
ANO 11 | Nº 19 | JANEIRO DE 2022

EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL: 
RESTAURANTE MERGULHÃO

PÁG 16

CAMPINA GRANDE 
PARA ALÉM DO SÃO JOÃO

PÁG 18

GARANTA MAIOR EF IC IÊNCIA  NOS PROCESSOS DE  LAVAGEM
LAVANDERIA



Dispomos de mais um canal de 
comunicação, seja um orçamento, 
pedido ou informação, agora você 

também pode ser atendido
pelo nosso WhatsApp.

(81) 99323.1516
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Mais um ano se inicia e com ele a esperança de 
dias melhores. No momento em que estamos 
vivendo, o grande desejo da humanidade é acabar 
com a pandemia da Covid-19, que tem impedido a 
população de ser feliz, trabalhar e conviver com os 
demais de forma plena. Aqui na Set, o propósito de 
levar aos nossos clientes as melhores soluções em 
higiene profissional continua firme e forte. Também 
segue nossa missão de levar até vocês, um conteúdo 
relevante sobre o nosso segmento de atuação e mais 
dicas valiosas para os momentos de lazer, através da 
Set Clean. 

A matéria de capa desta edição, destaca a Lavanderia Industrial, trazendo informações 
de como garantir uma maior eficiência nos processos de lavagem. Nas empresas 
onde é necessário o uso constante da lavanderia, como indústrias, hospitais, hotéis 
e restaurantes, a lavagem de roupas deve seguir alguns procedimentos, tanto no 
manuseio de equipamentos e uso de produtos adequados.

Na seção “Esse é de Casa”, apresentamos o nosso colaborador Henrique Gomes, que 
está conosco há 10 anos. Ele entrou como auxiliar de almoxarifado e, em 2017, foi 
promovido para o atual cargo de supervisor de logística. A “Dica do SuperSet” fala sobre 
os novos lenços desengordurantes para limpeza de coifas de inox, lançados pela 3M.

Em “Bem-Estar”, trazemos o Beach Tennis, a modalidade esportiva sensação do 
momento. Em tempos de pandemia, as atividades ao ar livre e sem contato direto com 
outras pessoas, têm ganhado cada vez mais espaço. Na seção “Saúde”, destacamos o 
Hospital Dom Tomás, em Petrolina, especializado no atendimento a pacientes portadores 
de câncer. Conheça em “Gastronomia”, o Restaurante Mergulhão, na Ilha de Fernando 
de Noronha. O espaço oferece um cardápio de cozinha brasileira contemporânea, de 
frente para um mar de golfinhos.

Em “Turismo”, mostramos a cidade de Campina Grande, na Paraíba, conhecida pela 
festa de São João. Por lá, não faltam pontos interessantes para conhecer durante o ano 
inteiro. Finalizando esta edição da Set Clean, confira o artigo “Perdas e Ganhos”, escrito 
por Juliana Monteiro, diretora pedagógica do Colégio Cognitivo, no Recife. Ela conta 
como as escolas precisaram se adaptar para o modelo de aula on-line.

Boa leitura e um lindo 2022!

Alexandre Reis
Diretor Comercial
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Um momento inesquecível para o colaborador da Set Sistemas 
Henrique Gomes, 32 anos, nos 10 anos de empresa, completa-
dos em 2021, foi a sua promoção. Ele entrou como auxiliar de 
almoxarifado e, em 2017, foi promovido para o atual cargo de 
supervisor de logística. No início, atuou em depósitos da em-
presa, localizados no Recife, até trabalhar na sede em Olinda.

“Nos depósitos era eu e mais três pessoas trabalhando juntos. 
A rotina era a mesma: carregar o carro e sair para entrega. Aqui 
na sede, a dinâmica de trabalho é diferente. No almoxarifado, 
desempenho várias atividades, como supervisionar o pessoal 
na entrada e saída de mercadorias, separar os produtos, con-
ferir os pedidos, gerenciar o armazenamento, limpeza, recebi-
mento e inventário”, conta. 

Gomes já fez entrega, tanto em Pernambuco, como nos outros 
estados em que a Set atua, mas prefere trabalhar internamente, 
pois tem mais possibilidade de acompanhar tudo o que acon-
tece dentro da empresa e aprender sempre mais. “Para meu 
aprendizado, é melhor estar interno porque tenho mais contato 
com a empresa, como também ela tem mais visão do meu tra-
balho. Fico alegre em trabalhar junto de vários colaboradores. A 
amizade que se constroi vai além do profissionalismo”, destaca.

