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UM roteiro das
melhores pousadas de
Maragogi
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NAS redES SOCIAIS
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Editorial

NEsta edição
Já parou para pensar como as redes sociais influenciam na sua
vida pessoal e profissional? O Corporate News traz orientações
importantes para você não cometer gafe e seu trabalho não ser
prejudicado. Ações de doação de sangue e de solidariedade movimentaram o Rio Ave Corporate Center nos últimos meses, além
de um curso de primeiros socorros e combate a incêndio.
E vem novidade por aí! O complexo ganha um café, que atenderá
também na sua sala. Com a chegada do Verão, a dica é a paradisíaca Maragogi (AL) e praias das proximidades. Confira um roteiro
das melhores opções de pousadas.
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APP Primeiros Socorros
Como ajudar em casos de
engasgamento, queimadura,
afogamento, choque elétrico,
intoxicações ou AVCs? Dr.
Dráuzio Varella ensina no
aplicativo Drauzio Varella –
Primeiros Socorros. Disponível na App Store e Play Store.

PARCEIROS

Corporate News 48 •

NOVEMBRO 2016

Ecoflora Paisagismo
e Gramados Esportivos
Rua Dois Irmãos, 223, Apipucos
Recife-PE | (81) 3244-1891
alecoflora@hotmail.com
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Arclima Engenharia LTDA
A. Industrial Três (ZI-3) Tronco Distribuidor Norte (TDR-Norte), 8351, Suape
Cabo de Santo Agostinho-PE | (81) 3469-8000

BANCA RENASCER
Rua Capitão Zuzinha, 720, Boa Viagem
Recife-PE | (81) 3341-2690
protoricardo@hotmail.com

GENTEC GRUPOS GERADORES LTDA

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

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

www.arclima.com.br

MASTER SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

EXTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Av. Dr José Augusto Moreira, 996
SL7, 1° Andar, Casa Caiada
Olinda-PE | (81) 3012-8778 / 99632-6582
valdeziovsilva@hotmail.com

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

VIPTECH TELEINFORMÁTICA
Av. Agamenon Magalhães, 4775
SL 608, Ilha do Leite
Recife-PE | (81) 2125-7674
www.viptechbr.com.br

TOTAL SERVE TERCEIRIZAÇÃO

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

IDENTIFICK - Soluções para
Identificação, Ponto e Acesso

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

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

GESTÃO E PESSOAS

“Etiqueta” nas redes sociais

LinkedIn
O LinkedIn, rede voltada para
o networking de profissionais,
é importante tanto para os que
estão fora do mercado, quanto
para aqueles que estão em busca de uma nova colocação. “É
essencial manter o perfil completo, atualizado, com informações reais, além de contar
com uma boa rede de contatos
e recomendações de suas competências”, sugere Márcia.
Sobre a
Manpowergroup

Márcia Almström
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“Em muitos casos, essa mídias
podem complementar as
informações do currículo e hoje
existem muitos candidatos que são
recrutados via páginas pessoais”

A ManpowerGroup é uma
agência de emprego e de negócios estabelecida em 1948, nos
Estados Unidos, com escritórios no Brasil desde 2000. No
Recife, ela está localizada na
torre Albert Einstein.
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Para a diretora de RH e Marketing da ManpowerGroup, agência de emprego e de negócios,
Márcia Almström, as redes sociais se tornaram também plataformas de interação profissional
e hoje são bastante utilizadas
pelas empresas para identificar
características comportamentais e o perfil do profissional.
“Em muitos casos, essa mídias
podem complementar as informações do currículo e hoje existem muitos candidatos que são
recrutados via páginas pessoais”,
explica.

dos. As fotos, por exemplo, podem ser ainda mais arriscadas do
que os textos”, acrescenta.

Não somente os textos publicados nas redes podem prejudicar a avaliação de um candidato. Para Márcia, fotos, páginas
curtidas, compartilhamentos
e todo o conteúdo refletem na
imagem da pessoa. “Tudo pode
atrapalhar. Em alguns casos, por
ter alcance e impacto mais rápiManpowerGroup/Divulgação

Falar tudo o que pensa, expor
suas opiniões políticas e sociais,
desabafar contra o chefe que
te demitiu recentemente são
assuntos comuns durante uma
conversa informal entre amigos
ou família. Porém, tudo isso está
contra os ‘bons modos’ nas redes
sociais, seja para quem tem emprego ou está à procura. A postura na internet é fundamental
para o sucesso no concorrido
mercado de trabalho.
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AQUI NO CORPORATE

Doações fazem a
festa

Coleta de sangue
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Uma iniciativa do Rio Ave
Corporate Center resultou em
120 bolsas de sangue coletadas
para o Hemope. No último dia
30 de setembro, o banco de
sangue montou uma estrutura no auditório da Torre Isaac
Newton e atraiu condôminos,
visitantes e funcionários de
todo o complexo. As doações
superaram as expectativas. A
campanha foi um sucesso e a
parceria deu tão certo que o
complexo e o Hemope já confirmaram uma nova edição do
projeto para o futuro.

