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A COZINHA PROFISSIONAL
Bares, restaurantes, hospitais e hotéis devem estabelecer normas e
respeitar os procedimentos de higienização para proteger os alimentos
que serão consumidos por centenas de pessoas por dia
NOVA DIVERSEY: CRESCIMENTO
ACELERADO NO BRASIL
PÁG 10

RESTAURANTE LEITE: UMA
TRADIÇÃO HÁ 135 ANOS
PÁG 24

Diego Nóbrega

E D I TO R I A L

UMA EDIÇÃO ESPECIAL PARA VOCÊ
Caros leitores,
Inicialmente, desejamos um 2018 maravilhoso para cada
um de vocês. Sempre ao final de cada ano, toda a gestão da
área comercial cuida do orçamento do ano seguinte, onde
definimos nossos objetivos, estratégias e de que forma
iremos atacar o mercado. Além disso, construímos um
lema, algo que nos sirva de inspiração e combustível para
enfrentar diariamente os desafios que é viver no mundo da
distribuição.
Este ano, escolhemos o tema “FAZER MAIS E MELHOR!” e é assim que queremos
seguir sempre, realizando cada vez mais e melhor para nossos clientes, colaboradores
e parceiros. Queremos construir uma relação sólida, alicerçada principalmente em
princípios éticos, oferecendo produtos de qualidade, com alta performance operacional
e preços justos, afim de garantir o melhor para nossos clientes. Convido cada um de
vocês a sentirem a experiência de consumir os produtos que comercializamos, ouvir
nossa equipe e entender nosso conceito!
É com esse espírito que já começamos a trabalhar neste novo ano e fizemos esta
primeira edição da SetClean cheia de assuntos interessantes. Para a capa, escolhemos
falar sobre a importância da cozinha em um restaurante. Tudo tem que funcionar bem
no ambiente, para garantir segurança e rapidez no atendimento ao cliente.
Entre as matérias de destaque, o novo momento da Diversey, nosso fornecedor há
mais de 20 anos que está em plena renovação; a nossa parceria recém-firmada com
a Lavanderia Hospitalar Nova Era; e mostramos toda a inovação da Unifacisa, centro
universitário que se destaca na região Nordeste. Na gastronomia, apresentamos a
história da Casa dos Doces e do Restaurante Leite, que completa 135 anos de tradição
em Pernambuco. Tudo isso e muito mais.
Boa leitura e um bom ano novo a todos.
Alexandre Reis
Diretor Comercial
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Você já parou para pensar na quantidade de bactérias que pode existir
no assento do vaso sanitário? Pensando nisso, a Kimberly-Clark
desenvolveu um produto que auxilia no processo de higienização da
superfície do equipamento. O Higienizador de Assentos Sanitários da
KCP vem apresentado em refil com 300 ml, lacrado, em concentração
adequada para uso, evitando manuseios que poderiam contaminar o
produto e o usuário. O sistema de válvula do refil é inédito, à prova
de vazamentos. Possui eficácia desinfetante após 15 segundos
do contato do produto com a superfície a ser desinfetada. Uma
recarga permite em média 400 desinfecções, portanto, bastante
econômico e libera apenas 0,2ml no acionamento do dispenser, que
é comodatado para os interessados. Que tal proporcionar mais esse
conforto para seus clientes?

ACONTECEU
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Colaboradora da Set
faz poema contando a
história da empresa
A história da Set Sistemas virou poesia através da mente criativa de Gizela
Falcão. Colaboradora da empresa há dois anos, a consultora de vendas
interna conta que gosta muito de escrever, tanto que está cursando a
faculdade de Letras. Ela diz que a inspiração apareceu em um momento
de descanso, em casa. “De repente, me vieram as rimas. Foi algo bem
natural”. Depois de escrever o poema, Gizela o enviou para a diretoria
da Set. Para sua surpresa, o texto foi tão bem recebido que agora está
emoldurado e exposto na sala de reuniões da companhia. “Confesso
que não imaginava que iria ter tanta repercussão, fiquei emocionada”,
comentou a colaboradora.
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POEMA SET SISTEMAS
Escute bem, meu amigo,
o que eu vou te falar:
É sobre uma empresa de limpeza
De uma família portuguesa
Arretada e porreta
Que no Brasil veio morar.
Falo é da Set Sistemas
Que começou pequena e tem
muita história pra contar.
São 23 anos de empresa
Coisa demais pra falar.
Preste bem atenção
Ela começou no galpão

DICA DO SUPERSET

Higienização para assento
sanitário

E mundial vai se tornar
Conto é de coração que
muito sucesso terá.

Não foi fácil, não;
mas quem disse, meu irmão,
que seria pra chegar?

Agora, para encerrar
Não posso deixar de falar
Quem conseguiu colaborar.
Não foi pouca gente, não
Desde agora e então
ajudou a prosperar.

Um resumo foi contado
Espero que tenham gostado
Do que eu tinha pra falar
Agora vamos em frente
Com todo mundo ciente
Que temos muito a melhorar.

Segue a minha gratidão
por poder compartilhar
Uma história tão bonita que
ainda tem muito a contar.

O segredo é confiar
A Deus sempre agradar
E com a ajuda de todos
Essa história abrilhantar.

Arquivo | SET Sistemas
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EPI
Nossa equipe de vendas da filial da Paraíba recebeu
uma capacitação bastante proveitosa sobre a linha
de sapatos da Soft Work. O executivo Joaquim
Pontes apresentou detalhes da linha, como
aplicações e modelos disponíveis no mercado.

