
outros clientes. Indicado para
longo prazo.
TESOURO SELIC
Ele paga ao investidor a
variação da taxa básica de juros
– a taxa Selic – durante o
período da aplicação. Com o
governo como emissor dos
títulos, ele tem baixíssimo risco
de crédito, que seria o risco de o
emissor desonrar o pagamento.
Indicado para longo prazo.

Divulgação

Com o período de crise, todo
brasileiro sonha que seu
dinheiro renda cada vez mais.
A poupança ainda é a modalidade de investimento mais
popular do país, com 69,5%,
de acordo com o Serviço de
Proteção ao Crédito e Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas. Mas, qual
é a melhor forma de investimento?

Tendência
O Tesouro Direto é um programa criado em 2002 que permite
que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet, via
banco ou corretora, sem precisar aplicar em um fundo de
investimentos. Apesar de seus
quase 15 anos de existência, somente em 2016 o investimento
caiu no gosto popular.
Em novembro do ano passado, registrou o maior número
de operações em um mês, com
181.498. Em outubro, o TD alcançou a marca de 1 milhão de
investidores, um crescimento
de 73,7% em comparação com
outubro/2015.
“As pessoas estão procurando
produtos mais rentáveis. O Tesouro tem alguns títulos que
pagam inflação mais taxa de juros, que protege contra o medo
de inflação. É seguro e isso atrai
a migração de pessoas”, acrescentou Mendonça.
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Divulgação

GASTRONOMIA

Encontre
n o C o r p o r a t e Ce n t e r
lista de empresas
por Torre

O restaurante de origem
portuguesa oferece cardápio
com grande diversidade de pratos
(regionais e do país europeu),
feijoada, frutos do mar, saladas e
sobremesas. Porém sua referência
são os Bacalhaus ao Coco, à
Espanhola, Narcisa e Natas, o
mais popular do cardápio atual.
“Comer na Salsa para mim é
o melhor momento do dia,
sempre muita variedade, comida
deliciosa e impecável, com
culinária tradicional brasileira
e portuguesa. O toucinho do
céu, a torta de morango e todas
as sobremesas são deliciosas.

Parabéns a todos da Dona Salsa”,
destacou, em comentário no
Facebook, o cliente André Castro.
Receita do Bacalhau a Natas
INGREDIENTES

• 700g de bacalhau dessalgado e desfiado;
• 2 cebolas grandes em rodelas;
• 1 xícara de azeite;
• 1 lata de creme de leite ou 1 garrafa;
pequena de creme de leite fresco;
MOLHO BRANCO

• 1 litro de leite;
• Noz moscada e sal;
• Farinha de trigo;
MODO DE PREPARO

• Em uma panela, mexer o azeite e as
cebolas até ficarem transparentes;
Acrescentar o bacalhau, mexendo sempre;
• Em outra panela, colocar um pouco de
manteiga e o trigo e deixar fritar. Logo
após, acrescentar o leite;
• Bater no liquidificador para ficar um
creme liso;
• Voltar à panela e acrescentar uma
pitada de noz-moscada e sal a gosto;
• Misturar o molho branco ao bacalhau e
deixar ferver, mexendo;
• Acrescentar o creme de leite, misturando bem, e desligar o fogo;
• Colocar numa vasilha refratária e cobrir
com fatias de muçarela;
• Levar ao forno até começar a borbulhar.
Servir com batata soutê ou palha, arroz
branco e um bom vinho.

Serviço | Dona Salsa
Segunda a sexta, 10h30 às 15h30.
Praça Thomas Gourmet do
Empresarial Thomas Edison
Av. Agamenon Magalhães, 4775,
Ilha do Leite.
Telefone: (81) 2125-7442.

Torre Thomas Edison
07 Dona Salsa | 2125.7442
201 Clínica Dermatológica e Urológica | 2125.7402
208 Laboratório Fernando Travassos | 2125.7555
311 Consultório Pediátrico | 2125.7521
411 Onconsult | 3033. 0101
405 Nóbrega Odontologia | 2125.7445
502 Consultório Psicologia | 2125.7469
505 Ferreira e Chagas Advogados | 3040.0852
705 Megasport Marketing Esportivo | 2125.7494
711 Sevolo Barros Advocacia | 2125.7512
1301 Race Soluções Empresariais | 3423.0172
1602 Teledata Informações Tecnologia | 3222.3917
1612 Supera Alimentação | 2125. 7610

Torre Graham BelL
305 Otoclínica | 2125.7701
308 Drª. Jeanine Caminha | 2125.7886
501 Temape | 2119.0777
605 Modiin Quality | 2125.7630
901 ASSENNJUFE | 3103.6266
1003 Erika Novaes (Esc. de Arquitetura) | 3221.9558

T o r r e I s aa c N e w t o n
301 Colgate Palmolive Company | 3059.3119
302 Fleith, Zilli Quadro & Souza | 3039.8881
403 Sode - Intermediação de Negócios | 3072.5400
501 Endomedical | 3126.9001
602 Qualicorp Corretora Seguros S/A | 2125.7599
703 Ace Seguradora | 3038.9793
704 Surfix Tecnologia Ltda | 3419.8525
802 J & M Comércio e Dist. Elet. Eireli | 3033.6213
804 Dermatho Clínica | 3076.1212
1101 Advocacia Galdino e Rebelo | 3326.3909
1602 Casa Publicidade Ltda. | 3465.6005
2101 Ibope | 3216.7000

