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LIMPEZA EFICIENTE
Conheça os produtos que facilitam o dia a dia da limpeza

BAR DO CUSCUZ: AUTENTICIDADE
DO TEMPERO NORDESTINO
PÁG 16

EROS HOTEL: DIFERENCIAIS EM UM
MERCADO CADA VEZ MAIS DISPUTADO
PÁG 20

Diego Nóbrega

E D I TO R I A L

UMA EDIÇÃO ESPECIAL PARA VOCÊ
Caros leitores,
Chegamos à 13ª edição da nossa Revista Set Clean com
muitas novidades e assuntos interessantes para serem
compartilhados com todos vocês. Começamos com uma boa
notícia, que foi figurar por mais um trimestre consecutivo
entre os maiores distribuidores da Diversey do Brasil, nos
quesitos performance de vendas e inovação. Isso nos enche
de orgulho! A dica do Superset fala sobre um novo produto,
que é o álcool para réchaud, experimente!
Em Aconteceu, mostramos um pouco das várias ações que realizamos nesse último
trimestre... e foram muitas, sempre focados na missão de capacitar nossos clientes e
colaboradores. Apresentamos para você nossa colaboradora Rosângela, que fala um
pouco sobre sua vida. No mercado de saúde, destacamos a história empresarial do
Hospital Neurocárdio, localizado em Petrolina, Sertão pernambucano, que completa
35 anos. Em Negócios, o escritório de advocacia Urbano Vitalino é o destaque, sendo
atualmente um dos vinte maiores do Brasil.
Na matéria de capa, apresentamos acessórios da TTS que servem como facilitadores
no processo de limpeza da sua empresa. Em Gastronomia, o Bar do Cuscuz, tradicional
restaurante da Paraíba, serve como inspiração para nossos leitores. Destacamos o
belo arquipélago de Fernando de Noronha na área de turismo da Set Clean. Confira
dicas importantes sobre a ilha e suas belezas naturais. O Eros Hotel, com 33 anos de
atividades, também é protagonista desta nossa edição e contamos um pouco da sua
trajetória.
Em Saúde, tratamos sobre um assunto sério, que é o diagnóstico precoce e
humanização do tratamento do câncer infanto-juvenil, realizado pelo ICIA, nosso
cliente localizado no Agreste. Também estivemos presentes na feira Hospitalar e
apresentamos algumas novidades para vocês. Por fim, convidamos Rafael Minhoto,
da Diversey, para assinar nossa coluna, onde ele apresenta passos importantes para
uma limpeza eficiente.
Boa leitura!
Alexandre Reis
Diretor Comercial
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DICA DO SUPERSET

Álcool para
rechaud
Você sabia que a ação mais
segura e econômica para acender
churrasqueiras e rechauds é
utilizar o álcool gel a 80° para essa
finalidade? Um produto com ação
prolongada e pronto uso. Apesar
de ser altamente inflamável, foi
desenvolvido para não causar fumaça nem
explosão. Pode ser usado em cozinhas
industriais, restaurantes, lanchonetes,
padarias e residências. Converse com
nossa equipe e conheça o Álcool
Acendedor Audax.

Compra facilitada no cartão de crédito
Você sabia que na Set Sistemas é
possível comprar máquinas, utensílios
e equipamentos para limpeza em até
10 parcelas sem juros? Aqui você pode
encontrar a maior variedade em soluções
para facilitar o processo de limpeza da sua
empresa e realizar o investimento de forma
parcelada em todos os cartões de crédito.
O valor mínimo da parcela é de R$500,00.
“Com esta facilidade de pagamento
esperamos possibilitar que mais empresas
adquiram equipamentos para potencializar
o serviço de limpeza. Restaurantes, hotéis,
clínicas médicas, escritórios, todo tipo de
negócio pode adquirir máquinas e produtos
que vão incrementar e facilitar o processo
de limpeza”, comenta do diretor Comercial
da Set Sistemas, Alexandre Reis. Basta
consultar nossa equipe e planejar as
aquisições necessárias para ganhar em
qualidade e eficiência no dia a dia.

ACONTECEU
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TTS
Nosso diretor comercial Alexandre Reis
e nossa coordenadora de vendas Paula
Marquezini visitaram o escritório da
TTS, em São Paulo. E foram recebidos
pelos executivos Roberto Trevisan,
Osmar Teverão e Diego Guedes.

Visita Kimberly-Clark
No mês de abril, a gerente geral da Kimberly-Clark,
Ana Bogus, esteve na Set para uma visita e foi
recebida pela diretoria da empresa. Em pauta, as
estratégias para os próximos meses.

6-7

Carvalheira
na Fogueira
A parceria que deu certo
no Carnaval se repetiu no
São João e a Set Sistemas
marcou presença no
Carvalheira na Fogueira,
um dos eventos mais
procurados pela turma
jovem em Gravatá!