Grau Técnico
Nosso consultor Gustavo Diniz comemora a implantação de
um novo cliente: o Grau Técnico. O Centro de Ensino Técnico já
é referência na formação de profissionais qualificados e está
presente em vários estados brasileiros.
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Camarada
Nosso Diretor Alexandre Reis com Sylvio
Drummond, proprietário da rede Camarada
Camarão, durante a inauguração da nova unidade do restaurante, localizada no Shopping
RioMar. A casa está linda. Desejamos todo o
sucesso para nosso cliente.

Multirim
A equipe da clínica Multirim recebeu capacitação do nosso
consultor Everton Monteiro sobre os produtos de higienização
profissional da Diversey. A unidade de saúde oferece serviços
nefrológicos de excelência e já se tornou referência em
Pernambuco.

UFPE
Um grupo de alunos do curso de Hotelaria da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) esteve
em nossa sede, em Olinda, para um encontro com
nosso consultor de vendas Ricardo Cardoso. Em
pauta, as novidades do setor de higiene profissional.

Bons negócios
Vicente Miranda com Maurício Oliveira e Márcio Welsh,
executivos da Contemar, em reunião para alinhar objetivos
de crescimento da linha em 2018.

Suape
A Energética Suape escolheu a Set como fornecedor de sistemas
de higiene profissional. Na foto, nosso consultor de vendas Breno
Dourado e profissionais da Energética, após treinamento sobre
como usar corretamente baldes espremedores e mops da TTS.

No Cariri

Village

Nosso supervisor operacional Marcos Mendonça esteve na região do Cariri, na Paraíba, fazendo um treinamento com funcionários das principais usinas beneficiadoras de leite na região.
O encontro foi na sede da Capribom, na cidade de Monteiro e,
entre os assuntos em pauta, noções básicas de microbiologia,
contaminação alimentar, higienização em lacticínios e uso correto produtos Diversey.

Patrícia Tiburtius e Naomi Meo, gestoras do Hotel Village,
recebem a edição da Set Clean das mãos do diretor comercial Alexandre Reis e do consultor Ricardo Cardoso. A edição
de número 11 trouxe matéria sobre o excelente hotel.

Negócios PE
A Set Sistemas marcou presença na última edição da revista
Negócios PE, que reúne empresas pernambucanas que se
destacam em seus segmentos. Nas páginas da revista, um pouco
da nossa história de 23 anos, com perfil corporativo, diferenciais
que oferece ao mercado, produtos comercializados, além de
informações sobre parceiros e alguns clientes. O material pode
ser conferido em nossas redes sociais.

ESSE É DA CASA

André Moreira:
meu escritório é na praia
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Jão Vicente

André Moreira, de 29 anos, está sempre buscando crescimento. Ele é auxiliar de armazém na sede, em Olinda. “Estou aqui
há cinco anos, é meu primeiro emprego”, conta. Começou
como auxiliar de armazém I, mas com dedicação, foi promovido há três anos. “Minha pretensão é ser o mais eficiente possível para continuar crescendo e chegar cada vez mais longe”,
afirma.
Em sua função, ele realiza atividades como separar e organizar
o estoque, checar sempre a validade dos produtos e atender
clientes. “Sempre gostei da área de logística, e quando comecei a trabalhar nela, passei a gostar ainda mais”. Desde o
começo do ano começou a estudar, com um grupo de amigos,
para se preparar para o Enem. Pretende cursar faculdade de
Logística ou de Administração. “Mas tenho também outra opção: Educação Física. Amo me exercitar”, comenta. Sua atividade física favorita é o muay thai. “Vinha praticando há quase
dois anos, mas infelizmente tive que dar uma parada. Espero
retomar em breve, pois é algo que, além de ajudar a manter a
forma física, faz bem para a cabeça”.
Mesmo tão focado no trabalho e nos estudos, André não abre
mão dos momentos de lazer. Quando tem um tempinho livre,
ele gosta de ir à praia, especialmente as de Porto de Galinhas,
no Litoral Sul de Pernambuco, e Ponta de Pedras, no Litoral
Norte. “É um momento para relaxar e aproveitar. É uma forma
de fazer um dia diferente, ajuda a sair da rotina, do stress do
dia a dia”. Ele também costuma fazer outras atividades para
relaxar, como ir ao cinema. “Vou sempre que dá. Adoro filmes
de ação e drama”, fala. Seu filme favorito é “Até o último homem”, baseado na trajetória de Desmond T. Doss, um médico
do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, trabalha na ala médica, se recusa a pegar em armas e
salva cerca de 75 homens em uma batalha. “É uma história de
fé, persistência e superação”, aponta.
Sua companhia nos momentos de descanso e lazer é a sua
esposa, com quem está casado há nove anos. O casal planeja
ter um filho em breve. “Gostaria que fosse um menino, para
poder ter com ele a mesma relação que tenho com o meu pai.
Ele é um exemplo muito forte para mim, e gostaria de fazer o
mesmo, de ter essa amizade com o meu filho”, relata. Evangélico, André frequenta o culto da Assembleia de Deus três vezes
por semana. “Sempre estou lendo a Bíblia, estudando. Deus é
o meu hobbie”, brinca.

“

Minha pretensão é ser
o mais eficiente possível
para continuar crescendo
e chegar cada vez mais
longe.”
André Moreira

Se ao pensar em balé clássico como atividade física lhe
vem à mente a imagem de uma criança ou uma adolescente, é hora de rever seus conceitos. A dança vem sendo cada
vez mais procurada por adultos e até mesmo idosos na
hora de exercitar o corpo. “Tenho alunas de até 80 anos”,
afirma a coreógrafa, professora e fundadora da companhia
CaroLemos Dançarte, Carol Lemos.
Segundo ela, o balé é um exercício completo, pois trabalha todos os músculos do corpo com graça e suavidade,
promovendo o condicionamento muscular, fôlego, firmeza e
precisão. “Além da dança em si, também há o alongamento, que ajuda a reestruturar a coluna e fortalecer a musculatura, trazendo força e dinamismo”, aponta. “Mas é preciso disciplina para ter bons resultados. O ideal é fazer aulas
de duas a três vezes na semana, pelo menos”, recomenda.

