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Noite Cantada Etiqueta
Orquestra Criança Cidadã faz 

apresentação especial - Pág 5
Habilidades comportamentais 

no trabalho  - Pág 3 
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Decoração

Avenida Colorida
Cultura pernambucana 

expostas nos tapumes das 
obras da Rio Ave – Pág 8

Rabanada

Recife se veste 
para o Natal inspirado 

na natureza – Pág 5

Adoce sua ceia 
com uma sobremesa 

deliciosa – Pág 7



Mais ação para o ano novo que se aproxima!

Salário Mínimo 
R$ 678,00

Imóveis 2012 - INCC/FGV 
Mês INCC/COL-06 (FGV) Variação Acumulado/Ano

Maio 547,655 2,25 4,82%

Junho 553,948 1,15 6,02%

Julho 556,600 0,48 6,53%

Agosto 558,340 0,31 6,86%

Setembro 560,767 0,43 7,33%

Outubro 562,241 0,26 7,61%

Inflação (%) 
Mês IPCA 

(IBGE)
INPC 
(IBGE)

ICV 
(Dieese)

IPC 
(Fipe)

CUB 
(Sinduscon)

Jun/2013 0,26% 0,28% 0,34% 0,32% 1,39%

Jul/2013 0,03% -0,13% 0,09% -0,13% 0,32%

Ago/2013 0,24% 0,16% 0,09% 0,22% 0,16%

Set/2013 0,35% 0,27% 0,24% 0,25% 0,12%

Out/2013 0,57% 0,61% 0,64% 0,48% 0,17%

Indicadores Econômicos
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Solidariedade às vítimas do incêndio 
que atingiu o bairro dos Coelhos

 Nos meses de setembro e outubro a Rio Ave, 
Acta e os condôminos do Rio Ave Corporate Center 
participaram de um projeto Espaço Amigável para 
Crianças, uma iniciativa do Espaço da Criança-ARH, 
para ajudar as famílias afetadas pelo incêndio que 
aconteceu no mês de agosto, no bairro dos Coe-
lhos. Através da ajuda dessas entidades, cerca de 
50 crianças ganharam um ambiente seguro para se 
recuperarem do trauma sofrido. As crianças parti-
ciparam de atividades de leitura, esportes, música 
e brincadeiras, além de receberem duas refeições 
no local. O incêndio atingiu cerca de 200 famílias, 
que receberam donativos para reconstruírem as vi-
das. Foram panelas, botijões de gás, cestas básicas, 
alimentos, roupas e materiais de higiene pessoal. 
O objetivo do Grupo Rio Ave e do Rio Ave Corporate 
Center é ajudar no desenvolvimento do local cuidan-
do também da população. 

A simbologia do Natal se traduz 
em mais sorrisos, doação e 

solidariedade. É nesse clima que 
trazemos para você o último Cor-
porate News de 2013, destacando 
as ações solidárias do Grupo Rio 
Ave, que se dedicou para ajudar 
crianças e famílias que tiveram 
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A futurista Kawasaki
 A Kawasaki surpreendeu todos os especta-
dores do Tokyo Motor Show 2013 com a apresen-
tação de uma moto futurista que revoluciona todo 
o conceito que você tem de motocicletas conven-
cionais – além de ser muito parecida com as light 
cycles da franquia Tron. Para começar, a Kawasaki 
J Three Wheeler EV, como o próprio nome já en-
trega, possui três rodas, sendo que duas estão na 
parte dianteira do veículo. Ela pode ser configura-
da de diferentes maneiras, dependendo da vontade 
do piloto: no “Sport Mode”, elas se juntam em uma 

só estrutura, e o resto do corpo da moto encolhe 
para abaixar o centro de gravidade. Já no “Confort 
Mode”, indicado para passeios tranquilos, os pneus 
estão bem separados e são controlados separada-
mente. 
 Além disso, a posição da pessoa sentada 
muda para uma postura mais confortável. Os freios 
estão nas duas “alavancas” que servem também 
para direcionar a moto. Totalmente elétrico, o veí-
culo ainda está em fase conceitual e deve fazer mui-
tas aparições por feiras até chegar a sair do papel. 