Diversey

Também em São Paulo, nossos
líderes Thiago Montimór e Marcos
Mendonça visitaram a Diversey,
nosso
parceiro
estratégico.
A dupla foi recebida por Ana e
Matheus Correa.

Cliente top
Nossos parabéns para André
Saburó, eleito “o Sushiman do
ano” pela revista Prazeres da
Mesa. A Set Sistemas está muito
orgulhosa desta importante
conquista do nosso cliente.

Higiene

Os alunos dos cursos de
camareira e governança do
Centro de Formação e Lazer
(CFL) participaram de um
workshop sobre higiene e
segurança com nosso consultor
comercial Ricardo Cardoso.

Alimentos
Workshop promovido pela Produz Consultoria
reuniu cerca de 70 participantes, entre profissionais
e alunos da área de alimentos. Um dia inteiro de
troca de conhecimentos e experiências, liderado
pelas sócias Andreza Lago e Dayana Albuquerque.

Hospital
Português

Filial Paraíba
Sr. Vicente Miranda, nosso fundador e hoje consultor, fez uma visita à
filial da Set Sistemas em Cabedelo (PB) e foi calorosamente recebido
por toda a equipe. A filial foi instalada em agosto de 2017 e os negócios
prosperam a cada mês.

Marcos Mendonça e Alexandre Reis visitaram a lavanderia do Real Hospital Português e foram recebidos por Cleonardo e Isabel, responsáveis pelo setor.

Treinamentos

Campanha de vendas
Em época de Copa do Mundo, nossa seleção de craques está em campo.
As equipes lideradas por Daniele Medeiros e Breno França (direita) ganhou
a primeira etapa; e a segunda foi vencida por Daniele (de novo) e Wandick
Júnior! Parabéns a todos!
O mês de junho foi de muito treinamento
por aqui. Na matriz, o “trio de ferro” da
Kimberly-Clark, formado por Gizele, Lívia e
Ana, repassou conhecimentos na área de
Wipers. Na filial, Paulo da Câmara mostrou
as novidades dos produtos Diversey.

Palestra Nova Era
Foi um sucesso a palestra “Hotelaria
Hospitalar: um diferencial no setor de saúde”,
promovida pela Lavanderia Nova Era, Diversey,
Set Sistemas e Tron. A especialista Camila
Kirihara, da Diversey, falou para um auditório
lotado!

Jão Vicente

ESSE É DA CASA

Meu hobby é estudar
apenas estava dando os primeiros passos em uma jornada
que gerou vários frutos. Após quatro anos como assistente,
a profissional chegou ao cargo de chefe de escritório, e
após o mesmo período foi promovida a supervisora, chegando posteriormente a coordenadora.
Formada em Administração, ela não se contentou em apenas focar em uma determinada área, e investiu em expandir seus horizontes. Cursou sua primeira pós-graduação
em Administração Financeira e, logo em seguida, deu início
a uma segunda especialização, em Administração Financeira com ênfase em Empresas Familiares.
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Uma pessoa motivada a aprender sempre mais, buscando conhecimento e conquistando objetivos. É dessa forma
que podemos descrever Rosângela Domingos, ou “Rosa”,
como é mais conhecida pelos colegas de trabalho. Nascida
no Recife, Rosa esbanja um dom de cativar quem a ouve,
e aos 44 anos, atua como coordenadora administrativo-financeiro na Set Sistemas, sendo há 18 anos exemplo de
que perseverança e competência são base para o sucesso
na profissão.
“Iniciei na Set no dia 2 de maio de 2000, um dia após o Dia
do Trabalho, o qual posso considerar um presente, pois já
vinha quase um ano e meio trabalhando por conta própria.
Cadastrei meu currículo numa agência de empregos e fui
chamada para uma entrevista. Fui selecionada e comecei
como assistente de Crédito e Cobrança”, conta. Mas quem
pensa que o caminho foi fácil se engana, pois Rosa estava

Sendo levada para a área administrativa, Rosa viu a paixão
pelos números aumentar cada vez que os gestores e amigos de trabalho recomendavam que ela direcionasse seu
foco para a área contábil. E foi o que ela fez, ao dar a largada em sua segunda graduação, em Ciências Contábeis.
“Não me fiz de rogada, e quis começar tudo do zero, sem
dispensar nenhuma disciplina. Minha vontade de aprender
era tão grande, que mesmo com o cansaço pós-trabalho,
eu sempre estava presente nas aulas. Me redescobri como
profissional, e pude confirmar que Contabilidade não é só
abrir e fechar balanços, e sim aprender a ler e entender o
que os números estão dizendo. O curso oferece uma visão
ampla, onde as aulas ensinam a interpretar a legislação
fiscal, além de ser uma carreira abrangente em pleno crescimento, apresentando novos ramos, como contabilidade
ambiental, para o terceiro setor, seguros, dentre outros”,
conta.
Filha de mãe costureira e pai servidor público – funcionário
da antiga Companhia Telefônica de Pernambuco (Telpe) -,
e neta de avós cortadores de cana, Rosa diz que nunca
perdeu o ânimo, nem mesmo quando estava desempregada, sempre buscando realizar cursos e diferenciais para a
carreira. “Herdei dos meus avós, que eram muito humildes,
a coragem de ir à luta, mesmo com todas as dificuldades.
Sempre tive o pensamento que temos que trabalhar pra
nos sentirmos bem, livres e para honrar nossos compromissos, esse é o sentido”, encerra.