BEM ESTAR

Balé traz benefícios para
o corpo e a mente
Outro benefício, de acordo com a bailarina, é para a mente.
“Às vezes a pessoa chega aqui dizendo que está cansada,
quando na verdade está estressada, e acaba saindo daqui
revigorada. A música e a dança levam você para outra dimensão”, conta. “E ela descobre habilidades que não sabia
que tinha, o que é algo empoderador”.
Carol diz que infelizmente poucos homens dançam balé no
Brasil. “Aqui o preconceito é muito grande, é algo social,
pois muita gente associa erroneamente a dança à homossexualidade. Em Cuba, por exemplo, ele é disciplina curricular obrigatória nos diversos níveis da educação, e o país
possui uma das melhores companhias de balé do mundo,
e que possui vários homens como membros”, argumenta.
Independente de idade ou gênero, o balé é mais que uma
dança, é uma atividade física completa.
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Ricardo Matsukawa
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Diversey passa por
mudanças e investe
em crescimento

A multinacional de soluções de higiene e limpeza Diversey, presente em 175 países e com mais de 9 mil colaboradores, passou
por uma transformação ao ser adquirida pelo fundo de investimentos Bain Capital por US$ 3,2 bilhões. E, entre os investimentos previstos, que deverão acontecer em diferentes frentes e
contribuir para um crescimento ainda maior da companhia, tem
no Brasil um dos países foco.
Em seu portfólio, estão produtos químicos, máquinas para o cuidado de pisos, soluções de engenharia, consultorias, sistemas e
também equipamentos, além de uma série de serviços de valor
agregado, que são baseados em gerenciamento de água e energia, segurança dos alimentos e tecnologia. A empresa atua nos
mais diferentes setores do mercado, como restaurantes, hospitais, supermercados, hotéis, indústrias de alimentos e bebidas,
indústrias em geral, entre outros, de vários portes.
“Um dos pilares da nossa estratégia é o crescimento em segmentos específicos. Para isso, investiremos em pessoas, inovações, tecnologias digitais e robótica”, comenta Marco Godoy,
vice-presidente e Cluster Leader Brasil. “Também estamos estudando investimentos para compra de empresas que possam
complementar nossa proposta de valor, contribuindo assim para
melhor servir nossos clientes. Este movimento já começou com
a notícia da aquisição de uma empresa no Reino Unido”.

Ricardo Matsukawa

Segundo Godoy, a Diversey ganhou mais independência e autonomia para a condução dos negócios. “Estamos confiantes de
que temos diante de nós uma grande oportunidade”, comenta.
Ele diz que o foco está nas tecnologias que são capazes de melhorar os processos internos em diversos setores, como Marketing, Vendas, Pesquisa e Desenvolvimento, Supply Chain/ Logística, Recursos Humanos e Finanças. “Estamos sempre investindo
em ferramentas que possam aumentar o conhecimento dos colaboradores, contribuindo para produtividade e melhoria contínua
dos processos”.

Nova marca ganhou um beija-flor
para simbolizar o momento
Em meio a tantas mudanças, a nova identidade da marca Diversey foi apresentada ao mercado, e ganhou um beija-flor
em sua logomarca. “O beija-flor é um perfeito símbolo que nos
representa e nos inspira a ser mais ágeis, vibrantes, curiosos,
focados, determinados e claro, sempre em movimento. Nosso
propósito, ou seja, o que nós fazemos é proteger e cuidar das
pessoas todos os dias, ajudando os nossos clientes a atingir seu
total potencial” comenta Godoy.

Para o executivo, investir em sustentabilidade é deixar um legado
para as futuras gerações. “É algo que permeia todas as nossas
ações, conectando com a nossa visão corporativa, um pilar de
como pretendemos continuar colaborando para um mundo mais
limpo e saudável”, afirma. As iniciativas da empresa vão desde
a escolha dos veículos da frota, olhando para os mais seguros
e econômicos, até objetivos de redução da emissão de carbono
na atmosfera, passando por descarte consciente de resíduos e
relacionamento com fornecedores que possuam o mesmo princípio. De acordo com Alexandre Reis, diretor comercial da Set
Sistemas, cliente Diversey há mais de 20 anos, as expectativas
são boas. “Acredito que a companhia terá mais foco e força para
crescer e expandir o negócio”, afirma Reis.

“

O beija-flor é um
perfeito símbolo que nos
representa e nos inspira a
ser mais ágeis, vibrantes,
curiosos, focados,
determinados e claro,
sempre em movimento.”
Marco Godoy

Jão Vicente
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C oz i nh a

O coração dos restaurantes
requer cuidados especiais

Fazer as refeições fora do lar é um hábito que tem crescido
cada vez mais no Brasil. Segundo levantamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o brasileiro gasta
cerca de 25% de sua renda com alimentação fora do lar. A
Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) estima que o
setor represente, hoje, 2,7% do PIB brasileiro. Já a Associação
Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia) aponta que o
setor tem crescido a uma média anual de 14,2%.
Para aproveitar esse momento e crescer juntos, é fundamental para os empresários do segmento de bares e restaurantes
se preocuparem com a qualidade no atendimento e fidelização dos clientes. No entanto, existe outro fator de extrema
importância para quem atua no setor: respeitar os procedimentos de higienização específicos, protegendo os alimentos
que serão consumidos por milhares de pessoas por dia e prevenindo a disseminação de doenças e até mortes. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos, 2
milhões de pessoas morrem após ingerir comida e água contaminadas. Os agentes responsáveis pela maioria das mortes
são as bactérias salmonella e E.coli.

