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ARQUITETURA ÚNICA
DO CHARLES DARWIN
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EDITORIAL

NESTA EDIÇÃO
Na série de reportagens especiais sobre os 50 anos da Rio Ave,
trazemos tudo sobre a arquitetura do belíssimo Charles Darwin.
Conversamos com Rafael Souto Maior e Carlos Fernando
Pontual, arquitetos do empreendimento. Eles detalham o projeto,
os elementos sustentáveis e a sofisticação do empresarial.
Com certeza o leitor já viu casos de ingressos sendo vendidos
rapidamente em poucas horas, seja para show de uma banda
famosa ou final de campeonato. Mas sobre apartamentos, você já
ouviu relatos de comercialização “instantânea”? Então confira o
case do imóvel Carmem Costa, em Boa Viagem, sucesso absoluto
de vendas nas primeiras 48 horas. O endereço nobre, próximo
ao Parque Dona Lindu, e seu projeto único foram os grandes
atrativos.
Teremos uma novidade nesta edição. Trazemos um artigo sobre
Planejamento Tributário, escrito pela advogada Paula Piereck de
Sá. Confira!

EXPEDIENTE

Informativo do Rio Ave Corporate Center

Conteúdo e Diagramação:
Multi Comunicação Corporativa
Redação: Laís Nascimento e Pedro
Paulo Catonho
Edição e revisão: Teresa Maciel
Arte e diagramação: Manu Duarte
Foto Capa: Lídice Raab
81 3222.4912

Comercialização:
VIP Comunicação
Direção Comercial: Carmen de Queiroz
81 3033-4194 | 9 9172-1884
viprevista@viprevista.com.br
Tiragem: 4.000 exemplares

APP
Splashtop Business
Precisa checar um documento no computador e está fora
do escritório? O aplicativo
Splashtop Business permite
acesso ao PC – seja ele Mac ou
Windows – por meio do celular. Simples e prático!
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PARCEIROS
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ECOFLORA PAISAGISMO
E GRAMADOS ESPORTIVOS
Rua Dois Irmãos, 223, Apipucos
Recife-PE | (81) 3244-1891
alecoflora@hotmail.com

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

EXTRA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA.

Rua Professor Ageu Magalhães, 285
Parnamirim, Recife/PE | (81) 3446-1630
www.extraservicos.com.br

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

Na hora de alugar ou comprar sua sala ou
loja, conte com quem identifica as melhores
oportunidades do mercado imobiliário para
sua empresa.
Acompanhe as novidades
do mercado imobiliário em:

www.eguren.com.br
Ilha do Leite - Torre Charles Darwin - Sala 707 - Fone: (81) 2125-7400 / e-mail: contato@eguren.com.br

MERCADO

CARMEM COSTA:
SUCESSO DE VENDAS
NA BEIRA-MAR DE
BOA VIAGEM

O nome Carmem Costa é
em homenagem à esposa
do fundador da Rio Ave,
o empresário português
Alberto Ferreira da Costa.
A homenagem marca as
comemorações de 50 anos
da empresa este ano.

MAIO E JUNHO 2018

Somente nas primeiras 48
horas de comercialização,
foram vendidas 30 unidades. Ao todo serão 60, com
opções de dois apartamentos por andar (189m²), um
apartamento por andar
378m² e uma cobertura
duplex com 567 m².

O residencial contará
com
área
de
lazer
completa, com direito
a quadra poliesportiva
e também quadra de
tênis, brinquedoteca e
sala de jogos, fitness,
piscinas adulto e infantil,
spa e salão. Além desse
kit completo de lazer,
o prédio terá gerador
para atender toda a área
comum e apartamentos e
ainda vaga para carregar
carro elétrico.
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Antes mesmo do lançamento, a Rio Ave já comercializou cerca de 70%
do seu novo imóvel, o
Carmem Costa, de localização privilegiada e desejo de consumo de todos. O
empreendimento fica na
Avenida Boa Viagem, entre o Parque Dona Lindu
e o Hotel Atlante Plaza.
Além de disputado, o endereço conta com poucos
terrenos para construção.
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ARQUITETURA SINGULAR
E INOVADORA
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Quem vem de longe pela Agamenon Magalhães já consegue avistar o Charles Darwin. O fluxo de automóveis na avenida é refletido em um dos maiores prédios de Pernambuco. Os mais de 15 mil
metros quadrados de vidro, distribuídos em 35 pavimentos, convidam o visitante a apreciar uma bela visão de diferentes pontos da
cidade.
Outra forma de representar sua relação com o Recife está na estética curvada. “Lembra uma vela de barco, uma forma de firmar a
afinidade com as águas da Veneza brasileira”, define Rafael Souto
Maior, um dos arquitetos responsáveis pelo projeto. A sexta torre
do Rio Ave Corporate Center é uma aposta em inovação e beleza
arquitetônica e, apesar de sua singularidade, dialoga harmonicamente com os outros edifícios do complexo e interage com o público, oferecendo serviços e lojas na torre.
Também arquiteto do empreendimento, Carlos Fernando Pontual
traduz: “a geometria variável da torre possibilita usufruirmos do
potencial do terreno, de forma suave, sem variações bruscas ou escalonadas, numa singularidade marcante na paisagem recifense”.

