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Editorial
EDUCAÇÃO E BOAS MANEIRAS NO MUNDO VIRTUAL

T

razemos como matéria de capa,
nesta edição, um pouco do universo das tecnologias digitais que fazem parte do cotidiano das pessoas:
as mídias sociais. Como você se comporta ao interagir com seus amigos
no Facebook ou Twitter? Para aqueles

que simplesmente escrevem as coisas
que bem entende, nunca é demais
lembrar que a internet deve ser encarada como uma extensão do mundo real, portanto, sujeita às mesmas
regras de educação e boas maneiras.
Também trazemos para você, leitor,

uma matéria sobre a Ciclofaixa de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, uma opção de passeio mais do que
agradável para o seu domingo. Até a
próxima edição!
Carla Guerra
Editora

Uma publicação do grupo
Acta Administração Especializada
presente no 3° Infra Nordeste

Indicadores Econômicos

O

Recife sediou no dia 20 de março, o 3° Infra Nordeste, evento que proporcionou o encontro de lideranças de Pernambuco e Região Nordeste que atuam como
gestores de serviços e de infraestrutura em ambientes
construídos. A Acta Administração Especializada, responsável pela administração do complexo Rio Ave Corporate
Center, esteve representada no evento, através de seus
diretores Isabela Piereck e Felipe Piereck, e pelo administrador do complexo, Valdeir Bezerra. O 3° Infra Nordeste possibilitou a integração entre gestores das mais
diversas empresas locais, nacionais e multinacionais.
Durante o encontro foi abordada a evolução do papel
do Facility Management (Gerente de Facilidades e Propriedades) em grandes empreendimentos, como prédios
comerciais e corporativos, industriais, shoppings, hotéis,
hospitais e outros.

ALUGUEL E VENDAS DE SALAS
Fone (81) 2125.7400
e fax (81) 2125.7401

Salário Mínimo
R$ 678,00

Imóveis 2012 - INCC/FGV
Mês

INCC/COL-06 (FGV) Variação

Acumulado/Ano

Outubro

519,907

0,21%

6,59%

Novembro

521,638

0,33%

6,95%

Dezembro

522,474

0,16%

7,12%

Janeiro

525,850

0,65%

0,65%

Fevereiro

529,029

0,60%

1,25%

Março

531,691

0,50%

1,76%

Inflação (%)
Mês

IPCA
(IBGE)

INPC
(IBGE)

ICV
(Dieese)

IPC
(Fipe)

CUB
(Sinduscon)

Nov/2012

0,60%

0,54%

0,57%

0,68%

0,18%

Dez/2012

0,79%

0,74%

0,43%

0,78%

0,04%

Jan/2013

0,86%

0,92%

1,77%

1,15%

-0,01%

Fev/2013

0,60%

0,52%

0,12%

0,22%

-0,01%

Mar/2013

0,47%

0,60%

0,78%

-0,17%

0,24%
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Capa
COMPORTAMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS

E

xistem pessoas que encaram a internet como um espaço para ter
atitudes que não teriam na vida real
ou também fazer as mesmas coisas
desagradáveis no mundo real. Tanto
no mundo real e virtual nunca é demais lembrar da máxima do ditado
popular que diz: a educação começa
em casa. Pois é, a internet deve ser
vista como uma extensão da vida real,
sujeita às mesmas regras de educação e leis. Para você não fazer feio
enquanto estiver interagindo com as
pessoas nas mídias sociais, confira as
dicas abaixo e faça bom aproveito.

1

Ao encontrar alguém com o ícone
de on-line no Facebook, Orkut ou no
Gmail, não conclua que está disponível.
Pergunte se a pessoa pode conversar.

2

Você está conversando com um
amigo e ele comete um erro gramatical. No lugar de corrigi-lo, que
tal mostrar, de forma sutil, como se
escreve a palavra corretamente?

3

Quando alguém lhe pede uma
informação pelas mídias sociais,
não deixe esperando. Diga que está
procurando a resposta ou que responderá depois.

4

Não publique fotos em que seus
amigos aparecem em roupas de
banho ou posições constrangedoras. É
de bom tom perguntar antes se pode
fazer isso.