Jão Vicente

Para evitar esse tipo de problema, é preciso investir na segurança dos alimentos. Segundo a engenheira química, especialista
em gestão da qualidade e produtividade no serviço de alimentação, e diretora da Meat Quality, Nathalie Bezerra, esse preceito está baseado em três pilares: o suporte técnico, a estrutura
física e o manipulador. “O nutricionista é o profissional que vai
compilar a norma técnica para os funcionários, de forma que
eles possam entendê-la e praticá-la”, explica. “Já a estrutura
permite se fazer todos os procedimentos corretamente. Mas o
principal é o manipulador de alimentos. Ele é a riqueza de uma
cozinha, e alguém que trabalha com vidas”, afirma.

Quem não cumpre as normas, pode ter vários problemas. “Além de uma intoxicação alimentar, pode ser gerada uma situação de injúria. Se o cliente encontra algo
errado na comida, como um fio de cabelo, isso pode
gerar desde de uma insatisfação e uma imagem negativa para o estabelecimento até um processo judicial”,
diz a especialista.
Além disso, a diretora da Saber Cuidar, Milena Luz,
aponta a importância de um ambiente apropriado e
bem estruturado. “Se o manipulador precisa se deslocar
muito para pegar os produtos necessários, por exemplo, isso significa que a cozinha não é funcional, o que
gera desperdício de tempo e de trabalho”, comenta. Ela
conta que, antes de propor melhorias para o local, analisa todo o fluxograma “Hoje antes de qualquer projeto
a gente faz um estudo do fluxo de trabalho, do volume
de pessoas que o restaurante atende, do cardápio. A

partir dessas informações vou dimensionar e avaliar o
que precisa ser feito. É preciso cuidar de toda a cadeia,
desde o fornecedor até o congelamento e cocção dos
alimentos”.
A linha de cocção é formada pelos equipamentos que
cozinham os alimentos, como fogão, chapa char broiler, fritadeira. “Tenho recomendado bastante o uso
do forno combinado, pois ele concentra processos de
cocção num único equipamento. Ele é capaz de assar,
fritar, grelhar, gratinar, aquecer sem ressecar, cozinhar
em banho-maria e a vapor, tudo controlado automaticamente, como ponto de cocção (malpassado, ao ponto
ou bem passado), grau de cozimento (claro, médio ou
escuro), ajuste de tempo, temperatura, umidade. E, ainda, fazem tudo isso com diversos alimentos ao mesmo
tempo, muito mais rápido que na cozinha convencional
e economizando energia”, detalha.
Já a linha de refrigeração conta com freezer, geladeira, e
pode incluir o ultracongelador, que pode diminuir a temperatura da parte interna recém-preparados em 3 graus
rapidamente. “A máquina a vácuo é importante, pois
evita a contaminação dos alimentos. Mas não adianta
ter equipamentos de alta tecnologia e não saber usar”,
pondera Milena. De acordo com a especialista, há vários
outros detalhes na cozinha que são fundamentais. A pia
de assepsia deve ter acionamento automático, sem necessidade de contato com as mãos. A lixeira deve ter
pedal. “A coifa ajuda a manter o ambiente livre de fumaça e odores, além de proporcionar uma renovação de ar
constante, mantendo a temperatura interna dentro dos
limites de conforto térmico desejáveis”, diz. “Ela precisa

Jão Vicente

Este profissional desempenha um papel extremamente importante durante o processo de manipulação dos
alimentos e por isso deve receber treinamentos sobre
boas práticas, higiene alimentar e manipulação adequada de alimentos para que possa realizar seu trabalho
em conformidade com a legislação sanitária. “É importante que ele saiba noções de microbiologia, por exemplo, para entender como funciona uma bactéria. Porque
sensorialmente, ou seja, pela aparência e pelo cheiro,
um alimento pode aparentar estar próprio para o consumo, mas pode estar contaminado”, alerta Nathalie. “E
há também contaminação química, como pela presença
de algum veneno ou produto tóxico, e física, como pedra, caco de vidro, prego”.

Jão Vicente

odores provenientes do sistema de esgoto voltem pela tubulação e invadam o ambiente – com grelhas que permitam o seu
fechamento”, explica a diretora da Saber Cuidar. “E produtos e
materiais de limpeza adequados fazem toda a diferença”.
O chef do restaurante do Solar do Douro, Wellington Olímpio, concorda. “Quando se usa produtos de higienização que são bons, a
limpeza é mais ágil e se ganha tempo”, diz. Para ele, uma cozinha
organizada e dentro das normas facilita seu trabalho e de toda a
sua equipe. “Tudo consegue andar mais rápido, do recebimento
de mercadorias à preparação de alimentos. Temos melhor visibilidade dos produtos, e assim os pratos saem em menos tempo e
com mais qualidade. Tudo flui melhor”, afirma.
estar sempre limpa, pois coifas com excesso de gordura podem
gotejar a gordura de volta para a área de cocção contaminando
alimentos. Outro risco oferecido pela má manutenção das coifas
é o acúmulo de gordura e gases em seu interior podendo causar
explosões e incêndios”.
Já o piso da cozinha, por ser uma grande área molhada, deve
oferecer, com o mínimo de caimento, o escoamento de resíduos
líquidos. “Por isso, é necessário evitar grandes áreas de piso sem
ralo, para que o caimento não interfira drasticamente no nivelamento do ambiente como um todo. Vale ressaltar que, quando
possível, todos os ralos devem ser sifonados – impedem que

LEGISLAÇÃO - Segundo Milena, a legislação federal, através da
resolução RDC 216, regulamenta as boas práticas para serviços de alimentação não só de restaurantes, mas de bares, hotéis
e até hospitais. No entanto, em julho de 2016, a Prefeitura do
Recife aprovou uma norma própria para o município, a Norma
Técnica Especial (NTE) 1. “Ela funciona como um complemento
às normas que já existiam, mas não estavam explícitas na legislação federal, como a obrigatoriedade do uso de luvas descartáveis para manipular alimentos prontos para o consumo, e que o
controle da potabilidade da água deve ser diário, por exemplo”,
explica. “É um conjunto de regras que traz ainda mais segurança
para os clientes dos estabelecimentos”, comenta ela.

