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Micropigmentação
é nova moda para
sobrancelhas

março e abril 2017

Doce da felicidade
nas versões diet,
light e sem lactose
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Editorial

NEsta edição
Páscoa costuma ser uma época complicada para as pessoas que
se preocupam com a balança, certo? Errado! Nesta edição do
Corporate News, trouxemos dicas de uma nutricionista sobre
os chocolates diet, light e até para quem tem intolerância à
lactose. Todos podem saborear os doces, mas com moderação.
Apesar do feriado da Semana Santa, o mês de abril faz parte da
baixa temporada de viagens. Apresentamos destinos e dicas de
como economizar com as passagens aéreas. E se você pretende
arrumar as malas, mas não tem tempo para cuidar da aparência,
trazemos uma matéria sobre uma clínica que realiza serviços de
micropigmentação em sobrancelhas no Corporate com horários
flexíveis e muita qualidade. Vamos falar ainda sobre a tendência
de prédios sem muro, da Semana Imobiliária que aconteceu no
RioMar e sobre campanha de doação de sangue na Torre Isaac
Newton.
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PARCEIROS
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Comercialização:
VIP Comunicação
Direção Comercial: Carmen de Queiroz
81 3033-4194 | 9 9172-1884
viprevista@viprevista.com.br
Tiragem: 4.000 exemplares

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

APP
Existem aplicativos que podem ajudar a encontrar passagens aéreas com preços mais
baratos. Confira alguns:
• Google Flights
• Decolar.com
• eDestinos
• SkyScanner
• Wego
• Voopter

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

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

NE PARK

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

SAúde E BEM-ESTAR

Divulgação

Sobrancelhas
perfeitas:
Além do design

Há 12 anos no mercado, a
clínica se especializou também
na micropigmentação em
aréolas, reconstrução para
quem faz cirurgia plástica ou
pós-mastectomia. E oferece,
ainda, limpeza de pele,
drenagem linfática e pellings.
Cerca de 90% dos clientes são
mulheres, entre 25 e 65 anos.

Muitos sonham em ter
mais tempo para se cuidar, mas esbarram na correria da rotina. Pensando
nisso a clínica funciona
também em horário de almoço, para facilitar a vida
de clientes, como Gilza
Figueiredo. Há mais de 10
anos, a gestora de RH, que
trabalha no Corporate, é
cliente de Sandra sempre
às 13h. “Eu costumo fazer sobrancelha definitiva
com Sandra, uma profissional muito perfeccionista e rigorosa com higiene.
Utilizo serviços de 40 minutos a uma hora, quando
é para retorno. Quando
preciso começar a micropigmentação do zero e
tenho mais tempo, fico até
1h30”, comenta.

“Implantamos os pigmentos no
pelo por meio de agulhas, bem
parecido com uma tatuagem,
sendo que os pigmentos utilizados
são próprios para este trabalho.
A micropigmentação funciona de
forma corretiva”
Sandra Albuquerque

Estética Sandra
Albuquerque
Torre Albert Einstein, sala 409
Telefone: (81) 3223-4291
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“Implantamos os pigmentos no
pelo por meio de agulhas, bem
parecido com uma tatuagem,
sendo que os pigmentos
utilizados são próprios para este
trabalho. A micropigmentação
funciona de forma corretiva”,
explica a micropigmentadora
estética Sandra Albuquerque.

Horário alternativo
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Retas ou arqueadas, finas ou
grossas, enfim, as sobrancelhas
também têm suas tendências.
Uma
nova
moda
que
surgiu há poucos anos foi a
micropigmentação. A técnica
é baseada no estudo das linhas
faciais,
aperfeiçoamento
do desenho e realização do
procedimento
apenas
na
primeira camada da pele, como
se fosse uma microtatuagem.
Na Torre Albert Einstein,
a Clínica Estética Sandra
Albuquerque oferece serviços
nesta área.
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ECONOMIA

Edifícios sem muro
é tendência
Divulgação
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Não basta construir, é preciso inovar. As construtoras estão sempre em busca de novidades, não só para atrair o
cliente, mas para lançar e seguir tendências da arquitetura sustentável ou contemporânea. Um modelo que chega
ao Recife são os edifícios sem
muro.
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Na cidade de São Paulo, essa
aposta tem sido utilizada
com frequência. Em 2013,
por exemplo, foram entregues os residenciais Huma
Klabin, na Vila Mariana, e
Paulistânia Bosque Residencial, no Brooklin. No Recife,
a Rio Ave trouxe a tendência
com os empresariais Isaac
Newton e Alfred Nobel.
“Somos muito felizes com
este projeto. A ausência de
muros nestes empreendimentos proporciona circulação de vento agradável entre
as torres e uma visão comple-