Divulgação

Neurocardio:
35 anos
de excelência

SAÚDE

Quando se pensa em cuidados com a saúde, geralmente a primeira pergunta a ser feita é sobre
o know-how da equipe médica e a infraestrutura
de atendimento. No caso dos moradores da cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco, a
resposta sobre a melhor opção vem de imediato:
Hospital Neurocardio.
Fundado em fevereiro de 1983, o centro médico
está há 35 anos inserido na vida dos petrolinenses que buscam uma assistência humanizada,
com uma estrutura composta por especialistas
em nove áreas: anestesiologia, angiologia, cardiologia, cirurgia, nefrologia, neurocirurgia, obstetrícia, pediatria e ortopedia; além de consultórios;
laboratórios 24h; exames gráficos de última geração, diagnósticos por imagem (tomografia computadorizada, ressonância magnética); centro
cirúrgico, UTI coronária e geral, serviços de hemodinâmica e maternidade, realizando procedimentos de pequena, média e alta complexidades.
Atrelado a essas especialidades, o Hospital
Neurocardio segue padrões internacionais de
qualidade, cujo objetivo é promover aperfeiçoamentos e ações que garantam a segurança do
paciente na prestação do cuidado. São esses
atributos que comprovam porque o Hospital é
o primeiro centro médico privado da Capital do
São Francisco, município que conta atualmente com 343 mil habitantes, sendo o sexto maior
PIB de Pernambuco e maior polo exportador de
frutas da região.
“Diariamente, são atendidas em média 170
pessoas no centro médico, totalizando um fluxo
mensal de 5,1 mil pacientes. Atualmente o Hospital Neurocardio oferece uma estrutura física
com 68 leitos, sendo 10 de UTI, além de cinco
salas cirúrgicas, com equipamentos de última
geração”, detalha a gerente administrativa Rosangela Moreira.
E além da qualidade no atendimento médico, a
responsabilidade social também é um compromisso do Hospital Neurocardio, através da Fundação Neurocardio Social. “Desde outubro de
2003, a iniciativa realiza atendimentos em saúde
gratuitos, em parceria com a rede pública, com
palestras preventivas voltada aos moradores da
comunidade do Sub-Médio São Francisco, que
engloba as cidades de Petrolina e Juazeiro, na
Bahia”, finaliza Rosangela Moreira.
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Urbano Vitalino Advogados
está entre os 20 maiores
escritórios do Brasil

Eudes Santana

Fleury, a Localiza, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do
Recife (C.E.S.A.R.) e o Estaleiro Atlântico Sul. Esses clientes recebem atendimento personalizado em áreas como Direito Civil, Tributário, Público, Trabalhista e do Consumidor. O escritório presta,
ainda, consultoria nas áreas do Direito Penal Empresarial, Imobiliário, Societário, Ambiental, Administrativo-Econômico e Propriedade
intelectual.
Focado na profissionalização da prestação dos serviços jurídicos, o
escritório investe sistematicamente em tecnologia da informação.
No fim do ano passado, incorporou mecanismos de computação
cognitiva aos seus sistemas, tornando-se pioneiro na área jurídica a
usar o Watson, da IBM. A versão para o escritório está sendo empregada, a princípio, nas áreas de Direito do Consumidor e Trabalhista.
O Urbano Vitalino é destaque no Chambers & Partners versão América Latina, o maior catálogo de advogados do continente, e no
Leaders League, ranking internacional de empresas e informações
sobre negócios. Também é considerado um dos mais admirados e
um dos 20 maiores do Brasil pela Revista Análise Editorial Advocacia 500. Desde 2012, a banca é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar pelo Instituto Great Place to Work
(GPTW), resultado das políticas e práticas de gestão de pessoas que
implementa.
Os profissionais são reconhecidos e podem se desenvolver em sua
carreira. A gestão oferece e mantém espaços adequados e que promovam o bem-estar e a integração das equipes. “A Set Sistemas
tem um papel importante nesse cenário, pois o fornecimento dos
seus produtos e materiais de higiene de excelente qualidade colabora diretamente para a manutenção da infraestrutura do nosso
escritório, contribuindo para qualidade do ambiente de trabalho e o
bem-estar dos sócios e colaboradores”, comenta Isabelle Labanca,
gerente de RH do escritório.