Casa dos Doces:
uma trajetória feita de

açúcar e amor

Jão Vicente
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Jão Vicente

Uma das docerias mais famosas do Recife, a Casa dos Doces
nasceu da vontade de empreender do casal Jamisson Cavalcanti, responsável pelo setor administrativo e financeiro, e Cristiane
Nascimento, responsável pelo setor de produção e gerenciamento
das lojas. “Eu era funcionário público e Cristiane trabalhava como
secretária em uma rede de supermercados”, conta Jamisson. “Em
2000, começamos a namorar e resolvemos empreender juntos.
Como Cristiane gosta de cozinhar, pensamos em algo ligado à gastronomia. Começamos com uma empresa de congelados, mas que
não deu certo, pois a implantação era muito onerosa, e a concorrência, muito grande”.
Depois disso, o casal realizou um estudo do mercado e identificou
outro ramo de negócio que ainda não era muito explorado na época: o de tortas, doces e salgados. Assim nasceu a Casa dos Doces,
cuja primeira unidade foi inaugurada em 2001, no bairro de Casa
Amarela. Inicialmente, a loja e a fábrica funcionavam no mesmo
local. Dois anos depois, veio a primeira mudança. “Como a receptividade aos produtos aumentava a cada dia, e consequentemente
o faturamento, em 2003 separamos a fábrica da loja”, lembra o
empresário. Em 2004, foi inaugurada uma loja em Piedade, mas
os resultados abaixo do esperado e a logística fizeram com que o
endereço mudasse para Boa Viagem.

Quase 17 anos depois, agora a empresa conta com 125 colaboradores e cinco unidades, sendo duas em Boa Viagem, uma na Madalena (inaugurada em 2015), uma no Rosarinho (inaugurada em
2016) e uma em Casa Amarela, bairro onde também fica a fábrica.
“Nosso diferencial é primar pela qualidade. Somos muito exigentes
com todo o processo de fabricação e comercialização dos nossos
produtos. E temos três nutricionistas que nos ajudam a manter a
excelência”, afirma o empresário. No menu, são mais de 300 itens.
Só de torta são 25 opções– as mais procuradas são as de bem-casado e de morango. Para 2018, a expectativa é de crescimento.
“Vamos expandir nossa fábrica. Estamos em um período de pensar
estratégias, para expandirmos em 2019”, comenta.

Jamisson Cavalcanti e Cristiane Nascimento
conduzem o negócio em família
Jão Vicente

Em 2009, foi inaugurado um espaço para festas chamado Espaço
Casa dos Doces, com ambiente climatizado e buffet com diversos
tipos de salgados, doces, tortas e pratos quentes. “É apropriado
para realização de diversos tipos de eventos, como aniversários,
primeira comunhão, bodas de prata, bodas de ouro, reuniões de
empresas, casamentos e 15 anos”, diz o proprietário da Casa dos
Doces.

Boa Viagem I
Rua Amazonas, 346 - Boa Viagem, Recife-PE
Boa Viagem II
Rua Setúbal, 156 - Boa Viagem , Recife-PE

SERVIÇO
Funcionamento de domingo a domingo
Boa Viagem II - 11:00 até 20:00
Demais unidades - 10:00 até 19:00
Central de encomendas: (81) 3202.4849
Loja virtual: www.casadosdoces.com

Rosarinho
Rua Regueira Costa, 193 - Rosarinho, Recife-PE
Casa Amarela
Estrada do Arraial, 3692 - Casa Amarela, Recife-PE
Madalena
Rua Real da Torre, 1022 - Madalena, Recife-PE
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Recife se consolida
como centro de
conexões de voos

18-19

Recife é reconhecida pela identidade cultural e potencial turístico. Além do deslumbrante litoral e da agitada vida noturna, as ruas da capital pernambucana
exalam uma atmosfera singular, marcada pela diversidade de etnias, estilos e
por muita história. Essa vocação cosmopolita tem se intensificado. Isso porque a
cidade se posiciona hoje como um importante centro de conexões de voos para
destinos domésticos e internacionais.
Boa parte deles em virtude da implantação, em fevereiro do ano passado, do hub
da companhia aérea Azul no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, após vencer uma acirrada disputa com o Fortaleza e Natal. Com a

