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Luzes, gastronomia
e encantamento em
Gramado

E mais: receita de tilápia /etiqueta com pets / Combate a incêndio e primeiros socorros
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Destaque da
Nova área de
convivência no
Pontes Corporate
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Editorial

NEsta edição
Você já planejou sua viagem de final de ano? Ainda não? Esta
edição do Corporate News dá uma dica para você que ainda está
em dúvida: Gramado, no Rio Grande do Sul. O clima europeu e o
Natal Luz são dois dos vários atrativos da cidade gaúcha.
Trazemos também uma dica de receita do Restaurante Dom
Albert, na Praça Albert Einstein: o delicioso filé de tilápia ao
molho cítrico.
E mais: a nova área de convivência para condôminos na cobertura
do Pontes Corporate Center, em Boa Viagem; e uma matéria
com dicas de boa convivência dos animais de estimação com a
vizinhança.
Sente-se, pegue um cafezinho e boa leitura!

LIVRO

“Por que fazemos o que
fazemos?”
Mario Sergio Cortella | 2016
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Ecoflora Paisagismo
e Gramados Esportivos
Rua Dois Irmãos, 223, Apipucos
Recife-PE | (81) 3244-1891
alecoflora@hotmail.com

ZARTIC
Rua Dr. João Taváres Moura, 57/99, Sala 101
Peixinhos, Olinda -PE | (81) 3467-3800
roberto@zartic.com.br | zartic@zartic.com.br
www.zartic.com.br

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

EXTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

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

Segundo o Sindicato Nacional
de Editores de Livros, a obra
é uma das mais vendidas no
Brasil em 2017. O livro desvenda as principais preocupações com relação ao trabalho.
Dividido em 20 capítulos, ele
aborda questões como a importância de ter uma vida com
propósito, a motivação em
tempos difíceis, os valores e a
lealdade – a si e ao seu emprego. É destinada a quem sonha
com realização profissional
sem abrir mão da vida pessoal.

Mercado

Nova área de
convivência no
Pontes Corporate
rio ave / divulgação

- 5 elevadores no prédio
comercial

- Sustentabilidade com
sistema de captação de águas
pluviais e reaproveitamento
da água do ar condicionado

- Heliponto

O Pontes Corporate é o primeiro empresarial com Hospitality
Service da região, ou seja, serviços de hospitalidade por estar
interligado a dois hotéis. Com
salas entre 35,87m² e 538m²,
conta ainda com espaços para
reuniões, disponíveis para locação, pelo número 3233-6400.

A MELHOR GRÁFICA
PARA OS SEUS IMPRESSOS
Jornais | Revistas | Folders | Encartes | Panﬂetos
Livros | Timbrados | Sacolas | Móbiles | Rótulos
E muitas outras possibilidades!

Av. Governador Eraldo Gueiros Leite, 03 | Lote 13A
Distrito Industrial - Abreu e Lima /PE | CEP 53.520-800
+55 81 3366.9000 | brascolor@brascolor.com | brascolor.com
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Administrador

com dois elevadores
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Valdeir Bezerra

O “pensamento verde”, que está
em todas as obras da Rio Ave,
também tem seu espaço: uma
mini horta à disposição dos frequentadores, que podem fazer
uso das hortaliças, ervas e vegetais em suas refeições.

- Sistema de segurança
- 10 unidades por pavimento
- Edifício Garagem amplo,

rio ave / divulgação

“A área irá atender a todos os
funcionários do condomínio
e das empresas instaladas no
Empresarial Pontes Corporate
Center, garantindo comodidade
e o tão desejado e renovador
descanso nos intervalos das
atividades profissionais”

Outros detalhes do imóvel

rio ave / divulgação

Quem optou por instalar um
negócio no Pontes Corporate
Center, construído pela Rio
Ave na Zona Sul do Recife,
ganhou um plus para sua empresa. Um amplo espaço para
área de convivência foi montado na cobertura do empresarial. O ambiente é estruturado
com copa totalmente equipada, salão para refeição, sala de
TV, sala de reunião, auditório
e uma varanda que contempla
uma vista admirável da Praia de
Boa Viagem e de todo o bairro.
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etiqueta
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Que um animal de estimação é como um membro
da família, todo mundo já
sabe. Mas para que isso não
incomode a vida dos vizinhos, os donos precisam ficar atentos às regras de convivência dos condomínios.
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A diretora comercial da
ACTA, Isabela Piereck,
lembra
que
um
dos
problemas mais frequentes
são animais circulando
em área comum. “Muitas
pessoas têm alergia ou medo
dos bichos, então o indicado
é que os donos utilizem
a área de serviço como
passagem dos pets”, detalha
Isabela. Nos elevadores,
ela chama a atenção para
o uso de focinheira nos
cachorros, como forma de
segurança para os vizinhos.

