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Programação e
hospedagem no São João
do Nordeste

Foto cedida por Valdeir Bezerra

Empresas fecham
negócios no próprio
Corporate
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Editorial

NEsta edição
Precisa ir ao dentista, ao advogado ou até a uma agência de
publicidade? Isso e mais um pouco temos aqui no Corporate
Center. Nossa matéria de capa vem lembrar que muitos dos
serviços de que você precisa podem ser encontrados no próprio
complexo.
E o São João está batendo na porta! Separe a camisa matuta e
embarque no nosso roteiro com os melhores destinos para curtir
os festejos juninos.
E ainda: a opção de morar com serviços, como restaurante,
disponíveis; o telhado verde do Charles Darwin e uma ação
social que tem melhorado a vida de crianças do Recife.
Para conferir tudo isso, é só virar a página.
Boa leitura!

PARCEIROS

App das farmácias
O aplicativo pernambucano
MyPharma traz agilidade para
a compra de remédios. Com
poucos cliques, o cliente pode
orçar preços em várias farmácias e solicitar a entrega em casa,
com flexibilidade na forma de
pagamento. Baixe agora o app!

TOTAL SERVE TERCEIRIZAÇÃO

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

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

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

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

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

nho-PE | (81) 3469-8000
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www.arclima.com.br
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GENTEC GRUPOS GERADORES
LTDA A VERDADEIRA SOLUÇÃO EM
ENERGIA

Estrada do Forte, 1233 SL 02,
Cordeiro, Recife-PE
(81) 3035-0254 | 99607-6260 | 996214588
www.gentecgeradores.com.br

IDENTIFICK - Soluções
para Identificação,
Ponto e Acesso

Estrada dos Remédios, 2157,
Madalena Recife-PE
(81) 3466-8508
www.identifick.com.br

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

NE PARK

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

O céu estava em festa, pois
era noite de São João

Campina Grande – PB
Os festejos juninos de Campina

Arcoverde
Conhecida como Capital do
São João, Arcoverde é a opção
mais regionalista das festas em
homenagem ao santo. Barracas
de comidas típicas e muita

Patos
Em Patos, na Paraíba, a festa é
no Terreiro do Forró. Gusttavo
Lima e Wesley Safadão são
alguns dos nomes que se unem
na cidade cenográfica armada
para a celebração.
Hospedagem:
Hotel JK
(83) 3511-100
www.novohotel.com.br
Carpina e Limoeiro
Carpina, na Zona da Mata
do estado, promete fazer um
São João “como antigamente”,
com muito forró tradicional
e atrações como o cantor
Geraldinho Lins. A vizinha
Limoeiro também aposta no
regional. Este ano, a festa
acontece no Pátio de Eventos
Toinho de Limoeiro, contando,
também, com polos dedicados a
ciranda e coco.
Hospedagem:
Vila do Carpinteiro Pousada
(81) 3621-3979
www.viladocarpinteiro.com
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Caruaru
Conhecido como “maior São
João do mundo”, a capital
do Agreste tem tradição em
superlativos. De lá saem o
“maior cuscuz do mundo”, a
“maior tapioca do mundo”,
dentre outros. Na programação
do Pátio de Eventos Luiz
Gonzaga, shows gratuitos de
Elba Ramalho, Xand Avião e
o dj Alok, nova sensação da
música nacional.
Hospedagem:
Citi Hotel Express
(81) 3724-5880
www.citihoteis.com.br

Gravatá
Para quem quer aliar os festejos
juninos a clima ameno, Gravatá
é opção a menos de 100 km do
Recife. Na cidade, os destaques
são o Mercado Cultural – que
ganha uma cidade cenográfica
no estilo junino no centro – e
as festas privadas. Uma das mais
disputadas é a do Carvalheira,
que este ano terá Luan Santana
como atração principal.
Hospedagem:
Hotel Fazenda Portal de
Gravatá | (81) 3304-8888
www.portaldegravata.com.br

quadrilha, bandas de forró pé
de serra e brincadeiras típicas
dividirão o espaço com nomes
como Xand Avião e Walkíria
Santos.
Hospedagem:
LW Hotel | (87) 3822-2808
hotellw@gmail.com
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De Caruaru a Campina
Grande, passando por
Gravatá e Arcoverde, a
Corporate News selecionou opções para curtir
o São João. Das barracas
de comidas típicas à festa
mais disputada, separe a
roupa xadrez e aproveite
o melhor do período junino.