Oito décadas de atuação no mercado, quase 600 profissionais
na equipe, crescimento de mais de 30% ao ano, mais de 100 mil
processos. Esses são alguns dos números do Urbano Vitalino Advogados, um dos maiores e mais antigos escritórios de advocacia
do país que atua no mercado do Direito Empresarial. Esses dados
são resultado do equilíbrio entre tradição e gestão profissional e
inovadora, somados à excelência técnica, ética e valorização das
pessoas, elementos que delinearam a trajetória bem-sucedida do
escritório.
Divididos em 10 áreas e em oito unidades - Recife, São Paulo, Rio
de Janeiro, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Salvador e Luanda (Angola) -, os integrantes da equipe da banca atendem mais de 1.000
clientes em todo o país. Entre os maiores estão a Serttel, o Banco
BMG, o Banco Pan, o Bradesco, o Itaú, o Carrefour, a Fiat, o Grupo

Mário Miranda Filho

“Somos um case de sucesso de empresas oriundas do Nordeste,
como a Set Sistemas, que conquistou seu espaço no país. Nosso maior desafio é estar abraçando o Brasil, assim como outras
grandes empresas da região”, comenta Urbano Neto, diretor presidente do escritório. Outras informações sobre o escritório no
www.urbanovitalino.com.br.

CAPA

Os utensílios
que dão

aquela mão

na hora da
limpeza
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busca pela excelência em serviços de limpeza profissional, e a necessidade de
produtos e equipamentos que atendam aos mais elevados padrões de higienização, têm resultado no desenvolvimento de utensílios cada vez mais modernos que
aliam tecnologia, ergonomia, inovação e praticidade.
Um bom exemplo disso é a parceira da Set Sistemas, a TTS do Brasil, empresa de origem
italiana que atua há 18 anos no Brasil. A união vem proporcionando soluções que mesclam
rapidez, produtividade, sustentabilidade e redução de custos para os mais diversos segmentos, a exemplo de restaurantes, hotéis, indústrias, escolas e hospitais.
“É muito importante para a TTS ter um parceiro local como a Set Sistemas, devido às
empresas terem a mesma filosofia de trabalho, com venda consultiva de produtos de qualidade agregando serviço de suporte aos clientes. A Set Sistemas, pelo reconhecimento
e idoneidade no mercado, está em sinergia com a imagem que a TTS preza”, comenta o

Divulgação

coordenador nacional de vendas da TTS do Brasil, Diego Guedes. A missão da TTS é definir sistemas de limpeza e fabricar
equipamentos que melhorem os padrões de qualidade laboral e
de vida, pois um ambiente limpo é um ambiente melhor.
Com relação à abrangência do mercado local, Diego avalia que
há um grande potencial para soluções em equipamentos de limpeza. “Os clientes necessitam de adequação e tecnologia aos
seus processos e estão entendendo a relação custo x benefícios
que as soluções propõe”, pontua.

“A TTS tem sua origem na Itália, uma empresa tradicional, com
altíssima qualidade e conceitos muito parecidos com os da
nossa empresa. Possui uma estrutura no Brasil extremamente robusta e pronta para acompanhar o crescimento do nosso
mercado. Sua gama de produtos é incrível e possuem uma infinidade de utensílios que são grandes facilitadores no processo de limpeza, comenta o diretor Comercial da Set Sistemas
Alexandre Reis. “O mercado de higiene profissional na região
nordeste passa por uma grande transformação. Nosso papel
cada vez mais é mostrar ao cliente que o investimento em pro-

Linha Magic
com infinitas
soluções permite
a estruturação a
partir da demanda
de cada cliente

dutos de alta performance gera benefícios em curto e médio
prazo para suas empresas A nossa filosofia é oferecer o melhor,
sempre com produtos de tecnologia avançada e sustentáveis e
com uma equipe comercial que vai além da relação de compra
e venda”, completa.
Entre as mais diversas linhas de produtos produzidas, Diego
destaca o Sistema Bio, uma ferramenta para desinfecção de
pisos para ambientes com alto risco de contaminação, com um
reservatório com tampa hermética, que contém o produto químico, evitando assim o contato do usuário com o líquido; a Clean

Glass, refil de microfibra para limpeza de superfícies horizontais e verticais, indicado para manutenção em vidros, espelhos
e inox; B-Fly, uma pá coletora para resíduos sólidos e líquidos
em pisos regulares, ideal para alimentos, líquidos e secreções; a
linha de carrinhos Magic, que permite a montagem por módulos
para atender inúmeros possibilidades; Bendy, um suporte plástico modelável com as mãos, voltado a limpeza de tubulações,
luminárias, ar-condicionado e superfícies estreitas, ou em altura, evitando o uso de escada e Lamello, um refil descartável em
polipropileno umedecido em óleo mineral, próprio para asseio
em áreas secas.