Bebidas geladas 
em 45 segundos

Peixe “narigudo”

 Uma tecnologia chamada Rapidcool promete 
gelar uma lata em apenas 45 segundos. Funcionando 
para garrafas e latas, leva o líquido da temperatura 
ambiente a 4°C e foi criada pela Enviro-Cool, uma em-
presa londrina que recebeu US$ 930 mil euros (cerca 
de US$ 1,2 milhão) da Comissão Europeia para a pes-
quisa, segundo o Daily Mail. A novidade do V-Tex, nome 
comercial do aparelho, é que ele rotaciona o recipiente 
a uma velocidade específica, o que evita a formação de 
bolhas. Além disso, a equipe notou que, se colidisse o 
vortex e o recriasse, evitaria que a parte externa do lí-
quido gelasse mais rápido (e eventualmente congelas-
se) do que a parte interna. 
 O V-Tex tem três versões, uma comercial e 
duas domésticas. Essas últimas, chamadas V-Tex 
Compact e V-Tex Domestic, gelam recipientes de di-
ferentes tamanhos, começando pelas meias-garrafas 
de vinho de 150 ml. Para garrafas long neck, o tempo 
de refrigeração é de 4 minutos, enquanto as de 500 ml 
demoram 6 minutos - as latas maiores demoram 48 
segundos em média. Segundo a Enviro-Cool, o V-Tex 
reduz em 90% o consumo de energia em relação a re-
frigeradores comuns encontrados em supermercados.

 Um pescador em Nunavut (região mais ao nor-
te do território canadense) fez uma das capturas mais 
raras já registradas na região. De acordo com a CBC 
News, o barco de pesca navegava em algum lugar das 
águas gélidas do Estreito de Davis quando puxou em 
sua rede uma quimera de nariz comprido, que é um 
peixe conhecido também como Rhinochimaeridae. O 
peixe de aparência esquisita é normalmente encontra-
do no oceano em profundidades de cerca de 1 mil a 2 
mil metros. A princípio, o peixe narigudo foi confundido 
com o tubarão-duende. 
 No entanto, depois de ser analisada por cien-
tistas, foi constatada que a espécie era a rara quimera 
de nariz comprido, que dificilmente é avistada e chega 
a ter apenas um metro de comprimento, sendo essa 
uma das poucas aparições que se tem registro na re-
gião. Estas criaturas marinhas extraordinárias têm 
grandes barbatanas e nadadeiras, que dão a aparên-
cia de voo quando nadam. Essa é uma característica 
em comum que a quimera de nariz comprido tem com 
as arraias e os tubarões, que são distantemente rela-
cionados. A espécie também ostenta uma espinha ve-
nenosa em sua primeira barbatana dorsal como uma 
defesa contra predadores.

suas casa destruídas no incêndio 
no bairro dos Coelhos. E, sobretu-
do, ampliando a ação arrecadan-
do brinquedos para o Espaço da 
Criança, em noite que será dedica-
da à cultura com apresentação es-
pecial da Orquestra Criança Cida-
dã. Trazemos ainda informações 

sobre cultura, lazer, tecnologia e 
saúde. Espero contar com você no 
próximo ano, trazendo sempre in-
formação de qualidade e diversifi-
cada. Boa leitura e até 2014!

Emanuele Carvalho
Jornalista
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Concerto, música e solidarie-
dade. O Rio Ave Corporate 
Center já está em clima de 

Natal que, para este ano, terá um 
grande significado para o centro. O 
espírito natalino será comemorado 
no dia 19 de dezembro, às 18h, nos 
jardins das torres Isaac Newton e 
Alfred Nobel, quando se apresenta-
rá a Orquestra Criança Cidadã com 
participação especial dos cantores 
Anastácia, Dalva Torres, Josildo Sá 
e Gonzaga Leal. Este é o primeiro 
ano da Noite Cantada, evento pro-
movido pelo Grupo Rio Ave com 
apoio do Rio Ave Corporate Center. 

Noite Cantada no 
Rio Ave Corporate Center
Rio Ave oferece noite musical e solidária aos condôminos do complexo

 O concerto tem como te-
mática as canções que embalam e 
embalaram os natais. A Noite Can-
tada servirá ainda para arrecadar 
brinquedos para as crianças do Es-
paço da Criança, organização não 
governamental que trabalha para 
fornecer ensino, alimento e pro-
teção para os meninos e meninas 
que vivem em situação de extrema 
pobreza nas áreas desprivilegiadas 
do Recife, e oferece também apoio 
às famílias e comunidade, além de 
levar cultura e música para o con-
domínio Rio Ave Corporate Center.
 “Queríamos ajudar ainda 

mais o Espaço da Criança, uma 
ONG que já temos um carinho es-
pecial já faz algum tempo, desde o 
momento da construção da atual 
sede deles. O Natal é uma data es-
pecial onde as pessoas olham mais 
para o próximo seguindo o exemplo 
de Jesus, o aniversariante e dono 
da festa. Decidimos então ofere-
cer à cidade e a essas crianças um 
evento especial em comemoração 
ao Natal e com isso arrecadar brin-
quedos para alegrar a festa da ga-
rotada”, disse Valdenio Melo, coor-
denador de Marketing do Grupo Rio 
Ave. 