5

O ideal é manter os contatos
profissionais no Linkedin. Se não
puder, crie grupos e use os filtros de
privacidade. Mesmo assim, não pense
que a rede pode virar um depositário
de bobagens e reclamações sobre o
chefe, por exemplo.

6

Seja no Twitter ou Facebook, tem
sempre alguém que faz uma piada sem graça e, pior, começa a fazer
isso com frequência. Em vez de responder a alguém que quer irritá-lo,
bloqueie a pessoa e encerre o ciclo
de provocações.

7

Se você não gosta que tirem sarro da sua cara, então não há motivo para irritar alguém só porque
seus amigos estão fazendo isso. Você
pode não ter começado a briga, mas
dependendo da dimensão do caso,
a vítima pode processá-lo judicialmente também.

8

O nome do condomínio onde você
mora, que baladas você frequenta, onde você trabalha. Pense: alguma dessas coisas você já publicou
nas redes sociais, não? Apesar de parecerem inocentes, certas informações podem ser usadas contra você,
por gente mal intencionada. Muito

cuidado ao escrever detalhes precisos da sua vida particular.

9

Muita gente usa o Twitter como um
espaço privado para emitir opiniões
ou comentar determinados assuntos. A
menos que seus tuítes sejam protegidos,
encare o microblog como um espaço público. Basta lembrar o caso de Mayara Petruso, uma estudante de direito que publicou mensagens discriminatórias contra
nordestinos no Twitter e foi processada
logo depois pelo Ministério Público.

10

No Facebook e Twitter, é possível permitir que suas atualizações e informações sejam vistas
apenas por quem você adicionou
como amigo. Faça uso das configurações de privacidade, que permitem
que suas postagens sejam compartilhadas apenas com quem você quer
e não com milhões de internautas.
Fonte: Revista Epóca e Uol Tecnologia
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Geral
Novo BlackBerry Z10 no Brasil

A

BlackBerry lançará seu novo telefone Z10 no Brasil durante a primeira metade de maio, marcando a entrada
da nova geração de produtos da companhia canadense em
um dos maiores mercados mundiais de smartphones, informa o diretor-geral das operações brasileiras, João Stricker.
A empresa pioneira no segmento de smartphones anunciou no fim de janeiro sua nova linha de celulares, buscando reconquistar o mercado perdido para aparelhos como
o iPhone, da Apple, e dispositivos acionados pelo sistema
Android, do Google. O Z10, totalmente com tela sensível
ao toque, será compatível com a telefonia móvel de quarta
geração (4G) no país, que deverá começar a ser oferecida
até o final de abril nas cidades-sede da Copa das Confederações, por exigência do governo. Todas as principais operadoras (Vivo, TIM, Oi e Claro) venderão o dispositivo.

Carros Verdes devem conquistar o mercado

P

or volta do ano de 2020, um em
cada 16 novos carros vendidos
no mundo será híbrido, plug-in ou
elétrico. Dá para acreditar? Essa é
a previsão da consultoria americana
PricewaterhouseCoopers (PwC), que
projeta um crescimento acentuado
dos quatro-rodas com credenciais
ecológicas. Segundo pesquisa da consultoria, até o final da década, os carros verdes deverão abocanhar 6,3%
do mercado automotivo mundial.
A queda nos preços, que deverão ficar
mais acessíveis e competitivos, será
uma das principais alavancas para o

aumento da popularidade dos verdinhos, que
hoje somam 4,5 milhões
de unidades em circulação, a maioria de híbridos. Segundo o estudo
da PWC, o incremento
do número de estações
de recarga e de locais
para troca de baterias
vão reforçar a infraestrutura elétrica das cidades e a confiança dos
consumidores. Uma rede de reabastecimento ampla é condição funda-