Outro problema comum é
a limpeza dos dejetos dos
animais. Apesar de muitos
condomínios já estarem investindo em áreas próprias
para os pets e os zeladores
serem orientados a fazer
tratamento na areia dessas
áreas para evitar a proliferação de bactérias, os donos
ainda são responsáveis pela
limpeza.
O dono do animal também
deve atentar para o barulho, saber a causa dos latidos dos cães. Geralmente,
o condomínio estabelece o
horário previsto na lei do silêncio. Além de ser questão
de boas maneiras e respeito
ao outro, não custa lembrar
que o descumprimento de
regras pode trazer advertências por escrito e multa.

rio ave / divulgação

Pets e as regras de
convivência

Anualmente, sempre nos
meses de setembro e outubro,
todos os colaboradores das
seis torres do Complexo
Empresarial
Rio
Ave
Corporate Center participam
dos Cursos Básicos de
Combate a Incêndio e
Primeiros Socorros, com
aulas teóricas e práticas.
As ações foram adequadas
e aproximadas a situações
reais, com o objetivo de
capacitar os colaboradores
para garantir a segurança dos
condôminos e de todos que
trabalham e visitam as torres
do complexo.

rio ave / divulgação

istock

Combate a incêndio e
primeiros socorros

gastronomia

Tilápia ao molho cítrico
para o verão
De olho na estação mais quente do ano, o Restaurante Dom
Albert, localizado na Praça Albert Einstein, aposta em um
prato para bombar durante
a estação: o Filé de Tilápia ao
molho cítrico, com arroz com
brócolis e salada tropical. “É
um prato colorido, com muita
folha e fruta, e a cara do verão”,
destacou o sócio do restaurante, Alexandre Carvalho.
Cardápio Dom Albert
Há três anos e meio oferecendo uma gastronomia criativa e
rica em opções, o Dom Albert
é composto por duas lojas: café
e restaurante. A cafeteria oferece uma linha ampla de cafés
e shakes, sobremesas, salgados,
tapiocas e sanduíches. Já o
restaurante é self-service e explora a culinária regional, com
pratos leves e gostos contemporâneos.

PEIXE E MOLHO CÍTRICO
Tempere 500 gramas de tilápia com o suco do limão, sal e pimenta.
Aqueça uma grelha, em fogo alto, e doure o peixe por 3 minutos de
cada lado. Reserve. Para o molho, refogue o dente de alho no fio de
azeite, em fogo médio. Despeje o suco de laranja, o mel, e quando
ferver acrescentar o amido de milho, mexendo por 2 minutos.
Coloque o peixe em um prato e regue com o molho.

SALADA TROPICAL
Preparo: corte acelga e alface crespo em tiras; corte a cenoura em
palitos; corte manga, tomate, abacaxi, morango e o queijo em cubos;
e junte os ingredientes temperados com azeite e sal a gosto.

ARROZ DE BRÓCOLIS
Utilize duas xícaras de arroz refogado
em alho cozido; 200 gramas de brócolis
cozido; e uma colher de manteiga.
Corte o brócolis e refogue na manteiga,
depois misture ao arroz cozido.

SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Rua Frei Matias Teves, nº 285
Ilha do Leite, sl 904, Recife/PE
www.essencial.eng.br
+55 (81) 4101 7101

GERENCIAMENTO DE OBRAS
CONSTRUÇÕES E REFORMAS
INSTALAÇÕES PREDIAIS
COMBATE A INCÊNDIO
PROJETOS E CONSULTORIAS
VISTORIA TÉCNICA
LIMPEZA PÓS OBRA

Corporate News 54 •

Praça Albert Einstein
Funcionamento: segunda a sexta-feira
Café: 8h às 19h | Restaurante: 11 às 15h
Delivery: 3049-4114
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Dom Albert

5

Cleiton Thiele/Press

etiqueta
gastronomia

Natal e muito turismo
na ‘Europa brasileira’
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Só de pisar em Gramado já é
possível sentir um clima europeu, com sua arquitetura diferenciada, variedade de atrações
e as belíssimas hortênsias. A
cidade oferece ainda muitas
opções de atividades em seus
parques, como Museu de Cera
(o primeiro da América Latina);
Museu Harley (para os amantes de motocicletas); Aldeia do
Papai Noel (local de encantamento para as crianças); Mini
Mundo (museu incrível a céu

aberto com cidades em miniaturas); Don Collise (loja para
os amantes de um bom vinho
e produtos coloniais); Museu
Hollywood Dream Cars (para
os fãs de carros antigos); Snow
Land (parque de neve); Lago
Negro; além das muitas atrações

na vizinha cidade de Canela, das
vinícolas, que ficam a 9 km de
Gramado; e do passeio de Maria
Fumaça saindo de Gramado até
Bento Gonçalves, Garibaldi e
Carlos Barbosa, regado a músicas e danças típicas e vinho nas
paradas.
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Não é novidade que Gramado
está entre os locais mais visitados do Brasil. A tranquilidade
e o sossego da cidade da Serra
Gaúcha são alguns dos vários
atrativos da cidade, que fica a
115 km (duas horas de carro)
da capital Porto Alegre. Se você
ainda não decidiu para onde
viajar nas férias de fim de ano,
se liga nessa dica do Corporate
News, tchê!
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Encontre
n o C o r p o r a t e Ce n t e r