 A fauna e a flora brasileira estarão re-
presentados no Natal “tropical” proposto na de-
coração do Recife. Nada de ícones remetendo ao 
Polo Norte, a dupla de arquitetas Bete Paes, do 
escritório A Mão Livre, e Márcia Chamixaes, da 
Via Arquitetura Iluminação & Design, optaram 
por valorizar a identidade local. O tema escolhido 
para as cenografias urbanas da festa, “A natureza 
ilumina o Recife”, sem perder a simbologia que a 
data envolve. 
 Para o Natal deste ano, representação 
da flora brasileira criada por elas busca repro-
duzir suas cores intensas, diversidade, riqueza e 
beleza. Os conjuntos de ícones estrategicamente 
posicionados e iluminados propõe uma ambiência 
lúdica e integrada à natureza mas que remete à 
simbologia natalina - paz, amor e luz. 
 O desafio do projeto foi o de criar elos 
entre os diversos polos, integrando-os ao espaço 
público. E, além disso, criar estruturas que convi-
dassem ao convívio e à contemplação, e não ape-
nas à observação distante, de dentro do carro, por 
exemplo. Para proporcionar a confraternização 
nos polos natalinos, sem perder o foco na susten-
tabilidade, foram desenvolvidos ambientes com 
pallets reutilizados, os quais serão iluminados e 
dispostos em vários níveis, para que as pessoas 
utilizem como bancos para sentar, conversar e 
contemplar a decoração natalina e as atrações 
programadas.
 A luz proposta para os elementos natali-
nos buscou valorizar formas e cores dos elemen-
tos, além das estruturas urbanas como pontes, 
postes, fontes e árvores, dando um sentido de 
conjunto à cenografia. Na escolha das fontes de 
luz, priorizou-se aquelas com baixo consumo de 
energia elétrica, como lâmpadas de LED. 

 Composta de 130 
jovens, com idades 

entre 4 e 19 anos, 
de um dos bairros 
mais violentos e 
de menor Índice 
de Desenvolvi-
mento Humano 
(IDH) da Região 

Metropolitana Re-
cife, a comunidade 

do Coque, a Orques-
tra Criança Cidadã ofe-

rece gratuitamente aulas 
de Teoria Musical, Solfejo, 

Percepção, Canto Coral e Flauta Doce, além de aulas 
individuais e coletivas do instrumento de maior ap-
tidão, que pode ser violino, viola, violoncelo, contra-
baixo ou de percussão. Os jovens contam ainda com 
apoio pedagógico, atendimento psicológico, médico e 
odontológico, aulas de inclusão digital e de idiomas, 
reforço escolar, fornecimento de três refeições por 
dia e fardamento.
 O projeto foi idealizado, em 2005, pelo juiz 
João José Rocha Targino, sob a coordenação musi-
cal do maestro Cussy de Almeida, falecido em 2010. 
Atualmente, a função é o maestro é de Lanfranco 

Orquestra Criança Cidadã

O Recife se 
veste para o Natal

Marcelletti Jr. Para fazer parte da 
Orquestra, a criança ou o adoles-
cente tem que estar matriculado e 
frequentar as aulas do ensino re-
gular em escola pública e residir 
no Coque. 
 Os jovens permanecem 
no projeto por um período de cin-
co horas diárias, divididos em dois 
turnos de 65 alunos, das 7h30 às 
18h30. Entre atividades extracurri-
culares oferecidas aos alunos, estão, além de cursos 
em parceria com universidades, intercâmbios para a 
Europa, direcionados aos alunos de destaque. Na Or-
questra, é obrigatória a participação em todas as au-
las, inclusive nas de reforço escolar e inclusão digital.