ta das áreas interna e externa,
no qual a última é estruturada por uma ampla calçada e
um jardim aberto. Isso enobrece os empreendimentos
e presenteiam a nossa cidade
com o paisagismo”, destacou
o administrador do complexo Rio Ave Corporate Center,
Valdeir Bezerra.
Residencial
Este ano, a construtora levou a
tendência para
o Edifício Central Park, na
Praça Fleming,
na Jaqueira, que
acaba de ser
entregue. “Primeira coisa que
consideramos é
o respeito ao entorno. Optamos
por não colocar
muro pela loca-

lização. A gente tentou integrar ao máximo esse edifício
com a praça, sem criar aquela
barreira natural do muro no
limite do terreno”, explicou
o arquiteto Turíbio Santos,
um dos autores do projeto do
Central Park.

A Rio Ave foi uma das participantes da 3ª Semana
Imobiliária de Pernambuco,
realizada entre os dias 24 de
março e 2 de abril, no RioMar Shopping. A construtora pernambucana ocupou
estande de 20 m² para apresentar seu portfólio com
oito empreendimentos. Foram opções com tabela de
preço especial a quem quer
morar, investir ou instalar negócios. O evento foi
promovido pela Associação
das Empresas do Mercado

Imobiliário de Pernambuco
(Ademi) e contou com bancos e cartório de notas.
“Além de marcarmos nossa
presença todos os anos no
evento, a Semana Imobiliária é uma vitrine e também
canal de vendas para apresentarmos nossos empreendimentos e fechar negócios
com quem busca local para
morar, investir ou se instalar. Valeu a pena”, afirmou a
gerente de marketing da Rio
Ave, Rafaella Coelho.

*Conheça mais os empreendimentos no site da Rio Ave:

www.rioave.com.br

lista de empresas
por Torre
Torre Albert Einstein
16 Layout Artes Gráfica | 3222.9676
25 Cais Restaurante | 3222.9510
306 Droga Rápida Farmácia Fertilização | 3033.6505
413 Francisco Milfont (cirurgião plástico) | 3242.7908
417 Vila Nova Assessoria Contábil | 3251.5762
509 Renata Pessoa (dermatologista) | 3129.8823
515 Zoraia Medeiros (endócrino) | 3222.1465
608 Adriana Guerra (fono) | 3223.7168
712 Valois Assessoria e Consultoria Jurídica | 3223.1748
811 Sotero Corretora de Seguros | 3421.8398

Torre Thomas Edison
02 Restaurante Thomas Light | 2125.7606
05 Kampalla (cafeteria) | 2125.7525
103 Fresenius Kabi Brasil | 2125.7423
206 Durão e Freitas (advocacia) | 2125.7439
208 Laboratório Fernando Travassos | 2125.7555
401 Tempo Incentivos e Consultoria | 3222.0303
405 Nobrega Odontologia | 2125.7445
501 F Sarmento Advogados e Associados | 2125 7454
503 Vieira e Castelo Branco Advogados Associados |
3421.3881
608 Viptech Teleinformática | 2125.7667
702 Cpap Shop Comércio e representação | 461.3510
709 Secitor Clínica Médica | 2125.7542
1305 Cenos | 3036.6383

Torre Graham BelL
306 Consultório Dr. Raimundo Brito | 2125.7727
608 Dentista Drª. Ilma Cavalcante | 2125.7811
609 Drª Geyser Neri Pediatria | 2125.7810
610 Yara Scherb Arquitetura e Negócios | 2125.7807
1601 Brasil Insurance | 3366.9559
1612 Clinica de Nutrição | 3366.9584

T o r r e I s aa c N e w t o n
303 Azevedo e Pedrosa Advocacia | 3059.3041
601 Oliveira, Augusto, Maaze Advogados | 3081.7450
801 Neodent | 3202. 6900
901 Angio Clínica Vascular | 3231.3762
902 RV Tecnologia e Sistema s/a | 2128.9018
903 Implaface | 3221.0013
1201 Thoughtworks Brasil Software LTDA | 3059.3011
1304 Rodrigo Quintas | 3421.5102
1601 Huawei | 3059.3016
1801 Décio Freire & Associados | 3048.0075
1802 Technos | 3231.5493
2001 Mondelez | 2122.2900

Divulgação

Doação de sangue
A segunda campanha de doação de sangue no Isaac Newton, em parceria com
o Hemope, foi um sucesso. Realizada
no início de abril, a meta foi superada
com a doação de 135 bolsas de sangue.
O Corporate agradece aos doadores!