Apesar de ter sido povoada
por imigrantes alemães e
italianos, Gramado tem uma
tradição suíça bem forte: o
fondue. Sugerimos três restaurantes para você saborear essa delícia em Gramado:
Belle du Valais, eleito pelo
“Guia 4 Rodas” o melhor
restaurante suíço do país;
o Petit Brasil, com lareira,
música ao vivo e fondues
tradicionais como queijo e

TORRE THOMAS EDISON
003 Paço Real (Restaurante) | 3034-2219
201 Clínica Urológica Drº Tibério Moreno | 3222-2602
202 Consultório Médico Drs. J Helder e J. Murilo | 2125-7476
204 Clínica Dermatológica Gisely Saraiva | 2125-7527
306 Dr. Vicente Filizola (Psiquiatra) | 2125-7453
311 Consultório Pediátrico | 2125-7521
403 Laka Paisagismo | 2125.7558
509 Consultório Médico de Pediatria, Ginecologia e Cirurgião
Vascular | 3423.2161
1312 Consultório Odontológico Drª Ana Bethania | 2125-7637

Outra iguaria que tem de ser
saboreada na Serra Gaúcha é
o café colonial. Geralmente
é comercializado em espaços com ares europeus, com
fartura de pães, tortas e quitutes finos. Também são sucesso na cidade os chocolates. Foi feito em Gramado o
primeiro chocolate artesanal
do Brasil e a tradição está em
várias lojas na Avenida das
Hortênsias, entre Gramado
e Canela.

TORRE GRAHAM BELL
305 Otoclínica | 2125-7701
308 Consultório Drª. Jeanine Caminha | 2125-7886
605 Modiin Quality | 2125-2800
901 ANSERJUFE | 3103-6266
1003 Erika Novaes Escritório de Arquitetura | 3221-9558
1601 Âncora Seguros | 3366-9559
TORRE ISAAC NEWTON
302 Fleith, Zilli Quadro & Souza | 3039-8881
403 Sode - Intermediação de Negócios | 3072-5400
501 Endomedical | 3126-9001
802 J & M Comercio e Dist. Elet. Eireli | 3059-2606
902 RV Tecnologia e Sistema S/A | 2128-9018
1003 Rede Brasil | 3059-3006
1101 Advocacia Galdino e Rebelo | 3326-3909
1102 Mafra Advogados | 3034-8781
1301 Urbana – PE | 3221-3350
1304 Rodrigo Quintas | 3421-5102
1602 Casa Publicidade LTDA | 3465-6005
2201 G&M Advogados | 3447-7900
TORRE ALFRED NOBEL
TERREO Hvisão | 3117-9090
901 Univision | 3125-2626
1001 Borba Van Der Ley & Asfora | 4009-0100
1003 Carol Brandão Image e Diagnost. | 3221-2617
1004 Serur Advogados Associados | 3059-3052
1301 Genomica Diagnosticos | 3224-5013
1502 Globo Hospitalar | 2125-7722
1501 SF Fisioterapia LTDA | 3059-3114
1601 Representa Materias | 3038-5002
1602 ADN Impex Consultores Assoc. SS LTDA | 3326-3007
2301 Grupo Dislub Equador | 2123-3900
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TORRE ALBERT EINSTEIN
015 Lotérica Melo LTDA | 3221-5756
021 Dom Restaurante | 3019-4113
103 Rocha Consultoria (Contabilidade) | 3075-8836
209 Medicicor Comercial | 3037-5204
301 AC Telecon (Vivo) | 3636-1198
409 Sandra Albuquerque (Sobrancelhas Definitivas) | 3223-4291
413 Clínica de Plástica (Francisco Milfont) | 3242-7908
511 Marcelo Gurgel (dentista) | 3222-5794
719 Construtora Atlas (construção civil) | 3223-0459
917 Coelho e Dalle Advogados | 3221-0699
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O Natal Luz é o grande atrativo do final de ano, que
acontece de 26 de outubro a
meados de janeiro. A cidade
capricha na decoração, com
árvores de natal gigantes,
luzes coloridas, desfiles nas
ruas, apresentação de coral,
exposição de renas decoradas, show de luzes e água e o
Show de Acendimento, com
fogos de artifício. Os valores
dos ingressos variam de R$
130 a R$ 300 e podem ser
comprados em www.natalluzdegramado.com.br.

chocolate; e o Le Petit Clos,
com lareiras, cadeiras revestidas com lã de carneiro, velas, fondues vegetarianos e
veganos e um clima perfeito
para dias frios.
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Papai Noel

lista de empresas
por Torre
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