Os efeitos de uma boa massagem

Q

uando o stress acumula e quase nada funciona direito, vale uma dica para desacelerar e recarregar as baterias: se entregar
a uma boa sessão de massagem. O bom é que
não faltam alternativas de terapias para conseguir isso. Melhor ainda, dependendo da técnica escolhida, mais do que relaxar, a massagem
age como tratamento que ajuda a melhorar a
saúde e equilibrar o humor. Vários estudos já
comprovaram que o toque libera oxitocina e
serotonina, substâncias responsáveis por aliviar
o stress, controlar a frequência cardíaca e a
pressão arterial, turbinar as defesas do corpo e
melhorar o humor. Um deles, publicado na Suécia, descobriu ainda que a técnica é uma aliada
quando o assunto é melhorar o funcionamento
do intestino. Ou seja, os motivos para incluir
uma dessas terapias na rotina são muitos. Em
dúvida no meio de tantas opções? O recomendado é definir o objetivo e escolher a massagem
ideal para cada pessoa.

mental para a expansão do mercado
de carros elétricos e híbridos.

Dor nas costas é considerada doença crônica

A

coluna vertebral sustenta o corpo humano
e permite a maioria dos
movimentos. Quando a
pessoa anda, treina e senta, ela está trabalhando.
Provavelmente, as pessoas
só lembram dela quando
o incômodo aparece. Dor
nas costas é uma doença
crônica comum no Brasil,
segundo estudo da Escola
Nacional de Saúde Pública. Na pesquisa, que ouviu
mais de 12 mil brasileiros,
36% das pessoas afirmaram
sofrer constantemente com
o problema. Mas, dessas,
só 68% já foram ao médico para tentar descobrir o

motivo dele. Isso porque,
segundo os especialistas, a
maioria dos casos de dores
nas costas desaparece por
si só em até quatro dias.
“Dos casos que chegam ao
consultório, 90% não vão
exigir mais que algumas
semanas de repouso e medicação”, diz Pil Sun Choi,
ortopedista de São Paulo
e presidente da Federação
Mundial de Cirurgia Minimamente Invasiva de Coluna. Mas se a dor vem e volta
por mais de mês, o quadro
é considerado crônico e o
recomendado é procurar
um tratamento adequado
com um especialista.

Tecido de mucosa de peixe

O

universo da moda é mesmo
amplo e surpreendente. Na
área têxtil então, parece que já
se viu de tudo, mas ainda há muito por vir. Os tecidos tradicionais,
como seda e cetim, dificilmente
vão perder o posto, mas a onda
eco-friendly está aí e os avanços
científicos também. Pois bem, o
mais novo objeto de estudo atende pelo nome de peixe-bruxa.
A mucosa que ele produz na boca
(observe na imagem) chamou a
atenção dos pesquisadores da Universidade de Guelph, no Canadá que
depois de realizarem muitos testes

concluíram que
o líquido tem
grande
potencial para se tornar um tecido,
já que depois de
seco, apresenta
uma boa elasticidade.
O estilista inglês Christopher
Raeburn, um dos interessados em
novas tecnologias, criou até um tecido impermeável de Teflon em sua
nova coleção de outono e já está
de olho na novidade. “Você tem

Os benefícios de um copo de
vinho no jantar

U

m estudo realizado na Universidade de Alberta, no Canadá,
revelou que um copo de vinho tinto
acompanhando o jantar diariamente, equivale a 30 minutos de exercícios físicos. Os pesquisadores acreditam que esse efeito é causado pela
substância chamada Resveratrol,
conhecida porque também beneficia
o sistema circulatório e pode ajudar
na prevenção de doenças como o Alzheimer, segundo outros estudos realizados com o composto.

O relatório explica que esse efeito
ajuda a prevenir os efeitos do sedentarismo, pois evita o envelhecimento
dos músculos e aumenta a densidade
dos ossos, assim como melhora a circulação sanguínea. “Resveratrol não
é um substituto para os exercícios,
mas ajuda a desacelerar o processo
de deterioração do corpo até que a
pessoa volte a se exercitar”, afirma
o editor-chefe do FASEB Journal,
Gerald Weissmann, onde o estudo
foi publicado.

que estar aberto ao novo. Espero
que o que estamos desenvolvendo
agora esteja em uso em cinco anos,
no máximo”, aposta ele. Seria essa
a nova lycra?
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Arte e Cultura
LIVRO
SONHO GRANDE
Cristiane Correa
Editora: Primeira Pessoa

menos que três marcas americanas
conhecidas globalmente: Budweiser, Burger King e Heinz. A fórmula
de gestão que desenvolveram se baseia em meritocracia, simplicidade
e busca incessante por redução de
custos. O livro traz o relato detalhado dos bastidores da trajetória desses empresários, desde a fundação
do banco Garantia, nos anos 1970.