Árvore principal do Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Árvore da Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Árvore do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem
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Corporate Center
Encontre no

CINEMA
A menina que
roubava livros

LIVRO
A graça da coisa Martha Medeiros

DVD
O homem de aço

CD
ARTPOP
Lady Gaga

O FARDAMENTO ALÉM DE UM ACESSÓRIO 
N E C E S S Á R I O A S U A E M P R E S A É 
UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE 
MARKETING. EFICIÊNCIA, QUALIDADE 
E PONTUALIDADE É NOSSO OBJETIVO. BR 101 Norte, Km 52 | Dist. Industrial | Paulista – PE 

(81) 3438.5026 | 3438.5551 | 9188.4345
anacefardamentos@gmail.com 

O FARDAMENTO ALÉM DE UM ACESSÓRIO 
N E C E S S Á R I O A S U A E M P R E S A É 
UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE 
MARKETING. EFICIÊNCIA, QUALIDADE 
E PONTUALIDADE É NOSSO OBJETIVO.

Conheça os nossos produtos, visite o site www.anacefardamentos.com.br
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 Os fãs do romance escrito 
pelo australiano Markus Zusak tem 
uma boa notícia para 2014. Prevista 
para 31 de janeiro, a adaptação ci-
nematográfica A menina que rou-
bava livros chegará aos cinemas 
brasileiros. Na trama adaptada por 
Michael Petroni, a jovem Liesel Me-
minger (Sophie Nélisse) é acolhida 
por uma nova família e, aos poucos, 
encontra na literatura uma forma de 
lidar com a dura realidade da Ale-
manha Nazista.

 A Graça da Coisa é mais um conjunto de crônicas de 
Martha Medeiros, cujos temas versam sobre coisas comuns 
presentes na vivência do dia a dia, especialmente sobre amor, 
relacionamentos, comportamento, cinema, mantendo os assun-
tos que fizeram o seu sucesso e geraram identificação com o 
leitor, ainda que, alternando o começo de uma quase resenha 
sobre algum livro que acabou de ler com uma comparação da 
forma com que vivemos nossas vidas, olhamos as dificuldades 
e enfrentamos os mistérios da humanidade. As pequenas abor-
dagens vão desde o barulho que existe numa cidade grande, 
como   banalidades — um cachorro quente — a uma declaração 
de amor, enfocando ainda as vantagens de quem sabe se desa-
pegar do que é desnecessário para transformar ansiedade em 
sabedoria.

 Nascido em Krypton, o pe-
queno Kal-El viveu pouco tempo em 
seu planeta natal. Percebendo que o 
planeta estava prestes a entrar em 
colapso, seu pai (Russell Crowe) o en-
via ainda bebê em uma nave espacial, 
rumo ao planeta Terra, e levando com 
ele importantes informações de seu 
povo. Contrariado com tal atitude, o 
General Zod (Michael Shannon) tenta 
impedir a iniciativa e acaba preso. Já 
em seu novo lar, a criança foi criada 
por Jonathan (Kevin Costner) e Mar-
tha Kent (Diane Lane), que passaram 
a chamá-lo de Clark. 

 ARTPOP é o mais novo e 
aguardado álbum do fenômeno pop 
Lady Gaga. O álbum traz o sucesso 
‘Applause’, primeiro single do ál-
bum e já tem mais 1 milhão de có-
pias vendidas, e o single ‘Do What 
U Want’ que em dois dias de lan-
çamento quebrou vários recordes. 
São 15 faixas inéditas. Lady Gaga é 
a grande revelação da música pop 
nos últimos anos. Ao todo são mais 
de 24 milhões de álbuns e 90 mi-
lhões de singles vendidos ao redor 
do mundo. Só o álbum ‘The Fame’, 
disco de estreia da cantora, vendeu 
mais de 15 milhões de cópias. 

Uma ceia de Natal mais doce
 Natal é uma festa recheada de tradições, onde não podem faltar 
Papai Noel, árvore de Natal e uma ceia caprichada. Então, nada melhor 
que se preparar para aquelas receitas clássicas de todo fim de ano. O Cor-
porate News vai te ajudar a impressionar os convidados com uma receita 
clássica de sobremesa que não pode faltar na sua mesa, a rabanada. 
 Assadas ou fritas, as rabanadas são imprescindíveis em qualquer 
Natal. O doce de pão de trigo em fatias que, depois de molhadas em leite, 
vinho ou calda de açúcar, são passadas por ovos e fritas. É muito comum 
principalmente no Brasil e em Portugal. Mas você também pode criar e 
prepará-las de acordo com o seu gosto, ao invés de fritas assadas. 
Por ser bastante doce, a rabanada pede vinhos de sobremesa bem ricos, 
com bastante açúcar residual, como os vinhos do Porto. Sirva junto com a 
sobremesa e arrase na ceia de Natal.