chegada do centro de conexões, a capital passou a operar 34 destinos diretos, o que a faz ocupar a liderança no Nordeste. “O hub
da Azul consolidou Pernambuco como um dos principais destinos
turísticos do país. Atualmente ficou mais fácil o visitante chegar
ao nosso Estado, pois estamos conectados a todas as capitais
nordestinas e a roteiros importantes das demais regiões. Esse
crescimento só confirma a vocação que Pernambuco tem em se
tornar um excelente centro de operações para variadas companhias aéreas nacionais e internacionais”, afirmou o secretário de
Turismo, Esportes e Lazer do Estado, Felipe Carreras.
O núcleo possibilitou à metrópole oferecer viagens para outras
novas cidades, como Jericoacoara, no litoral Oeste do Ceará, ponto turístico dos mais procurados no Brasil, e a retomada, inclusive,
de operações extintas, a exemplo de Campina Grande. A companhia oferece também os seguintes destinos nacionais: Aracajú,
Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fernando de Noronha, Fortaleza,
São Paulo (Guarulhos), Goiânia, Juazeiro do Norte, João Pessoa,
Maceió, Natal, Petrolina, Ribeirão Preto, São Luiz, Salvador, Teresina, Uberlândia, Campinas, Parnaíba e Juazeiro do Norte. Na alta
temporada, Cuiabá e Paulo Afonso também serão operados.
Em 2018, a companhia se prepara para iniciar voos para Caruaru
e Serra Talhada, no interior do estado, e Mossoró, no Rio Grande
do Norte. E haverá novidades também em relação aos voos internacionais: as cidades de Rosário e Córdoba, na Argentina, e de
Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, passam a integrar a lista
de destinos dos voos que partem da capital pernambucana pela
Azul. Atualmente, o Recife conta com 12 destinos internacionais
saindo do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto
Freyre: Lisboa (TAP), Montevidéu (Gol), Buenos Aires (Latam e Gol),
Cabo Verde (TACV), Frankfurt (Condor), Cidade do Panamá (Copa
Airlines), Miami (Latam), Milão (Meridiana), Munique (Condor), Orlando (Azul), Bogotá (Avianca), Madrid (Air Europa).
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O terminal de passageiros, a propósito, tem sido um componente
fundamental para a ampliação da malha aérea de Pernambuco. Diversas pesquisas de satisfação dos usuários, realizadas ao longo dos
últimos anos, apontam o local como o melhor do Nordeste e um dos
melhores do Brasil. O estudo mais recente foi produzido pelo Secretaria Nacional de Aviação Civil, publicado em 31 de julho do ano passado. A análise classificou o equipamento à frente de todos os outros
da região, com a nota 4,49, em uma escala de variação de 1 a 5.
Inaugurado em 2006, ao lado do antigo terminal, o Aeroporto
Internacional Recife/Guararapes - Gilberto Freyre possui uma
das maiores pistas do país. A área de pousos e descolagens,
que hoje recebe em média 156 voos regulares, se estende por
pouco mais de três mil metros de comprimento e 45 de largura. Segundo informações da Empresa Brasileira de Estrutura
Aeroportuária (Infraero), em 2017 ele atingiu a marca dos 7,77
milhões de passageiros, um novo recorde. A movimentação do
ano passado superou até mesmo a registrada em 2014, ano
da Copa do Mundo no Brasil, que teve Recife como uma das
cidades-sede. No ano do Mundial da Fifa, foram 7,2 milhões de
passageiros. De 2016 para 2017, o aeroporto também registrou
aumento de 12,4% na quantidade total de passageiros.
Ainda de acordo com a Infraero, o Aeroporto Internacional dos
Guararapes assumiu, pela primeira vez na história, a liderança
do ranking de movimentação de passageiros do Nordeste. O relatório mais recente divulgado pela instituição aponta que o aeroporto da capital pernambucana superou o de Salvador no fluxo
de viajantes durante o ano movimentando mais de sete milhões
de passageiros até novembro de 2017. Esse número representa
um aumento de 13,05% no fluxo de passageiros em Recife com
relação em 2016. Os números confirmam a liderança do Aeroporto Internacional Recife/Guararapes na região e consolidam a
metrópole como centro de conexões de voos.

EDUCAÇÃO
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Unifacisa:
educação inovadora
que transforma a
sociedade
Uma educação que não enquadra, mas liberta; que
não se pauta pela reprodução, mas que ousa inovar;
que não paralisa diante dos desafios, mas apresenta
respostas à sociedade. Esta é a síntese do modelo de
educação promovido pela Unifacisa – o melhor centro
universitário do Norte/Nordeste e uma das mais modernas instituições de ensino médico do Brasil, que
acaba de completar 18 anos.

Criada em 1999 em Campina Grande, interior da Paraíba, a Unifacisa incorpora a própria vocação da cidade.
“Ela é uma cidade diferente. Reconhecida nacionalmente e com a mania de fazer bem feito e muito grande. A localização geográfica, na serra da Borborema,
foi fundamental para a rápida ascensão. E está entre
as 45 cidades brasileiras e as quatro do Nordeste com
maior potencial de inovação”, descreve o chanceler
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da Unifacisa, Dalton Gadelha, que adotou a cidade desde
a década de 80.
A Unifacisa carrega o DNA de Campina, tendo sido criada
para ser diferente do histórico de ensino superior experimentado na região até então. Os critérios norteadores da
Instituição foram desde a sua fundação a qualidade do
serviço educacional e a produção de conhecimento sintonizada com as demandas da sociedade. Atualmente a
Unifacisa oferece 16 graduações e cursos reconhecidos
pelo MEC com conceitos 4 e 5.
Construído em uma área de 70 mil metros quadrados, o
Centro Universitário mantém 22 cursos de pós-graduação, totalizando mais de 5 mil alunos e mil colaboradores.
Toda a infraestrutura inclui 90 salas de aula modernas e
equipadas, 25 laboratórios de última geração, laboratório
de simulação realística, Hospital Simulado, três bibliotecas, um Centro de Treinamento de Aviação Civil e um simulador de vôo, além de três aeronaves.
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Integram o complexo institucional o Teatro Facisa, a Arena
Unifacisa e a Academia Unifit, além do Núcleo de Práticas
Jurídicas, formado pelo Escritório Modelo, Vara da Violência Doméstica, Juizado Civil e Centro de Conciliação.
Ainda faz parte do Grupo a Fundação Pedro Américo, reconhecida nacionalmente pela atuação por meio de projetos socioeducacionais e pela TV Itararé, repetidora da TV
Cultura. “Somos uma Instituição inquieta e comprometida
com valores culturais e socioeducacionais”, assegurou o
chanceler.
O melhor laboratório para experimentação instrumental
dos alunos é a própria comunidade em que o campus está
inserido. O entorno da Unifacisa foi o principal lócus receptor da ação transformadora da educação. “Estávamos
preocupados com uma educação que mudasse não apenas o cidadão, mas o ambiente. Escolhemos um terreno
que ficava junto a uma invasão conhecida como Vila do
Lixo, um local sem calçamento, com esgoto a céu aberto,
alto índice de criminalidade e desemprego. Hoje o bairro
do Itararé conta com esgotamento sanitário, energia, ruas
calçadas, ponto de ônibus, empregabilidade, comércio local e baixo índice de criminalidade”, disse.
A inquietude da Unifacisa não permite que ela se contente com o que foi feito até agora. A Instituição, que tem
pretensões seculares, continua buscando novas fronteiras, investindo agora no conhecimento em áreas que investigam energias renováveis e trabalhando para melhor
instrumentalizar o ensino médico, com a construção do
Help – o mais moderno hospital universitário da América
Latina.
Dalton Gadelha é o chanceler da Unifacisa