Conheça a
TTS do Brasil
A TTS é uma empresa fabricante exclusiva de
equipamentos de limpeza profissional, possui sua
matriz na Itália, além da fábrica no Brasil, tem
unidades comerciais na Espanha, França e EUA.
Possui soluções para todos os segmentos tais como:
hospitais, indústrias, hotéis, instituição de ensino,
escritórios, food service, laboratórios, dentre outros.
Atuando desde 1987, a TTS do Brasil possui uma
vasta gama com mais 3 mil produtos e serviços,
com uma rede de clientes em mais de
75 países em todo o mundo.

Conheça os produtos

Sistema de coleta
B-Fly Plus

Balde Action com
espremedor TEC

Linha Nick Star

Sistema Saniwax
aplicador de cera

Bolsa de Lavagem

Suporte Manual
Sistema Clean Glass

Bar do Cuscuz aposta
na autenticidade do
tempero nordestino
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Um dos restaurantes mais renomados de Campina Grande, na Paraíba, o Bar do Cuscuz nasceu em uma garagem. “Meu pai, Juvelino, saiu do Cariri para tentar a vida
em São Paulo, mas não deu certo. Quando ele voltou de
lá, seus irmãos estavam morando em Campina Grande,
e trabalhando”, conta Jailma Costa, diretora do empreendimento. “Ele precisava se sustentar, e a única coisa
que sabia fazer era cuscuz com carne de sol. E foi o que
começou a fazer, em uma garagem, em 1973”.

O tempero nordestino atrai cada vez mais gente, e a casa
ganhou uma nova unidade há dois anos. O local escolhido foi a orla da Praia de Cabo Branco, em João Pessoa.
“Mesmo sabendo que havia demanda, só abrimos uma
filial depois de muito estudo, muita pesquisa”, comenta. O
espaço conta com 150 funcionários – a matriz, em Campina Grande, conta com 120. Além de representar uma
boa pedida para uma refeição, o Bar do Cuscuz também
é uma excelente escolha para quem procura diversão noturna. A unidade de Campina Grande conta com música
ao vivo de segunda a sábado, com apresentações de forró
e ritmos diversos.

Divulgação

E 45 anos depois, o estabelecimento, localizado às margens
do Açude Velho, um dos mais tradicionais pontos turísticos
da cidade de Campina Grande, traz uma proposta diferenciada para os amantes da comida regional. “Todos os nossos
pratos fazem muito sucesso com o público, mas o nosso
carro-chefe é a Carne de Sol na Nata”, afirma Jailma.

Divulgação

Prezando sempre pela qualidade, o Bar do Cuscuz é cliente da Set Sistemas desde 2010. “Nos banheiros, usamos
dispenseres com display e aproveitamos o espaço para
divulgar nossas promoções para nossos clientes”, diz a diretora do Bar do Cuscuz. “Para nós, é uma parceria muito
boa. Sempre nos mostram produtos novos, que trazem os
melhores resultados. E sempre oferecem capacitações para
usar os materiais de limpeza da forma correta ”, relata.

Serviço
Bar do Cuscuz
Campina Grande
R. Dr. Severino Cruz, 771
Centro
João Pessoa
Av. Cabo Branco, 3056
Cabo Branco
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Um

paraíso o ano inteiro!
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Serviço

Os nativos dizem que Noronha tem duas estações: uma seca (de
agosto a fevereiro) e uma chuvosa (de março a julho). Mas estar
no período de chuvas não significa enfrentar um aguaceiro todos
os dias – são precipitações esporádicas – e mesmo durante essa
temporada você vai desfrutar de bons dias de sol.

Divulgação

Conhecido por ser um dos destinos mais buscados por turistas em
todo o mundo, o Arquipélago de Fernando de Noronha é um lugar incrível e quente. Com uma área de 26 km2 recortado por paradisíacas
praias, e que, independente de época do ano escolhida, proporcionam uma viagem repleta de experiências inesquecíveis.

Para quem gosta de surfar, os meses de dezembro a março são
bons, mas janeiro e fevereiro são melhores, com ondas tão boas que
fazem a ilha ser chamada de o “Havaí brasileiro”. O responsável pelo
sucesso entre os surfistas é o swell, um vento que provoca enormes
ondas, que podem chegar a até 4 metros de altura.

Dolphin Hotel
www.dolphinhotel.tur.br
Telefone: 81. 3366-6600

Para aqueles que buscam boas caminhadas à beira do mar, ou apenas admirar o pôr do sol na ilha, podem conhecer as praias eleitas
pelos turistas como as mais belas: Sancho, Baía dos Porcos e Cacimba do Padre.

Divulgação

Já para quem é do time do mergulho, ou prefere águas mais calmas,
o ideal é chegar à ilha entre setembro e outubro, quando a mar está
mais calmo e a visibilidade chega a 50 metros, permitindo conhecer
a fundo a rica vida marinha da região.

Formada por águas cristalinas e bancos de coral, a praia do Sancho é
considerada uma das melhores do Brasil para a prática do mergulho
livre. É uma das poucas onde é permitida a parada de embarcações
para banho, que costumam ficar atracadas cerca de 40 minutos para
mergulhos.