Torre Alfred Nobel
901 Univision | 3125.2626
1001 Albino Advogados | 3059.3062
1003 Carol Brandão Image e Diagnóst. | 3221.2617
1004 Serur Advogados Associados | 3059.3052
1202 Iveco Latin America Ltda | 3797.2809
1301 Genomica Diagnósticos | 3224.5013
1502 Globo Hospitalar | 2125.7722
1501 SF Fisioterapia Ltda | 3059.3114
1601 Representa Materiais | 3038.5002
1602 Adn Impex Consultores Associados SS Ltda |
3326.3007
2301 Grupo Dislub Equador | 2123.3900
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Ficar bem colocado em um
prêmio nacional, em uma disputa
entre 950 estabelecimentos e
2.059 receitas não é para muitos.
Quem chegou ao pódio em um
concurso deste tamanho foi o selfservice Dona Salsa, localizado no
Empresarial Thomas Edison. Em
2014, o estabelecimento inscreveu
a receita do Bacalhau ao Coco no
concurso Melhores Quilos do
Brasil, promovido pela Unilever
Food Solutions, em parceria com
a Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes. A Dona Salsa ficou
com a segunda colocação do
grupo Pernambuco.
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Sabor português no
Thomas Edison

Torre Albert Einstein
13 Salão R & K | 3039-2800
112 Assessoria previdenciária | 3049-4449
402 Felipe Dubourcq (urologista) | 3222-6833
410 Agrofilde | 3339-1977
411 Hildebrando Spinelli (Ginecologista) | 3421-3422
612 M. Cristina Correia Melo (Acupuntura) | 3221.7764
607 Credfort Financiamento | 3222-7027
613 Isabela Cristina (Pediatra) | 3421-2732
616 Alberto Melo (Cardiologista) | 3071-5649
705 Joacil Carlos (Neuro Cirurgião) | 3039-0097
804 Studio A (fotografia) | 3237-7208
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TURISMO

Carnaval do litoral ao
agreste de Pernambuco
Vai curtir o carnaval e ainda não decidiu o local? Lembre-se: a folia
está chegando, começa no dia 24 de fevereiro, com a quarta-feira de
cinzas no dia 1º de março. Para lhe ajudar no planejamento, o Corporate News preparou um guia com as melhores opções para curtir
a folia no estado, da Região Metropolitana até o Agreste.

Goiana

RMR
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O roteiro ideal já está traçado:
manhã nas ladeiras de Olinda e
noite no Recife Antigo. No sábado de Zé Pereira, uma passadinha no maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada.

Com o GRUPO

Na Zona da Mata Norte do Estado, tem o Bloco As Catraias de
Ponta de Pedras, o maior do Litoral Norte. Com quase 30 anos
de pura criatividade e irreverência, o bloco conta com homens
vestidos de roupas, fantasias e
adereços de mulher, desfilando
pela Avenida Beira Mar.
Hospedagem:
Hotel Ponta de Pedras
(81) 3616-1113 / 99718-5748
hotelpontadepedras.com.br.

LIDERANÇA
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sua empresa pode ficar tranquila.

6

Recife - Boa Viagem
(81) 3033-5555
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Recife - RioMar
(81) 9 8112-0709

Natal
(84) 3221-2159

Triunfo
As máscaras dos Caretas podem
até não estampar um sorriso,
mas eles são a representação
máxima da alegria e da tradição do Carnaval de Triunfo.
Os mascarados representam o
principal personagem da festa
de momo triunfense há mais
de 90 anos, e que consolidaram
o município como um dos melhores festejos do interior do
Estado.
Hospedagem:
Pousada Baixa Verde
(87) 3846-1103 / (87) 99622-0089
www.pousadabaixaverde.com.br/
pousada/

Para que você se mantenha focado na estratégia do
seu negócio, o Grupo Liderança oferece uma solução
completa de serviços, alinhada com o padrão de
qualidade da sua empresa. Deixa com a gente.

Limpeza e
Conservação

Serviços
Técnicos
em Altura

Segurança
Privada

Promoções
e Eventos

Carga e
Descarga

Recepção

Capacitação e
Treinamento

Portaria

Recrutamento
Serviços
e Seleção
Temporários

comercial@liderancaservicos.com.br

www.liderancaservicos.com.br
02/02/2017 13:07:56

MERCADO

bangkok.com / Divulgação

Turismo

Bezerros
Os papangus do carnaval de
Bezerros, cidade do agreste de
Pernambuco, são uma tradição
centenária. Geralmente saem
em grupos mascarados, embrulhados de lençóis, cobertos de
dominós ou disfarçados de todas as maneiras. Fantasia sem
luxo, nem brilhos.
Hospedagem:
Pousada Fazenda Santa Fé
(81) 3341-1400 / 99283-9000
www.terradesantafe.com.br

Novo residencial
em Boa Viagem
A Rio Ave entregou o Lincoln Avenida, residencial de
alto padrão para quem quer
morar perto da praia de Boa
Viagem – o cartão postal da
cidade.

O Lincoln Avenida está localizado na Praça Jules Rimet, no coração dos melhores serviços da cidade e fica
a dois minutos andando da
praia.
Outras informações:
www.rioave.com.br
(81) 2128-7397
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O empreendimento tem um
apartamento por andar de
181,34m² com quatro suítes,
sala para três ambientes e
varanda ampla. Cada apartamento tem três vagas de garagem e poderá usufruir de
todos os itens de lazer para

a família viver com exclusividade, conforto e segurança: piscina, vista para o mar,
salão de festa e playground.

7
revista-corporatenews-ed50.indd 7

02/02/2017 13:08:05

JANEIRO E FEVEREIRO 2017

Corporate News 50 •

8
revista-corporatenews-ed50.indd 8

02/02/2017 13:08:08