J

orge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira ergueram,
em pouco mais de quatro décadas,
o maior império da história do capitalismo brasileiro e ganharam uma
projeção sem precedentes no cenário mundial. Eles compraram nada

CD
RECANTO AO VIVO
GAL COSTA

BLU-RAY
NASCE UMA ESTRELA

O

álbum duplo Recanto Ao Vivo,
gravado no Theatro
Net Rio, no Rio de
Janeiro, em outubro
no ano passado, faz
parte do registro da
turnê Recanto, da
cantora Gal Costa.
Dirigido por Caetano Veloso, traz músicas deste
trabalho mais recente da baiana, e ainda clássicos como “Vapor Barato”, “Divino Maravilhoso”,
“Folhetim” e “Modinha para Gabriela”, de Dorival
Caymmi. Em Recanto, Gal saiu do lugar-comum e
se arriscou em uma empreitada influenciada pela
música eletrônica.

N

asce uma Estrela combina o fogo de Barbra
Streisand e o magnetismo
de Kris Kristofferson em
uma das clássicas histórias
de amor das telas de cinema. Ambientado no descuidado mundo do rock’n’roll,
este conto apaixonado e
eletrizante sobre a talentosa cantora Esther Hoffman (Streisand) e o astro
superstar do rock John
Norman Howard (Kristofferson) ganhou cinco Globos de Ouro, incluindo Melhor
Filme, Melhor Atriz e Melhor Ator (em Comédia ou Musical). Paul Williams, Kenny Loggins, Leon Russell e outros
grandes nomes do universo musical trabalharam com
Streisand em uma das mais populares trilhas sonoras de
todos os tempos.

CINEMA
FAROESTE CABLOCO

F

aroeste Caboclo, dirigido por René
Sampaio, leva às telas a saga do
personagem João do Santo Cristo,
cantada por Renato Russo em um dos
maiores sucessos da Legião Urbana. O
filme conta a história de um brasileiro
comum, João do Santo Cristo (Fabrício

O FARDAMENTO ALÉM DE UM ACESSÓRIO
NECESSÁRIO A SUA EMPRESA É
UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE
MARKETING. EFICIÊNCIA, QUALIDADE
E PONTUALIDADE É NOSSO OBJETIVO.

Boliveira), que deixa sua cidade natal e
se muda para Brasília em busca de uma
vida melhor. Lá, ele encontra a miséria e o crime, mas também descobre
o amor nos braços de Maria Lúcia (Ísis
Valverde). O filme tem estreia prevista
para o dia 30 de maio.

BR 101 Norte, Km 52 | Dist. Industrial | Paulista – PE
(81) 3438.5026 | 3438.5551 | 9188.4345
anacefardamentos@gmail.com

Conheça os nossos produtos, visite o site www.anacefardamentos.com.br

Encontre no

Lazer

Corporate Center

CURTA O RECIFE DE BIKE

O

que fazer para curtir um belo
domingo ensolarado no Recife?
Além da Praia de Boa Viagem, é claro, a população conta com um novo
atrativo para sair às ruas, no domingão. A Ciclofaixa de Turismo e Lazer
da Prefeitura do Recife, iniciada em
março, já é um sucesso de adesão.
O projeto que funciona todos os domingos apresenta 25,5 quilômetros,
passando por 19 ruas e avenidas, que
ligam as zonas sul e norte do Recife,
ligando a cidade ao Bairro do Recife.
Para garantir a segurança dos ciclistas, diversas ruas da capital pernambucana são bloqueadas, enquanto
em outras a velocidade máxima é de
40 quilômetros por hora.
Na Zona Norte, apresentam faixas
isoladas a Avenida Parnamirim, Avenida Rui Barbosa, Rua Amélia, Rua
José Luiz da Silveira Barros, Avenida
Agamenon Magalhães, Rua Leopoldo Lins, Rua dos Palmares, Avenida
Mário Melo, Rua da Saudade, Rua