ESPECIAL
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EMPRESARIAL VERDE
O Charles Darwin, com sua fachada toda em vidro espelhado,
pode ser considerado um marco no desenvolvimento urbano
da cidade. Mas, além da beleza,
a chamada pele de vidro também é uma ação sustentável.
Isso porque o vidro permite a
entrada do máximo de luz natural no ambiente, ao mesmo
tempo em que absorve 60% do
calor externo, garantindo economia de energia às empresas
instaladas no empreendimento.

SOFISTICAÇÃO
Na cobertura existe um espaço,
a 140 metros de altura, para um
possível restaurante se instalar
e oferecer uma vista panorâmica. O mirante será um presente
para a cidade e um local tanto
para jantares de negócios, quanto para receber um amigo turista e apresentar Recife e Olinda
de um ângulo privilegiado.
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Elevadores inteligentes de alta
velocidade, que permitem ao
público chegar ao topo em
aproximadamente 30 segundos, divididos em duas zonas
do prédio, e sistema de reaproveitamento da água da chuva
são outros diferenciais que fazem do Charles um empresarial
eficiente. Aliado a esses itens,
o telhado verde com 2.800 m²

instalado no edifício garagem –
com 960 vagas - inovou e pode
abrir precedentes para que outros empreendimentos invistam na iniciativa.
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Segundo Rafael Souto Maior,
o prédio utiliza dois tipos de
vidro de proteção solar. “As fachadas que recebem mais sol
ganharam um vidro mais reflexivo, enquanto as protegidas
ou com menos incidência dos
raios possuem um mais transparente”, explica.
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Dentro do empresarial, além de
salas com tamanhos entre 50 e
700 m², o conforto convida o
visitante a desfrutar de um local aconchegante e moderno.
“As áreas comuns foram projetadas de forma a refletir a modernidade exterior. No hall utilizamos bastante aço, grandes
superfícies de vidro e granito.
O ponto forte é o forro curvado que paira sobre o visitante,
como uma onda perfeita congelada no tempo”, descreve Rafael. Além disso, o térreo possui
uma grande praça aberta, oferecendo um espaço natural para
o pedestre e contribuindo com
a área verde da cidade.
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NÚMEROS DO
CHARLES DARWIN

15

MIL M² DE VIDRO

35

PAVIMENTOS

140

METROS DE ALTURA

960

VAGAS NO
EDIFÍCIO GARAGEM

2.800

M² DE ÁREA NO
TELHADO VERDE

50M² A 700M²
DE ÁREA NAS SALAS

ISTOCK

ARTIGO

ENCONTRE
NO CORPORATE CENTER
LISTA DE EMPRESAS
POR TORRE

A redução lícita da carga tributária passa pelo correto diagnóstico da tributação incidente
sobre o empreendimento, de
maneira a identificar maneiras
legítimas de minimizar o impacto da tributação. A realização desse tipo de trabalho por
profissional habilitado, advogado ou contador, possibilita a recuperação de tributos, seja pela
via administrativa, seja pela via
judicial.
Os Tribunais Superiores (STF
e STJ), recentemente, têm reconhecido como ilegítima a
pretensão do Fisco em diversas
situações, possibilitando que
as empresas não só deixem de
pagar tributos, como também
possam recuperar o que foi indevidamente recolhido nos últimos cinco anos, recuperação

que pode se dar em espécie ou
através de compensação com
tributos vincendos.
Exemplo recente é o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal
Federal, de que o ICMS, imposto estadual, não constitui receita ou faturamento da empresa,
não podendo integrar a base de
cálculo do PIS e da COFINS. A
decisão do STF fortalece outros
questionamentos como a necessidade de exclusão do ICMS
da base de cálculo de outros tributos (IRPJ, CSLL, CPRB) e a
exclusão do ISS da base de cálculo dos tributos das empresas
prestadoras de serviço.
Como diz o ditado popular, só
há duas coisas certas na vida:
a morte e o pagamento de tributos! Mas, se da morte é mais
difícil escapar, em relação ao
pagamento de tributos, como
visto, há maneiras legais de
minimizar a carga tributária
de seu empreendimento, diminuindo custos e aumentando a
competitividade do negócio.
PAULA PIERECK DE SÁ
Advogada especialista em Direito
Tributário e Direito Empresarial
E-mail: paula.piereck@ammas.com.br