Torre Alfred Nobel
901 Univision | 3125.2626
1001 Albino Advogados | 3059.062
1003 Carol Brandão Image e Diagnost. | 3221.2617
11° ANDAR Serur Advogados Associados . |
3059.3052
1301 Genômica Diagnósticos | 3224.5013
1502 Globo Hospitalar | 2125.7722
1501 SF Fisioterapia LTDA | 3059.3114
1601 Representa Materiais | 3038.5002
1602 ADN Impex Consultores Associados S/S LTDA |
3326.3007 | 3326.4188
23° ANDAR Grupo Dislub Equador | 2123.3900
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Rio Ave na Semana
Imobiliária

Encontre
n o C o r p o r a t e Ce n t e r
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MERCADO
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TURISMO

Baixa temporada,
altos embarques
Qual é a melhor época do
ano para viajar? Comprar
passagem de madrugada é mais
barato? Com quanto tempo de
antecedência é possível obter
preços mais baixos? Essas e
outras perguntas rondam

a cabeça de quem costuma
viajar de avião. Já que no
Brasil a época atual é de baixa
temporada - entre março e
maio - o Corporate News dá
algumas dicas para que você
viaje gastando menos.

VOOS DIRETOS SAINDO DO RECIFE
Alguns novos voos diretos saindo do Recife

JERICOACOARA (CE)

ORLANDO

BUENOS AIRES

BOGOTÁ (COLÔMBIA)

Operado pela Azul, o novo trecho
será inaugurado neste mês de abril.
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Além de possuir embarques aos
sábados, a Gol lança em maio
partidas às segundas. Já a Latam
opera neste trecho desde 2015.
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A Azul lançou o trecho no final do
ano passado.

Em negociação – A Avianca negocia
voos para 2017.

Passagens
para
feriados
prolongados, meses de verão
e férias costumam ter muita
procura (alta temporada) e,
consequentemente, são mais
caras. Segundo o buscador de
passagens Voopter, os meses
com mais promoções são
março, maio e setembro para
voos nacionais. Já para fora do
país, o melhor é maio. Comprar
com antecedência de três meses
é outra boa dica.
Até o dia da viagem pode ajudar.
De acordo com o site Melhores
Destinos, terças, quartas e
quintas são campeãs de preços
baixos para voos domésticos. E
passar a madrugada em frente
ao computador para realizar a
compra, tem alguma influência?
Adquirir passagens no período
não ajuda em nada, segundo o
Skyscanner, site de reserva de
passagens. Mas escolher viajar
durante a madrugada, mais
precisamente entre 23h e 5h, é
mais em conta. Você terá uma
economia que pode chegar a
quase 50% do valor original.

GASTRONOMIA

Por muito tempo, alguns grupos
de pessoas com restrições na
saúde não podiam se deliciar com
os doces. A boa notícia é que o
mercado abriu as possibilidades e
democratizou ainda mais o nosso
chocolate.

Os lights têm como característica
a redução de, pelo menos, 25% do
teor de calorias, em relação ao
chocolate normal, pois tem menos
açúcar ou gordura. Existe
diferença no sabor, mas algumas
marcas têm o gosto bem parecido.
Quem tem a palatabilidade mais
sensível consegue notar a
diferença.

DIET

Os diets são aqueles em que foi
retirado o açúcar e servem para
quem tem diabetes. Porém, um
alerta: a quantidade de calorias do
diet pode ser igual ou maior que a
do chocolate comum. Esse tipo de
chocolate tem mais gordura. O
diabético não tem que se
preocupar apenas com a
quantidade de açúcar, e sim com
o total de ingestão calórica.

SEM LACTOSE

Existem diversas marcas do
chocolate sem lactose, com preços
variados e de cada vez mais fácil
acesso. O mercado já oferece
inclusive, ovos de páscoa sem a
proteína do leite. Não há restrição
por conta da lactose, mas fica o
alerta de que possui gordura. A
recomendação é de uma unidade
por dia.

“Além de ser um alimento
saboroso e energético, ele
também libera endorfinas
– neurotransmissores que
atuam dando a sensação
de felicidade. Por isso
falamos que o chocolate
é um alimento comum
entre pessoas ansiosas e
estressadas”
Cláudia Wanderley

Consultório Cláudia
Fernanda Wanderley
Torre Albert Einstein, sala 707
Telefone: (81) 3231-1766
março e abril 2017

“Além de ser um alimento
saboroso e energético, ele
também libera endorfinas –
neurotransmissores que atuam
dando a sensação de felicidade.
Por isso falamos que o chocolate
é um alimento comum entre
pessoas ansiosas e estressadas”.

LIGHT
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Muita gente tenta escapar dos
chocolates, principalmente no
mês de abril, época de fartura de
ovos de Páscoa no comércio. Os
motivos alegados são diversos:
engordam, intolerância à lactose,
impossível comer só um... Mas
você sabia que os chocolates
trazem
benefícios?
Quem
explica é a nutricionista Cláudia
Wanderley, que atende na sala
707 da Torre Albert Einstein.

Divulgação

Chocolate é bom
e democrático
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