INGREDIENTES
• 06 colheres de sopa de açúcar
• 01 ovo
• 01 clara
• 03 colheres de sopa de água
• 01 bisnaga média de pão para rabanada
• 1½ xícara de chá de leite
• 01 colher de chá de essência de baunilha
• 01 colher de sopa de manteiga ou margarina
• Canela em pó a gosto

MODO DE PREPARO:
• Numa tigela junte as três colheres de açúcar, o leite e a baunilha. 
Misture bem.
• Bata ligeiramente o ovo e a clara em seguida adicione as três colheres de 
água (pra ficar mais molhadinha e menos calórica) e separe.
• Após untar uma assadeira com manteiga ou margarina, passe o pão (já fatia-
do) no leite, depois no ovo batido e acomode as fatias lado a lado na refratária.
• Deixe de 8 a 10 minutos em forno médio, pré-aquecido, virando as fatias na 
metade do tempo.
• Depois de assadas, junte três colheres de açúcar e canela a gosto num reci-
piente amplo e passe as rabanadas na mistura.

Receita de Rabanada no Forno

TORRE ALBERT EINSTEIN
•Loja 13 / Mais Studio Hair Ltda / 3039.2800
•Loja 16 / Presentes Magníficos / 3221.9262
•Sala 207 / Weg Equipamentos 
  Elétricos Ltda / 3049.1531
•Sala 212 / Telma Rejane Rocha / 3058.6784
•Sala 306 / Drogarápido – Ferticare    
  Medicamentos Especiais / 3033.6505 / 3032.6506
•Sala 409 / Clínica de Estética 
  Sandra  Albuquerque / 3223.4294
•Sala 516 / André Elali Advogados 
  Associados S/C / 3221.5564
•Sala 601 / Dabasons Imp. Exp. 
  Com. Ltda / 3423.2786
•Sala 615 / Uniderme / 3423.9404
•Sala 710 / Ferraz Sampaio 
  Adv. Associados / 3221.8165
•Sala 802 / Cordcell-Celular Tronco 
  do Cordão Umbilical / 3221.5763
•Sala 818 / Calados Odontologia / 3076.1981

TORRE THOMAS EDISON
•Loja 07 / Dona Salsa / 2125.7442
•Sala 106 / Miguel Eguren 
  Consultoria Imobiliária Ltda / 2125.7400
•Sala 111 / Grupo Couvert / 2125.7595
•Sala 202 / Consultório Médico 
  Drs. J. Helder E J. Murilo / 2125.7476
•Sala 305 / Ritmo Cardio / 2125.7405
•Sala 308 / Tax Accounting Advocacia / 2125.7559
•Sala 405 / Nóbrega Odontologia / 2125.7445
•Sala 501 / F Sarmento Adv. e 
   Associados / 2125.7454
•Sala 509 / Consultório Ginecologia, 
  Angiologia e Cirurgião / 3221 6558
•Sala 707 / Espaço Vida Saudável 
  (HERBALIFE) / 3325.4009
•Sala 708 / Secitor Clínica Médica / 2125.7542
•Sala 709 / HG Consultoria e 
  Engenharia Ltda / 2125.7530
•Sala 1205 / Aluísio Xavier 
  Advogados e Consultores / 2125.7594

TORRE GRAHAM BELL
•Sala 305 / Otoclínica / 2125.7701
•Sala 308 / Consultório Drª Jeanine 
  Caminha / 3222.4085
•Sala 609 / Drª Geyser Neri Pediatria / 2125.7810
•Sala 610 / Yara Scherb Arquitetura 
  e Negócios / 2125.7807
•Sala 611 / Cardio Dinâmica 
  Materiais Hospitalares / 2125.7722
•Sala 911 / Donne Arquitetura e 
  Consultoria / 2125.7709
•Sala 1612 / Clínica de Nutrição / 3366.9584

TORRE ISAAC NEWTON
•Loja 03 a 05 / HVisão / 3117.9090 / 3117.9051
•Sala 602 / Qualicorp Corretora 
  Seguros S/A / 3059.7620 / 3059.7621
•Sala 701 / Heidelberg / 3059.3017 / 3657.0206
•Salas 703 / ACE Seguradora / 3059.3053
•Salas 804 / Dermatho 
  Clínica / 3059.3044/3076.1212
•Sala 1001 / Rossi 
  Residencial / 3035.9991/3059.7737
•Sala 1003 / Rede Brasil / 3059.3006
•Sala 1201 a 1204 / Thoughtworks 
  Brasil Software Ltda / 3059.3011
•Salas 1302 / LeA Advogados / 3040.7518
•Salas 1304 / Rodrigo Quitas / 3421.5102
•Sala 1601 / HUAWEI / 3059.3016
•Sala 1802 / Technos 
  Assistência Técnica / 3231.5493