Grande este ano vão agradar a
quem gosta de música sertaneja.
Os eventos se equilibram entre
opções gratuitas e privadas.
Jorge & Mateus, Wesley
Safadão e Matheus & Kauan se
apresentam em festas fechadas.
No Parque do Povo, fazem
show a dupla César Menotti
e Fabiano, Simone e Simaria e
Luan Santana.
Hospedagem:
Hotel Serrano | (83) 3341-3131
www.booking.com/hotel-serrano
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Divulgação

ECONOMIA
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Gere negócios
no Corporate

O Rio Ave Corporate Center
possui empresas nacionais,
internacionais e profissionais autônomos, totalizando
mais de 250 pessoas jurídicas
no complexo. Consultórios
médicos e de estética, escritórios de advocacia, gráfica,
agências bancárias e praças
de alimentação: o Corporate
preza pela diversidade. E essa
heterogeneidade proporciona maior aproximação entre
os ramos e a troca de clientes.
Segundo Valdeir Bezerra,
administrador do complexo,

muitas empresas se instalaram com intuito de ficarem
próximas a seus principais
clientes ou aumentar a sua
rede de relacionamento com
fornecedores e parceiros.
Contatos dentro do complexo e fora. Mesmo porque a
localização é estratégica e o
bairro da Ilha do Leite é considerado hoje um dos principais polos médicos e empresariais do Recife. Some-se a
isso a facilidade de resolver
assuntos pessoais dentro do
complexo.

ECONOMIA

Consultório Ilma
Cavalcanti

Casa Comunicação
Ricardo Rique, da Casa Comunicação, instalada no
Isaac Newton, conta que
a agência de publicidade
já atendeu a L. Priori e fez
trabalhos para a Mondelez.
Para ele, a interação com
outras empresas melhorou
muito com a chegada do
café no jardim. “O complexo funciona como um hub
de negócios e ideias. Estar aqui é estar onde muitos dos negócios da cidade
acontecem”, avalia.

A dentista Ilma Cavalcanti, com sala na torre
Graham Bell, também já
cuidou de pacientes de
salas vizinhas. Para ela,
além da localização e segurança, uma vantagem
de estar no complexo é a
divulgação das salas neste Corporate News. “É
uma boa maneira de valorizar o relacionamento entre as empresas”,
afirma.

GM Advogados
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O mesmo aconteceu com
João Vicente Gouveia. O escritório, no Isaac Newton,
conquistou três clientes
do Corporate. “Acreditamos que a conveniência da
proximidade ajudou para
que eles tenham nos procurado”. Para ele, ter o escritório no complexo ajuda
também por estar próximo
ao Fórum. A estrutura dos
prédios facilita o dia-a-dia
dos funcionários, que não
precisam se deslocar para
almoçar e aproveitam melhor o tempo.
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AQUI NO CORPORATE

Corporate Renovação
- Ação solidária -

Telhado verde
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Já começou o plantio
das primeiras mudas de
vegetais para o telhado
verde do edifício garagem
do empresarial Charles
Darwin, na Ilha do Leite.
Uma das espécies escolhidas
foi a grama esmeralda, que
é resistente e se adapta
a diferentes condições
climáticas.
Trata-se
de
uma variedade que pode
ser utilizada em pequenos
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projetos paisagísticos e até
em obras de grande porte.
A construção do telhado
verde é uma iniciativa
da Rio Ave em parceria
com
pesquisadoras
da
Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFRPE). A
intenção é mapear o impacto
climático e paisagístico,
antes e após a instalação
do telhado verde, na sexta
torre do complexo Rio Ave
Corporate Center.
Quando o jardim estiver
pronto, o empreendimento
terá um dos maiores
telhados verdes do país.
Serão 2.800 mil metros
quadrados de cobertura,
que conseguirão reter 95
mil litros de água, além de
sequestrar 14 toneladas de
CO2 ao ano, melhorando a
qualidade do ar e reduzindo
a chamada “ilha de calor” na
área urbana.

Mais uma vez com a preocupação
de ajudar o próximo, o Corporate
Center apoiou a sexta edição do
Projeto Renovação, promovido
pela Instituição Espaço da
Criança.
Participaram
150
famílias, com 200 crianças
e adolescentes e mais de 50
funcionários. A ação solidária
ocorreu na Escola Municipal
Reitor João Alfredo, na Ilha do
Leite. O Corporate contribuiu
com kits de higiene pessoal e
alimentos.
“Participamos todos os anos
deste projeto e sempre nos
surpreendemos com a adesão
da população, que participa de
palestras, recebe orientações
jurídicas, serviços médicos e muita
diversão com recreação para a
criançada. No final, recebem
doações de donativos”, conta
Valdeir Bezerra, administrador
do complexo Rio Ave Corporate
Center.
Para conhecer mais a respeito da
Instituição Espaço da Criança, acesse
www.espacodacrianca.org.br .