4

O Dia das Crianças foi comemorado com responsabilidade social no Rio Ave Corporate Center. Condôminos
e visitantes dos empresariais
proporcionaram um dia de
festa e muitos sorrisos para os
pequenos do Espaço Criança,
ONG que atende cerca de 100
menores, entre 4 e 12 anos, de
comunidades carentes do Recife. Foram montados pula-pula,
piscina de bolas e distribuídos
lanches no dia 7 de outubro.
Para encerrar, entrega de brindes que foram recolhidos durante todo o mês de setembro
em caixas coletoras espalhadas
pelo complexo.
Site:
www.espacodacrianca.
org.br.

Treinamento:
incêndio e
primeiRos socorros
Colaboradores que cuidam da segurança, limpeza,
manutenção e administração
das áreas comuns nas cinco
Torres do Rio Ave Corporate
Center participaram, em setembro e outubro, dos cursos
básicos de combate a incêndio
e primeiros socorros. As aulas
teóricas aconteceram no complexo e as práticas no centro
de treinamento da empresa
Prevenção Indústria e Comercio. “Os 109 funcionários participaram de simulações para
saber como agir e utilizar extintores e outros recursos de
maneira preventiva”, detalha
o administrador do Rio Ave
Corporate Center, Valdeir Bezerra.

Grão acessível e com
poder estimulante, o café é
indispensável na mesa dos
brasileiros e uma das mais
consumidas
no
mundo.
Quente, gelada, gourmet,
podendo ser servida antes,
durante ou depois das refeições, a bebida traz diversos
benefícios à saúde. Rico em
antioxidantes, ajuda no funcionamento do cérebro e sistema digestivo, e pode fazer
parte de uma dieta balanceada, quando consumido com
moderação.
“Duas ou três xícaras de
café ao dia podem exercer um
positivo efeito de prevenção
de doenças, como depressão,
cirrose hepática, asma, diabetes tipo 2 e alguns tipos
de dores de cabeça. Mas todo
cuidado para não extrapolar
na dose, pois pode causar insônia”, destaca o nutricionista Silvano Brito, que atende
no Empresarial Graham Bell.

CAFÉ NO CORPORATE:
Para os que não dispensam
um cafezinho, acaba de ser
instalado o Palatsi Convenience Coffee Shop, localizado entre as torres Isaac
Newton e Alfred Nobel.
Futuramente, a proposta do
café é disponibilizar carrinhos que irão circular pelas
torres, oferecendo lanches
e bebidas na porta. A loja
conta com diversos sabores,
desde os tradicionais (como
expresso e cappuccino) até
os gourmets (como nutella e
doce de leite).
O barista do Palatsi, Sebastian Oliveira – atual campeão do Campeonato latte
art na Estação Café dos
Quatro Cantos Olinda –,
deixa uma sugestão para os
leitores da Corporate News:
o Affogato.

Maria Eduarda e Thiago Correia, que estão à frente do coffee shop

lista de empresas
por Torre
Torre Albert Einstein
13 DKR estúdio de beleza | 3039.2800
105 AAGV advogados associados | 3129.0104
212 Tereza Pedroza (fisioterapeuta) | 3088.6784
214 Sarah Valença (Mastologista) | 3048.0488
305 Cosmo e Consentino Adv.Associados | 3032.0089
401 Golden Stern | 3231.1888
419 Hypermemo | 3222.2238
505 Guido Correia | 3421.3765
615 Aldejane Gurgel | 3423.9404
810 NC Energia | 3216.1800