A temperatura média em Noronha é de 28°C, e ao longo do ano ela
se mantém estável. O mar, além de limpo, está sempre na casa dos
24°C. Noronha é quente o ano todo, por isso o ideal é levar muitas
roupas frescas, mas vale também o reforço de ter um agasalho para
se proteger do vento.
Como as variantes são muitas, analise que tipo de situação você prefere encontrar para escolher a data de sua viagem. Lembre-se que,
qualquer que seja a data, Noronha é sempre quente e bela, além de
um verdadeiro encanto para os olhos.

Casa do Salviano
www.facebook.com/CasaDoSalviano
Telefone: 81. 3619-0457

Divulgação

Na Baía dos Porcos, o acesso não é dos mais fáceis – só dá para chegar a pé, vindo da Cacimba do Padre em uma caminhada pela areia,
além de uma pequena trilha de pedras. Mas o esforço é recompensado pela pequena praia com faixa de areia estreita e muitas pedras
que formam piscinas de águas transparentes. Um paredão rochoso
altíssimo e a vista do Morro Dois Irmãos completam o visual de tirar o
fôlego. Já a Cacimba do Padre, uma das maiores praias da ilha abriga outro cartão-postal de Noronha: o Morro Dois Irmãos. Com águas
verdes transparentes e repletas de vida marinha, a areia é clara e fofa,
e a vegetação nativa dos morros avança sobre a praia. No verão, as
ondas chegam a cinco metros. Bom local para apreciar o pôr do sol.

Restaurante Xica da Silva
www.facebook.com/xicadasilvanoronha/
Telefone: 81. 3619-0437

Maiores informações em www.noronha.pe.gov.br
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Muito prazer,
Eros Hotel
Uma das mais conhecidas redes de motéis do Recife celebra 33 anos de história mantendo-se ativa na memória de
clientes e antenada com seu público para oferecer diferenciais em um mercado cada vez mais disputado.
Fundada pelo trio de empresários Rui Silva, Marcelo Peixoto e Vicente Melo, o Eros Hotel surgiu como uma empresa
familiar. A rede contempla seis unidades, totalizando 260
quartos entre a Região Metropolitana do Recife e a cidade de Caruaru, com quatro marcas: Eros, Nexos, Rhodes
e Intense. Sua primeira unidade no bairro de Afogados, na
Zona Oeste da capital pernambucana, é um símbolo para o
segmento até os dias atuais.
Gerenciado, atualmente, pelo empresário Carlos Melo, filho
de Vicente Melo, o Eros Hotel trabalha com um projeto permanente de modernização dos apartamentos e no aperfeiçoamento na relação com clientes. “Todos os anos reconstruímos inteiramente cinco ou seis suítes, em reformas que

levam de 45 a 90 dias para ficarem prontas, a depender
do tamanho do espaço. Junto a isso, estamos implantando
internet de alta velocidade nos quartos, e instalando smart
tvs permitindo aos clientes assistir séries e filmes via streaming”, detalha o proprietário.
Ainda segundo Carlos Melo, outro filão que tem despertado a atenção dos frequentadores é o preço das suítes que
varia de R$ 49,90 a R$ 699,90, atingindo todas as faixas
de renda daqueles que buscam o Eros Hotel. “Por conta
da crise, tivemos que desenvolver soluções que dessem a
liberdade para o cliente escolher qual tipo de suíte é mais
acessível ao seu bolso. Dessa forma, flexibilizamos os preços e mantivemos a qualidade do serviço”, explica.
Uma das últimas novidades oferecidas pelo Eros Hotel é o
sistema de avaliação em forma de aplicativo Avalia Aí, entregue ao cliente em um tablet no encerramento da conta.
“Antes de sair, o frequentador responde um questionário

Divulgação

Serviço
Eros Hotel
www.eroshotel.com.br

com perguntas simples, em dois minutos, com questões
que versam sobre o atendimento, alimentação, estadia e
instalações. Em seguida, recebemos o aparelho de volta,
e os dados compilados são enviados aos gerentes e a direção geral da empresa. No final, o cliente cadastra seu
e-mail e ganha cupons virtuais de desconto”, revela Carlos
Melo. Com o feedback dos clientes, é possível identificar
sugestões, elogios e as reclamações. “Atualmente, o índice
de satisfação dos clientes é de 95%”, ressalta Melo.
Outro aliado importante na hora de fidelizar a clientela é
o uso das redes sociais, no caso Instagram e Facebook,
do Eros Hotel. “Utilizamos os canais virtuais para facilitar
a divulgação e apresentar nosso portfólio de serviços. É
através dessas páginas que os clientes conhecem nossas suítes, o cardápio oferecido e as novidades. Hoje em
dia, temos cerca de 25% de clientes oriundos das redes
sociais, o que nos permite uma nova forma de dialogar e
fidelizar nosso público”, finaliza Carlos Melo.