Jão Vicente
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Set Sistemas e
Lavanderia Nova Era
fecham parceria
O ano de 2018 começou com uma grande novidade: a parceria firmada entre a Set Sistemas e a Lavanderia Nova
Era, uma das maiores da Região Metropolitana do Recife,
com o apoio da Diversey. A Set está fornecendo os produtos e sistemas de dosagem mais modernos do mercado
para o empreendimento. “A Nova Era é uma referência na
área de lavanderia hospitalar, e estamos muito felizes de
tê-la como cliente”, afirma Alexandre Reis, diretor comercial da Set Sistemas.

qualidade, “porque qualidade é o nosso diferencial. Estamos
sempre trazendo para a nossa empresa as melhores soluções e as tecnologias mais avançadas, das tendências de
mercado, para oferecer um serviço de excelência”, garante.
“A gente já atuava no ramo de lavanderias há alguns anos,
e percebemos uma demanda do segmento de higienização
de têxteis clínicos e hospitalares, então há três anos resolvemos apostar nele”, conta Fernando. Hoje a Nova Era tem
em sua cartela de clientes mais de 80 clínicas e hospitais.

De acordo com o presidente da Lavanderia Nova Era, Fernando Vila Nova, a opção pela Set foi em busca de mais

Em sua sede, localizada no bairro do Jordão, trabalham
mais de 140 funcionários, que garantem a higienização

Fernando e Luciana Vila Nova
Além disso, segundo Luciana, a lavanderia está buscando expandir seu mercado. “Queremos entrar em outras localidades, como
Caruaru e João Pessoa. E também queremos entrar mais forte
no mercado de hospitais da rede pública, que hoje representa
apenas 10% da nossa clientela. E garantimos que vamos oferecer um tratamento igual ao realizado para os hospitais da rede
privada, como os mesmos produtos e serviços”.

Jão Vicente

Fernando diz que a Nova Era é uma empresa familiar. Sua esposa, Luciana Vila Nova, é a diretora financeira do empreendimento.
“Nosso filho Felipe e nossa nora Luisa cuidam da contabilidade, e
nossa filha Juliana está terminando o curso de Direito, e deve assumir o setor jurídico. É muito bom trabalhar com quem a gente
confia. E aqui você fala direto com o dono”, comenta. Segundo
Luciana Vila Nova, a meta para este ano é crescer. “O local onde
funcionava nossa primeira planta, na Imbiribeira, vai atender os
clientes menores, com demanda de lavagem de até 300kg de
têxteis por dia, concentrando na sede os clientes de maior porte”,
detalha. “Assim, poderemos atender melhor e mais empresas”.

Jão Vicente

de mais de 300 toneladas por mês de roupas de bloco, jalecos
e enxovais hospitalares, entre outros itens, que são entregues
no prazo de 24 horas. Os processos são totalmente automatizados. A higienização é realizada em lavadoras-extratoras high
speed, com barreira sanitária. Os níveis de água, temperatura,
drenagem, tempo de cada etapa e dosagem dos químicos são
controlados por sistemas eletrônicos. Os secadores são automáticos com sensores de temperatura e o acabamento conta com
sistema automatizado de alimentação e dobragem, diminuindo a
manipulação das peças e aumentando o controle de qualidade.
No final do processo, os enxovais, são acomodados em embalagens plásticas para preservar a qualidade da higienização por
mais tempo.

Equipes da SET Sistemas, Tron e Diversey no momento da entrega técnica na Lavanderia Nova Era
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135 anos
Restaurante Leite:
uma tradição que já dura
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Quando o Restaurante Leite foi inaugurado, o Brasil estava
sob o governo do imperador Dom Pedro II e senhores de
engenho podiam ter escravos. Ao longo de seus 135 anos
– que lhe dão o título de restaurante mais antigo em funcionamento do Brasil -, o estabelecimento acompanhou as
mais diversas mudanças no Recife, no Brasil e no mundo.
Por lá, já passaram nomes como Jean-Paul Sartre, Simone

de Beauvoir, Assis Chateaubriand, Orson Welles, Juscelino
Kubitschek e Jânio Quadros, entre outros. Em uma época
em que mal se falava em igualdade de gêneros, a casa
recebeu em 1959 pela primeira vez duas mulheres desacompanhadas de homens, o que teve grande repercussão
na época.
“Na atualidade, o Leite continua a ser frequentado por personalidades artísticas e políticas, filósofos e empresários.
O turismo também atrai um grande público ao restaurante
pelo valor histórico que ele tem”, afirma o português Armênio Dias, proprietário da casa. No cardápio, o melhor da
culinária tradicional portuguesa. O azeite e até os palitos
e guardanapos vêm de Portugal. O frescor dos frutos do
mar é outro ponto que vale destacar. Clássicos como o Filé
Chateaubriand e um simples bacalhau batizado de Amadeu
Dias fazem sucesso entre os clientes. A cartola, sobremesa
típica da cozinha pernambucana, também se destaca.
Para Armênio, o segredo da longevidade está no amor pelo
negócio. “Temos muita dedicação, estamos sempre nos
atualizando, para que tudo esteja sempre da melhor maneira possível. E isso vale para os nossos 33 colaboradores.
Nosso rigor na escolha dos insumos é muito grande, para
garantir a excelência dos pratos”, garante.