TORRE THOMAS EDISON
007 Dona Salsa | 2125-7442
111 Tempo Incentivos | 2125-7414
202 Consultório Médico Drs. J Helder e J. Murilo | 2125-7476
303 Kitmédica | 3231-7640
304 I-gás | 3129-8586
401 Talent Soluções em Idiomas | 2125-7559
411 Innovamed Produtos Médicos | 2125-7556
505 Ferreira e Chagas Advogados | 3040-0852
711 Sevolo Barros Advocacia | 2125-7512
1301 Race Soluções Empresariais | 3423-0172
1312 Consultório Odontológico Drª Ana Bethânia | 2125-7637
1602 Teledata Informações Tecnologia | 3222-3917
TORRE GRAHAM BELL
305 Otoclínica | 2125-7701
306 Consultório Dr. Raimundo Brito | 2125-7727
607 Wiz Corporate | 2125-2805
608 Dentista Drª Ilma Cavalcante | 2125-7811
901 ANSERJUFE | 3039-5077
TORRE ISAAC NEWTON
0601/0603 Oliveira,Augusto,Maaze Advogados | 3081-7450
0602 Qualicorp Corretora Seguros S/A | 2125-7599 | 2125-7615
0702 Mafra Hospitalar | 3771-0990
0801 Neodent | 3202-6900
0901 Angio Clinica Vascular | 3231-3762
0903 Implaface | 3221-0013
1104 Brasil Care Seguros | 3059-3132
1101 Thoughtworks Brasil Software Ltda | 3059-3011
1601 Huawei | 3059-3016
1801 Decio Freire & Associados | 3048-0075
1802 Technos | 3231-5493
2101 Ibope | 3216-7005
TORRE ALFRED NOBEL
TÉRREO Hvisão | 3117-9090 | 3117-9051
901 Univision | 3125-2626
1001 Borba Van der Ley & Asfora | 3059-3062 | 4009-0100
1003 Carol Brandão Image e Diagnost. | 3221-2617
1100 Serur Advogados Associados | 3059-3052
1301 Genomica Diagnósticos | 3224-5013
1502 Globo Hospitalar | 2125-7722
1501 Vitalita | 3059-3114
1601 Representa Materias | 3038-5002
1602 ADN Impex Consultores Associados SS Ltda
3326-3007 | 3326-4188
2301 Grupo Dislub Equador | 2123-3900
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A Receita Federal do Brasil
divulgou em 27 de dezembro
de 2017 que a carga tributária
atingiu 32,38% do PIB no ano
de 2016. O Valor Econômico divulga em seu site que essa carga
tributária permaneceu estável
em 2017. Não é, de forma alguma, um custo a ser desprezado
por aqueles que, corajosamente, empreendem no Brasil.

TORRE ALBERT EINSTEIN
029 Adapte (Aparelhos Auditivos) | 3221-8690
218 instituto Ítalo Ventura (Podologo) | 3090-2205
301 AC Telecom Vendas (Vivo) | 3636-1198
401 Lockton corretora de seguros | 3231-1888
419 Consultório ortopédico (Fernando Barroca) | 3039-3634
504 Nível (serviços combinados de escritório) | 3019-9020
509 Marília Iglesias (Dermatologista) | 3314-0782
608 Luciana Cidrim (Fonoaudiologia) | 3223-7168
702 Full Seguros ( planos de saúde) | 3040-4772
902 Neoh Memorial (Oncologia e Hematologia) | 3423-9959

TORRE CHARLES DARWIN
1ª, 2ª e 3ª Accenture - Tecnoclogia da Informação | 3018-6268
405 Curso - Virgínias Idiomas | 3426-2089 | 97107-9090
502 Fisioterapia - MD Prevenção e Saúde
99836-5767 | 98764-5950
602 Consultório - Eidos Psiquiatria e Psicoterapia
3059-3616 | 99301-5198
707 Miguel Eguren Consultoria Imobiliária | 2125-7400
805 Advocacia - Reis de Melo & Oliveira
3059-3622 | 99979-6418
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A IMPORTÂNCIA DO
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
COMO FORMA DE REDUÇÃO DE
CUSTOS PARA AS EMPRESAS
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Um apartamento de alto padrão de frente para
a Ilha do Amor e Praia do Paiva. Você morando
pertinho do trabalho e junto das melhores praias do
estado. Parece um sonho. Mas é o Barra Home Stay,
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um Rio Ave perfeito para o seu bolso.
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