Eros Hotel Afogados
R. Cosme Viana, 395 – Afogados – Recife/PE
Telefone: 81. 3428-3377
Eros Hotel Prime
Av. Prof. Morais Rego, 665 – Iputinga – Recife/PE
Telefone: 81. 3453-3355
Nexos Hotel
http://www.nexoshotel.com.br
Nexos Hotel Piedade
R. Barão de Amaraji, 150 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE
Telefone: 81. 3093-5500
Nexos Hotel Tamarineira
Av. Norte, 4200 - Tamarineira, Recife – PE
Telefone: 81. 3268-6040
Rhodes Hotel
http://www.rhodeshotel.com.br/
Av. Professor Moraes Rego - Recife
(Pista local da BR 101 - Próximo a Cidade Universitária)
Telefone: 81.3271-4425
Intense Motel
http://www.intensecaruaru.com.br/
R. João Belmiro, 204 - Cidade Alta, Caruaru -PE
Telefone: 81. 3722-4975
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Diagnóstico precoce
e humanização do
tratamento do câncer
infanto-juvenil
ICIA, no Agreste de Pernambuco, conta
com a solidariedade da população para
manter sua missão há 15 anos

Divulgação

O câncer representa a primeira causa de morte (8%
do total) por doenças entre crianças e adolescentes
de 1 a 19 anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Estima-se que ocorrerão cerca de 12.500
novos casos da enfermidade este ano. O diagnóstico
precoce e o tratamento do câncer nessa faixa etária vêm contribuindo para a melhoria significativa do
prognóstico das crianças e adolescentes acometidos
com a doença. Cerca de 80% podem ser curados se
diagnosticados precocemente e tratados em centros
especializados, como é o caso do Instituto do Câncer
Infantil do Agreste (ICIA), que fica em Caruaru (PE) e é
referência no Nordeste em sua área de atuação.
O ICIA é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu
a partir de uma ideia do médico Luiz Henrique Soares.
O objetivo da organização é proporcionar tratamento,
amenizar o sofrimento de crianças com câncer, oferecer apoio e atendimento gratuito e multidisciplinar
para pacientes e familiares. Atualmente, a instituição
atende pacientes de 28 cidades no interior de Pernambuco, como de estados como Paraíba e Alagoas.
Entre os serviços que presta gratuitamente à população estão assistência e tratamento do câncer infantil
e juvenil, proporcionando atendimento médico-social
digno e humanizado às crianças e aos adolescentes
carentes portadores de câncer. O objetivo é propor-

“

A Set Sistemas
nos ajuda a manter
o ambiente
saudável para
os pacientes.”

Divulgação

Antônio Romão

cionar uma melhor qualidade de vida para eles e seus
familiares, além de reinseri-los na sociedade após o
tratamento.
Mais de 100 profissionais atuam na instituição, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes
sociais, jornalistas, publicitários, nutricionistas, entre
outros, atuando no ambulatório, bloco de arrecadação, bloco de quimioterapia, bloco da enfermaria e na
área administrativa. Cada um tem sua importância,
mas o ambulatório e a quimioterapia são o coração
do ICIA.
Qualquer criança de 0 a 17 anos pode ser atendida
pelo instituto. “Nosso diferencial é a humanização
do tratamento. O acolhimento é feito pela equipe de
assistentes sociais da instituição, oferecendo os tratamentos instituídos a partir de uma abordagem multidisciplinar e com envolvimento de todas as outras
áreas técnico-assistenciais - enfermagem, farmácia,
serviço social, nutrição, reabilitação, odontologia,
psicologia clínica - envolvidas e atuando de forma a
melhorar a vida das famílias e crianças atendidas”,
explica Antônio Romão, presidente do ICIA.
Ele conta, ainda que, a Set Sistemas é o fornecedor
de materiais de limpeza da área de saúde e materiais, como papel toalha, álcool em gel, odorizadores
e papeis higiênicos, colaborando para a manutenção
de um ambiente saudável para os pacientes e familiares. “O atendimento da Set está sempre à disposição para as demandas que surgem no dia a dia”,
comentou Romão.
Nos 15 anos de atuação do ICIA, 58.980 crianças foram atendidas e mais de 28.517 exames realizados.
Atualmente, a instituição conta com 1.051 crianças
cadastradas. Cerca de 190 estão em tratamento.
A estrutura do ICIA é mantida, desde sua fundação, a
partir de doações de empresas privadas e de pessoas
físicas. Não há nenhuma ajuda do poder público. Caso
você queira saber mais sobre o ICIA e participar dessa rede de solidariedade, pode se tornar um doador
ligando para o (81) 3727-7137, pelo site www.icia.
org.br ou entrando nas redes sociais da instituição.