VITRINE

KLEENEX ARIFLEX MULTFOLD
A Kimberly-Clark Professional apresenta para o mercado a toalha
interfolhada Kleenex Airflex, para os clientes que priorizam a
máxima satisfação e querem manter uma imagem superior no
banheiro e proporcionar cuidados com produtos únicos e de alta
qualidade. Sua embalagem de embarque vem com 2.400 folhas.
Lembramos que o equipamento MOD é instalado em comodato
para os clientes da Set Sistemas.

WITTY 30L
Este é um balde duplo, compacto nas dimensões, com a divisória central removível
e hermética, mantém separada a água de enxágue da solução química. Mais alto
que os baldes tradicionais, este produto da TTS permite trabalhar em posição
ereta. Design, elegância, funcionalidade e segurança sem comparações. Inoxidável
e ecológico, uma vez que são recicláveis. Compatível com o espremedor sem
fundo Dry e O-Key, permite realizar operações de enxágue e torção em ambientes
separados da solução química. Ampla capacidade do balde: 30 litros totais.

VARREDEIRA KARCHER KM70/20
Ideal para áreas internas e externas, a partir de 200 metros quadrados.
Possui design compacto e ergonômico, com alça ajustável e com ajuste
em três níveis de altura. Possui duas escovas laterais para limpeza de
cantos, com ajuste de pressão de contato. Opera em qualquer tipo de
piso e coleta qualquer tipo de sujeira solta, como pedaços de papel,
madeira, vidro, bitucas de cigarro, folhas, poeira, pedriscos etc. Ideal
para os segmentos de hotelaria, indústria, varejo e prestação de serviço.

PROSTRIP SC
Prostrip SC é um removedor de alta eficiência com baixo odor que penetra rapidamente
através das camadas de acabamento para pisos. Além disso, o removedor reduz
o tempo de processo e custos de mão-de-obra. Devido a sua fórmula altamente
concentrada, pode ser diluído para atender todas as necessidades de remoção de
acabamentos. Além disso, este produto tem baixo odor. Esta solução economiza tempo
e dinheiro permitindo, assim, utilizar um só produto para todas as suas tarefas de
remoção de pisos, de uma maneira rápida e eficiente.

25

ARTIGO

REFORMA
TRABALHISTA:

AVANÇOS E
RETROCESSOS
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Por Cristiane Ramalho,
Sócia/Advogada do Escritório Ramalho & Advogados Associados
Superintendente de Assuntos Jurídicos no Governo do Estado (Perpart)

A Lei 13.467/2017, vigente desde 11/11/2017, alterou mais
de 100 pontos da CLT, com seu advento passou a ser lícita
as férias em três períodos, almoços mais curtos, o banco
de horas por acordo individual, prêmio no salário, trabalho
intermitente ou por tempo parcial (respeitada carência de
18 meses para a migração de um contrato de trabalho tradicional, por tempo indeterminado, pela nova modalidade
de trabalho intermitente), dentre outros direitos.
Por conseguinte, deixando latente a insegurança jurídica
e desencontros dos poderes que administram nosso país,
em especial o Legislativo e Judiciário, decorrido 4 dias do
nascimento da lei da RT, esta sofre sua primeira alteração
através da Medida Provisória (MP 808/2017), ensejando
sentenças conflitantes que circularam pelos mais diversos
meios de comunicação.
Se há um entendimento comum, é que a CLT, criada há
70 anos, estava ultrapassada e precisando de adequações,
todavia poderia ter havido mais debate antes de se jogar
a Reforma Trabalhista no colo da sociedade, inconteste é
que uma reforma que impactou na rotina da maioria dos
brasileiros jamais poderia ter sido votada em regime de urgência, a toque de caixa.

O Ministério Público do Trabalho manifestou-se contrário
à reforma trabalhista, alegando que violaria a constituição brasileira além de que seria um “grave retrocesso
social”. Diversas ações foram protocoladas no Supremo
Tribunal Federal questionando a constitucionalidade de
alguns pontos da reforma trabalhista. Sindicatos também
ingressaram com ação questionando a constitucionalidade do trabalho intermitente e do fim da contribuição
sindical.
Não menos importante que as alterações impactadas
pela lei 13.476/2017 e MP 808/2017, prudente que os
gestores e empresários fiquem atentos às Convenções
Coletivas de Trabalho elaborada anualmente pelos Sindicatos, já que várias normas serão acrescidas neste
instrumento, que ganhou tremenda força pós Reforma
Trabalhista.
Por ora o escritório Ramalho & Advogados recomenda
muita cautela às empresas para aplicar as mudanças
oriundas da reforma trabalhista. A nova lei modernizou a
relação de trabalho, mas é preciso usarmos os novos instrumentos de forma coerente para não abrirmos margens
a possíveis questionamentos por parte do Judiciário.

BRASIL

O SEU PARCEIRO PARA O
PRESENTE E O FUTURO

Amplo e moderno
Centro de formação

Ampla capacidade
de estoque

Ampla linha
de produtos

Um futuro mais limpo está em nossas mãos!

www.ttsbrasil.com.br