Princesa Isabel, Avenida Rio Branco
e Avenida Alfredo Lisboa.
Na Zona Sul o isolamento é no Parque
Dona Lindu, aproveitando a ciclovia
da Avenida Boa Viagem, seguindo
pela Avenida Engenheiro Antônio de
Góes, Avenida Engenheiro José Estelita e Avenida Sul. As vias ficam
bloqueadas das 7h às 16h. Mais de
cem operadores de tráfego e outros
48 guardas da CTTU trabalham para
orientar o trânsito na cidade.
O que você está esperando para
aderir a esse agradável movimento?
Não tem uma bicicleta? É possível
alugar uma através do projeto de
compartilhamento de bicicletas Porto Leve. As bicicletas do Porto Leve
estão disponíveis em dez estações
distribuídas inicialmente em pontos
estratégicos do Bairro do Recife e
dos bairros de Santo Amaro e Santo
Antônio. Para maiores informações,
acesse:awww.mobilicidade.com.br
ou ligue 81 4062 8499.

TORRE THOMAS EDISON
•Loja 03 / Paço Real Restaurante
4101.5768
•Loja 05 / Kampalla Café / 2125.7525
•Loja 07 / Dona Salsa/ 2125.7442
•Sala 211 / Clínica Urológica
Tibério Moreno de Siqueira e Clínica
Dermatológica Roberta Siqueira
2125.7402
•Sala 305/ Ritmo Cardio / 2125.7405
•Sala 411 / Onconsult / 3033.0101
•Sala 501 / F Sarmento Advogados
Associados /2125.7454
•Sala 701 / Dra. Edna Queiroz Psicologia
2125.7510
•Sala 711 / Sevolo Barros Advocacia
2125.7512
•Sala 1305 / Queiroz Advogados
2127.7000
•Sala 1601 / SP Alimentação / 2125.7609
•Sala 1602 / Marco Zero Comunicação
2125.7488
TORRE GRAHAM BELL
•Sala 303 / Alta Finanças / 2125.7818
•Sala 304 / BGP Consult / 2125.7707
•Sala 309 / Dra. Elizabete Siqueira
Consultório Psicológico / 3241.6939
•Sala 608/ Dra. Ilma Cavalcante
Odontologia/ 2125.7811
•Salas 1601 a 1612 / Brasil Insurance
3366.9559
TORRE ALBERT EINSTEIN
•Sala 27 / Ângela Moura Fisioterapia
3222.7043
•Sala 105 / Sociedade Cooperativa
Coopvita / 3222.5858
•Sala 204 / FG Consultoria em Gestão
Empresarial e Educacional / 3040.8874
•Sala 315 / Manpower Staffing / 3878.0450
•Sala 409 / Sandra Albuquerque Clínica
Estética / 3223.4294
•Sala 411 / Dental Prev / 3421.3422
•Sala 506 / Audimed Auditoria e
Consultoria / 3032.1878
•Sala 618 / Consultoria Veronik Dansot
3222.5682
•Sala 702 / Mertatio Representações
3034.9584
•Sala 806 / Jornal Destak / 3412.6100
•Sala 818 / Calados Odontologia
3076.1981
•Sala 917 / Coelho e Dalle Advogados
3221.0699
TORRE ISAAC NEWTON
•Salas 03 a 05 / HVisão / 3117.9090
•Sala 301 / Colgate Palmolive Company
3059.3118
•Sala 403 / Nacional Investimentos
3059.3024
•Sala 602 / Qualicorp Corretora de
Seguros/ 3059.7620
•Sala 703 / Ace Seguradora / 3059.3063
•Sala 802 / Neodent / 3202.6901
•Sala 903 / Porto Engenharia/ 3059.3047
•Sala 1002 / Multinvest Capital
3059.3100
•Sala 1003 / Rede Brasil / 3059.3006
•Salas 1102 a 1104 / Mafra Advogados
3034.8781
•Sala 1304 / Clínica Quintas Cirurgia
Plástica / 3421.5102
•Sala 1601 / Huawei / 3059.3016
TORRE ALFRED NOBEL
•Lojas 01 e 02 / Academia R2 / 3059.3030
•Salas 1001 e 1002 / Albino Advogados
Associados / 3059.3062
•Sala 1003 / Carol Brandão Imagem e
Diagnóstico / 3221.2617
•11º Andar / Serur & Neuenschwander
Advogados Associados / 3059.3052
•Salas 1202 a 1204 / Iveco Latin America
3797.2809
•Salas 1301 a 1303 / Genomica Diagnósticos
3224.5013
•Salas 1501 a 1503 / SF Fisioterapia
3059.7722
•Salas 1502 e 1504 / Globo Hospitalar
2125.7722
•Salas 1602 a 1604 / ADN Impex e Nova
Energia / 3326.3007
•22º e 23º andares / Dislub Combustíveis
2123.3900