PROTEJA SEU PATRIMÔNIO

CONTROLE DE PRAGAS
LIMPEZA DE RESERVATÓRIO

FAÇA UM ORÇAMENTO:

(81) 3426.9320

Localizado estrategicamente entre
Recife e o Litoral Sul, o residencial
Innside Barra é mais um empreendimento com a qualidade da Rio Ave.
Além de toda a estrutura, o residencial tem como diferencial os serviços
oferecidos, como restaurante e lobby
bar 24 horas. E, ainda, a oportunidade de acordar todos os dias com uma
vista panorâmica da praia e da Ilha do
Amor, na Nova Barra.
Os apartamentos – todos com vista
para o mar – são divididos em 35 pavimentos, com opções de um e dois
quartos. O morador tem à disposição
área de lazer completa, com piscina,
academia, sauna e lobby bar. No térreo, haverá espaço para receber eventos, com 658 m². O empreendimento
oferece 248 vagas de garagem e cinco
elevadores.
O Innside fica na Avenida Bernardo
Vieira de Melo, 8338. Está localizado
entre as oportunidades de negócios
da Região Metropolitana e Porto de Suape, e o lazer das praias
do Litoral Sul, como Porto de Galinhas. O empreendimento tem
previsão de entrega no segundo semestre do ano que vem.
Agende uma visita no apartamento decorado pelo número (81)
2128-7373 ou através do Whatsapp (81) 98146-6240.

lista de empresas
por Torre
TORRE ALBERT EINSTEIN

102 Aracy Bibiano (Pediatria) | 3097-5091
209 Medicicor Comercial | 3037-5204
217 PSS Tecnologia e Serviços | 3019-5230
219 Gavoa Corretora de Seguros | 3244-0651
407 Eduardo Cavalcanti (Clínico Geral) | 3421-1148
414 RCL Advocacia e Consultoria | 3221-9255
418 Beneria Donato (Psicóloga) | 3221-1662
505 Americo Gusmao | 34213765
520 PE Implantes (implantes ortopédicos) | 3204-2063
803 M. Lopes Construtora | 3231-7624
TORRE THOMAS EDISON

03 Paço Real (Restaurante) | 4101.5768
106 Miguel Eguren Corretagem de Imóveis | 2125.7400
202 Consultório Médico Drs. J
Helder e J. Murilo | 2125.7476
204 Gisely Saraiva Dermatologia | 2125.7527
304 Ética Consultores e Advogados | 2125.7557
306 Dr. Vicente Filizola (Psiquiatra) | 2125.7453
403 Laka Paisagismo | 2125.7558
405 Nóbrega Odontologia | 2125.7445
509 Consultório Médico Angiologia, Pediatria,
Ginecologia e Cirurgião | 3423.2161
805 Batista Domingues e Advogados
Associados | 3423.1792
901 Finsol Micro Crédito | 3037.2805
1305 Cenos | 3036.6383
TORRE GRAHAM BELL

305 Otoclínica | 2125.7701
308 Consultório Drª. Jeanine Caminha | 2125.7886
501 Temape | 2119.0777
605 Modiin Quality | 2125.7630
901 ASSENNJUFE | 3103.6266
1003 Erika Novaes Escritório de
Arquitetura | 3221.9558
TORRE ISAAC NEWTON

302 Fleith, Zilli Quadro & Souza
Advogados Associados | 3039.8881
403 Sode - Intermediação de negócios | 3072.5400
501 Endomedical | 3126.9001
602 Qualicorp Corretora Seguros
S/A | 2125.7599 | 2125.7615
802 J&M Comércio e Dist. Elet. Eireli | 3059.2606
1003 Rede Brasil | 3059.3006
1102 Mafra e Mota Advogados | 3059.3115
1301 Urbana - PE | 3221.3350
1602 Casa Publicidade Ltda | 3465.6005
1802 Technos | 3231.5493
2101 Ibope | 3216.7005
2201 G&M Advogados | 3447.7930
TORRE ALFRED NOBEL
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Moradia com
serviços e lazer

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

9° ANDAR Univision | 3125.2626
1001 Albino Advogados | 3059.3062
1003 Carol Brandão Image e Diagnost. | 3221.2617
11° ANDAR Serur Advogados Associados | 3059.3052
1301 Genomika 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 | 3326.4188
23° ANDAR Grupo Dislub Equador | 2123. 3900
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