Torre Thomas Edison
Loja 02 Restaurante Thomas Light | 2125.7606
103 Fresenius Kabi Brasil | 2125.7423
202 Consultório Médico Drs. J helder e J. Murilo |
2125.7476
206 Durão e Freitas (Advocacia) | 2125.7439
303 Kitmédica | 3231-7640
401 Tempo Incentivos e Consultoria | 3222.0303
503 Vieira e Castelo Branco Advogados Associados |
3421.3881
509 Consultório Médico Angiologia, Pediatria, Ginecologia e Cirurgião | 3423.2161
608 Viptech Teleinformática | 2125.7667
702 Cpap Shop Comercio e Representação | 3461.3510
709 Secitor Clínica Médica 2125.7542
1303 Race Soluções Empresariais | 3423.0172

Torre Graham BelL
305 Otoclínica | 2125.7701
308 Consultório Drª. Jeanine Caminha | 2125.7886
501 Temape | 2119.0777
601 Cardio Dinâmica | 2125.7722
605 Modiin Quality | 2125.7630
901 ASSENNJUFE | 3103.6266
1003 Erika Leite Novaes Arquitetura | 3221.9558

T o r r e I s aa c N e w t o n
Térreio HVISÃO | 3117.9090
Térreo Palatsi Conveniência Coffee Shop | 98174.2434
302 Fleith,Zilli Quadro & Souza | 3039.8881
403 Code | 3072.5400
501 Endomedical | 3126.9001
901 Angio Clínica Vascular | 3231.3762
3059 Rede Brasil | 3059.3006
1301 Urbana-PE | 3221.3350
1302 Amaral & Paes de Andrade Advogados | 3204.6610
1304 Rodrigo Quintas | 3421.5102
1602 Casa Publicidade Ltda | 3426.1995
1801 Decio Freire & Associados | 3048.0075
1802 Technos | 3231.5493

Torre Alfred Nobel
901 Univision | 3125.2626
1001 Albino Advogados | 3059.3062
1003 Carol Brandão Imagem
e Diagnóstico | 3221.2617
1004 Serur Advogados Associados | 3059.3052
1202 Iveco Latin America Ltda | 3797.2809
1301 Genomika Diagnosticos | 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
2301 Grupo Dislub Equador | 2123.3900
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O café faz bem e está
na sua porta

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

5

TURISMO

Maragogi: praias e pousadas
que convidam!
Para quem quer sair da rotina e relaxar em uma
praia mais tranquila e distante, Maragogi é o
destino certo. Localizado no litoral norte de
Alagoas e conhecido como o “Caribe brasileiro”, o município tem como atração o mar cal-

mo e os belos passeios pelas piscinas naturais.
Galés, Taocas, Barra Grande e Barreira de Peroba são as praias mais conhecidas. O Corporate
News fez um roteiro de opções de hospedagem, que são um atrativo à parte.

Pousada Camurim Grande (www.camurimgrande.com.br)
Rodeados de coqueiros, os amplos chalés e bangalôs oferecem conforto e tranquilidade na
pousada, que fica entre o rio e o mar. A gastronomia é um espetáculo à parte.

Pousada Camurim Grande/Divulgação

Pousada Rangai (www.rangaipousada.com)
Com bangalôs de frente para o mar e piscina privativa, a pousada conta com aquecimento solar
e está totalmente adaptada para clientes com necessidades especiais.
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Pousada Rangai /Divulgação
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Turismo

Hotel Praia Dourada (www.hotelpraiadourada.com.br)

Suas acomodações são amplas e dispõem de varanda com rede para aproximar os hóspedes do
clima praiano de Maragogi. Ideal para desfrutar pratos da cozinha internacional.

Hotel Praia Dourada/Divulgação

Grand Oca Maragogi Resort (www.ocahotels.com/maragogi)
Com apartamentos e bangalôs, oferece como atividade mergulho autônomo e com snorkel.
Destaque para piscinas naturais a 350m e cardápio com mistura de estilos culinários.

Grand Oca Maragogi Resort/Divulgação

TURISMO

Rio Ave Na Semana Imobiliária de PE
empresariais: Charles Darwin,
Cabo Corporate Center e Boa
Viagem Corporate Center; os
hoteleiros Tryp Pernambuco e o Ramada Hotel e Suítes
Recife Boa Viagem; além dos
residenciais Lincoln Avenida e
Central Park.
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Rio Ave/Divulgação

Corporate News 48 •

Mais uma vez a Rio Ave participou da Semana Imobiliária
de Pernambuco, realizada pela
Ademi-PE, entre os dias 21 e
30 de outubro, no Shopping
RioMar. A construtora apresentou sete empreendimentos,
entre residenciais, hoteleiros e
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