Karina Nóbrega

Odontologia Estética
• Especialista em Prótese Dental
• Especialista em Dentística
Restauradora
• Membro da Sociedade Brasileira
de Odontologia Estética

Karina Nóbrega
Av. Agamenon Magalhães – 4775 / Sala 405
Empresarial Thomas Edison
Ilha do Leite
Fone: 81 2125.7445
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Rio Ave

Edifício
Barra Home
Stay, uma
localização
privilegiada
V

izinha da cobiçada Praia do Paiva, litoral sul pernambucano,
e no caminho do desenvolvimento
econômico do Estado (Complexo Industrial e Portuário de Suape), Barra de Jangada vai ganhar mais um
empreendimento imobiliário. Localizado à beira mar, o Barra Home
Stay, do Grupo Rio Ave, também vai
agregar uma área comercial para
os moradores das 280 unidades. O
destaque entre as lojas, que serão
instaladas no térreo, é uma sofisticada delicatessen. O valor para comercialização ainda não foi definido. O financiamento também está
sendo formatado.
“O local é ideal para quem deseja desfrutar das oportunidades de
Suape sem perder a comodidade
de estar inserido na cidade de Jaboatão dos Guararapes”, descreve
o gerente comercial do Rio Ave,
Miguel Eguren. Ele aposta na velocidade das vendas do edifício,
tendo como referência o primeiro empreendimento lançado pela
construtora no local com as mesmas características, o Paiva Home
Stay. “Comercializamos as unidades numa rapidez bem acima do esperado, em pouco mais de 30 dias.
Não deve ser diferente com esse
lançamento”, acredita.
O prédio terá, além do térreo, 35
pavimentos. Serão oito apartamentos por andar, de um e dois quar-

tos, com plantas que variam entre
35,80 e 61,44 m², com ou sem varanda. Todos os moradores contarão com o privilégio de ter apartamentos voltados para o mar. Cada
unidade contará com vagas de garagem rotativa. Nos dois últimos
pavimentos há uma diferença em
relação aos demais, com a oferta
de lofts, de aproximadamente 80
m² cada. “Podemos destacar no
projeto dos lofts o fato de a parte
íntima ficar toda no pavimento superior”, ressalta Eguren.
Cinco elevadores e duas escadas
de emergência ficarão disponíveis
para os moradores, seguindo os padrões internacionais de segurança.
A área de lazer do Barra Home Stay
vai contar com piscina, salão de

festas e loja de conveniência. Valdenio Melo, gerente de Marketing
da construtora Rio Ave, diz que o
Barra Home Stay é um empreendimento com características únicas,
como a fachada toda em pele de
vidro que trará aos moradores uma
ampla visão do encontro do rio com
o mar.
“É notável o crescimento do bairro.
Muitos já o conhecem como Nova
Barra”, diz Melo. “Além de estar
no caminho da região de Suape, a
localidade é perfeita para os amantes de esportes náuticos” completa
o gerente. O projeto do empreendimento é uma parceria entre os
escritórios Pontual Arquitetura,
Everaldo Aquino e ambientação de
Santos & Santos Arquitetura.

PE PARK para quem procura alta qualidade
de atendimento, conforto e segurança.

Av. Frei Matias Teves, 285 | Ilha do Leite | Recife-PE
Fones: 81 3423.2424 | 3416.1926