TORRE ALFRED NOBEL
•Lojas 03 e 05 / R2 Academia / 3059.3030
•Salas 901 e 904 / Univision / 3125.2626
•Salas 1001 e 1002 / Albino 
  Advogados / 3059.3062
•Sala 1003 / Carol Brandão Imagem 
  e Diagnósticos / 3221.2617
•Salas 1004 e 1104 / Serur & Neuenschwander  
  Advogados Associados / 3059.3052
•Salas 1202 a 1204 / Iveco 
  Latin América Ltda. / 3797.2809
•Salas 1301 e 1303 / Genomica 
  Diagnósticos / 3224.5013
•Sala 1304 / SEB Com. De Prod. 
  Domésticos Ltda. / 3059.3070
•Salas 1502 a 1504 / Globo Hospitalar / 2125.7722
•Salas 1501 a 1503 / SF Fisioterapia 
  Ltda. / 3059.3114
•Salas 1602 a 1604 / ADN Impex 
  Consultores Associados Ltda. / 3326.3007
•Sala 2301 / Dislub 
  Combustíveis Ltda. / 2123.3900
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Av. Frei Matias Teves, 285 | Ilha do Leite | Recife-PE
Fones: 81 3423.2424 | 3416.1926

PE PARK para quem procura alta qualidade 
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Rio Ave lança projeto Avenida Colorida
Intervenção urbana para expor a cultura pernambucana
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A proveitar os tapumes das 
obras para expor a cultura 
do nosso Estado. É com esse 

propósito que a Rio Ave, em parce-
ria com a Iquine, desenvolve o pro-
jeto Avenida Colorida. A iniciativa 
é uma intervenção urbana através 
da grafitagem, abordando a temá-
tica da cultura pernambucana nos 
tapumes das obras da construtora 
Rio Ave na Região Metropolitana do 
Recife. A equipe artística do projeto 
é comandada pelo grafiteiro Galo 
de Souza. O artista recifense come-
çou a grafitar aos 16 anos e já espa-
lhou sua arte por diversos lugares 
do Recife, entre viadutos, muros e 
também em outras cidades brasi-
leiras, além de países como Dina-
marca, Portugal, Suécia, Holanda, 
entre outros.

 Ao todo serão sete tapu-
mes, localizados nos bairros de Boa 
Viagem, Ilha do Leite, Jaqueira e 
Barra de Jangada, totalizando mais 
de mil metros de arte espalhados 
pela RMR. Após sua confecção, os 
tapumes ficarão expostos até o final 
das obras.
 História - Desde o Império 
Romano, existem manifestações 
artísticas que puderam favorecer o 
surgimento do Grafite. Há indícios 
ainda de que as pinturas rupestres, 
também influenciaram o apareci-
mento da tal arte. Com uma imagem 
mais semelhante com a da atual, a 
grafitagem surgiu nas ruas de Nova 
Iorque, na década de 70, com uma 
forte ligação do movimento Hip Hop 
em ascensão na época. Devido à 
proximidade das expressões artísti-
cas, o Grafite também é considera-
do como uma forma de denunciar 
condições sociais desfavorecidas e 
assim possui um caráter crítico.  
 No Brasil, a arte apareceu 
no final da década de 70, em São 
Paulo.  Após evoluções e criações 

Galo de Souza, artista plástico, e o diretor comercial 
da Rio Ave, Alberto Ferreira da Costa Jr.

de técnicas próprias, o grafite nacio-
nal tornou-se um dos melhores do 
mundo. Apesar das polêmicas desse 
movimento artístico- que pode ser 
interpretado como vandalismo e po-
luição visual, estão surgindo projetos 
que incentivam a forma de expres-
são para, principalmente, alegrar os 
ambientes das cidades. Como exem-
plo há a iniciativa da Secretaria de 

Turismo do Recife em identificar lo-
cais para serem especialmente gra-
fitados. Outra iniciativa foi promovida 
pelo Instituto Shopping Recife (ISR) 
no mês passado, na comunidade 
de Entra Apulso, em Boa Viagem.  O 
evento ofereceu alternativas de lin-
guagens visuais que promoviam o 
design consciente e a preservação 
dos patrimônios públicos e culturais.