Serviço
Instituto do Câncer Infantil do Agreste (ICIA)
Telefone: (81) 3727-7137
Doações e informações: (81) 3727-7137,
www.icia.org.br
Facebook e Instagram: @iciaagreste
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EVENTOS

Set presente
na Hospitalar
A convite do nosso parceiro Alliance, maior fabricante de máquinas e equipamentos para lavanderia
do mundo, fomos para São Paulo no mês de maio
participar da feira Hospitalar, que aconteceu no Expo
Center.
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A Hospitalar é referência por ser considerada como a mais importante vitrine do mercado nacional e internacional do setor
de saúde, espaço onde a maioria dos fabricantes realiza lançamentos e apresentação de produtos inovadores, soluções e
serviços, além de ser palco para os mais diversos congressos,
palestras, demonstrações realísticas e encontros promovidos
por entidades e empresas de destaque do setor de saúde.
Na última edição houve a presença de mais de 1.200 marcas
expositoras, participação de mais de 70 países e um público
muito qualificado, gerando ainda mais oportunidades de negócios, networking e atualização profissional.

Alexandre Reis, da Set Sistemas, no
espaço da Alliance

Também estavam presentes na feira mais dois parceiros da
Set Sistemas: TTS Brasil e a Softworks.

Alexandre e Marcos, da Set Sistemas, com D. Conceição e
Rodolfo, da Brilav Lavanderia Petrolina

Jeremy, da Alliance Laundry, com Joaquim Amorim,
vice-provedor do Hospital Português
Jeremy e Anselmo, da Alliance Laundry,
com Alexandre Reis, da Set Sistemas

VITRINE

KÄRCHER BD 50/50C
A Kärcher apresenta para o mercado seu mais recente
lançamento em lavadoras a bateria. Trata-se da BD 50/50C.
Com sua bateria de autonomia de até três horas, essa
máquina não possui limitação física na operação. Sua
performance equivale a seis pessoas na operação. Por se
tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza
se mantém uniforme. Seu reservatório possui capacidade
de 50 litros, com o conceito de design “tank in tank”, que
faz dela uma lavadora de pequenas dimensões e com
alto poder de manobra, sendo mais ágil e aumentando a
produtividade. Indicada para áreas de até três mil metros
quadrados. Consulte nossa equipe!

SCOTH BRITE 96HEX
A Scotch-Brite dupla-face 96Hex é uma fibra
de limpeza para serviços de média intensidade.
O produto é feito de fibras, minerais e resina
de alta qualidade. Projetada para limpar sujeira
pesada e alimentos extremamente queimados
com menos esforço do que as fibras de
limpeza convencionais de serviço médio. Pode
ser usada para limpeza diária da maioria dos
utensílios e equipamentos de cozinha.

WYPALL X60
Os limpadores descartáveis Wypall X60, fabricados pela
Kimberly-Clark, são feitos de polipropileno e celulose e ideais
para limpar todos os locais e superfícies. São produzidos com a
tecnologia Hydroknit, que os tornam superiores a outros panos
convencionais e trapos. Vem apresentado em rolo com 416
wipers. Venha conhecer essa tecnologia!
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ARTIGO

2 PASSOS PARA
UMA LIMPEZA
PROFISSIONAL
EFICIENTE
Por Rafael Minhoto, Analista de Marketing da Diversey.
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Para ter um resultado de excelência na gestão de facilities,
o trabalho de higienização deve ser seguido à risca. Um dos
pontos principais para manter o ambiente limpo é a limpeza profissional de pisos. O processo abrange duas etapas
essenciais: limpar e desinfetar. Realizar o processo corretamente e escolher os produtos certos é essencial.
A primeira etapa, portanto, consiste em limpar o local com
o detergente correto. Existem diversos tipos de detergentes
para todas as necessidades, tais como: neutro para sujidade leve; alcalino para sujidade média; e clorado para alta
sujidade. Existem também desinfetantes específicos para
alguns locais.
Dica 1
A fim de diminuir o custo total de operação, a escolha por
um detergente de baixo custo em uso é ideal para shoppings, lojas de varejo, escritórios e escolas, entre outros. Tenha
em mente que alguns possuem fragrâncias características,
que ajudam na perfumaria do ambiente, outros não, agindo
apenas como parte do processo de higienização.

Já na segunda etapa, vem a escolha do desinfetante. Neste
caso, a variedade de opções é maior ainda, com desinfetantes de diversos tipos: quaternários, clorados e peróxido de
hidrogênio… Esse último é a melhor tecnologia para desinfecção disponível hoje no mercado.
Dica 2
Para comprovar a eficácia do princípio ativo, laudos são exigidos pela ANVISA e assim aprovados, todos os microrganismos são discriminados no rótulo e demais documentos
como – ficha técnica e ficha de segurança.
É possível também atingir um resultado de excelência na
higienização com produtos 2 em 1. Um exemplo é o formulado com o poder do princípio ativo (peróxido de hidrogênio
acelerado), que é limpador e desinfetante de uso geral, com
eficácia comprovada frente ao vírus da H1N1, norovírus e
rotavírus. Um só produto para limpeza diária.