O colaborador afirma que gosta muito de trabalhar na Set Sis-
temas, pois aprende muito diariamente, fez muitas amizades e 
espera continuar por mais tempo. “A Set é uma empresa sóli-
da no mercado que respeita os direitos dos funcionários e dá 
oportunidades de crescimento. Posso dizer que somos todos 
uma grande família. Isso me dá confiança para prosseguir e 
desempenhar minhas funções com excelência”. 

O supervisor diz que se sente bem e satisfeito desempenhando 
a sua função. “Sou grato pela empresa ter acreditado no meu 
potencial e me dado a promoção. Agradeço à Set e aos cola-
boradores que já trabalharam comigo, com os quais aprendi 
bastante. Se não fossem eles eu não estaria aqui. É muito bom 
estar perto de pessoas que podem nos ajudar fazendo críticas 
construtivas. Receber um elogio de um colega de equipe e da 
empresa deixa qualquer um feliz”, ressalta.

Henrique Gomes tem como meta de vida buscar sempre o co-
nhecimento, trabalhar e viver bem. Nas horas vagas gosta de 
jogar futebol e tomar uma cerveja com os amigos, curtir uma 
praia e passear ao lado da esposa e dos três filhos. Para este 
ano, ele está planejando iniciar o curso superior de logística. 
Sucesso Henrique!
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Set Sistemas 
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no meu 

potencial"



Olá Jorzemar, tudo bem? Olha, você sabia que a 
3M acabou de lançar os lenços desengordurantes 
para limpeza de coifas de inox? Esses lenços já 
são prontos para uso e vem com Scotchgard, 
que deixa uma camada protetora ao limpar, 
protegendo a superfície e diminuindo até 45% o 
tempo da próxima limpeza!

SUPERSET, será que vocês possuem algum sistema 
fácil e prático para remoção de gordura das coifas?  
Jorzemar Santos, Natal/RN
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É tempo de celebrar!

O ano de 2021 chegou ao fi m. Superamos 
desafi os e enfrentamos cenários complicados 
em várias áreas. Mas só temos a agradecer a 
Deus, aos nossos colaboradores e parceiros, 
pelos resultados alcançados. Para comemorar 
o encerramento de mais um ciclo, reunimos 
nossa equipe em nossa sede, em Olinda, 
para um lanche no fi nal da tarde. Em 
clima descontraído, agradecemos juntos e 
compartilhamos sonhos para 2022. As fotos 
mostram a comemoração em Olinda (foto 1), 
Dona Fátima e Sr. Vicente cortando o bolo (foto 
2). Nas fi liais, as comemorações contaram com 
a presença do diretor comercial Alexandre Reis 
e o gerente Marcello Neves. Fotos mostram as 
equipes da Paraíba e Rio Grande do Norte (foto 
3) e Alagoas (foto 4). Feliz ano novo a todos!
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Capacitação
Mais um registro do trabalho de nossa equipe junto aos clientes. Na foto, a con-
sultora Viviany Lopes em ação com colaboradores do Restaurante Parraxaxá, em 
busca da melhor performance dos produtos químicos no estabelecimento.

Padrão ouro

Saúde

Visita

Com muito orgulho, comunicamos que a Set Sistemas 
foi nomeada “distribuidor autorizado categoria OURO da 
Kimberly-Clark no Brasil”. Isso nos motiva a continuar 
seguindo em frente, realizando um trabalho de excelência, 
focado na satisfação dos nossos clientes em obter o melhor 
sistema de higiene das mãos do mercado.

Funcionários do Hospital Armindo Moura, em 
Moreno (Região Metropolitana do Recife), receberam 
capacitação dos nossos consultores Ítalo de Tasso e 
Everton Monteiro, sobre a correta utilização da linha 
Diversey no centro de saúde.

Nossa equipe da filial de Cabedelo (Paraíba) recebeu a 
visita do consultor da Kimberly Clark, Alisson Alcântara, que 
apresentou novidades no portfólio da companhia.

Parabéns!
Em 2021, a Set Sistemas completou 27 anos de vida empresarial, com muitas parcerias e conquistas, através dos seus mais 
de 2 mil clientes ativos nos cinco estados da região Nordeste em que atua. No dia do aniversário (12 de setembro), reunimos 
nosso time para uma comemoração simples, mas com muita união. As três unidades (Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 
Norte) cantaram o tradicional “Parabéns pra você” no mesmo momento, através de chamadas de vídeo. Para nós, toda essa 
trajetória é motivo de muito orgulho. Agradecemos a todos os colaboradores, clientes e parceiros por tanto!



Campanhas
Todos os anos, fazemos questão de abraçar 
campanhas que conscientizam as pessoas em 
relação à sua saúde (seja ela física ou mental) 
ou ao mundo em que vivemos. Os prints ao lado 
mostram um pouco dos últimos posts em redes 
sociais, com mensagens de alerta e apoio à pre-
venção do suicídio, do câncer de mama, do cân-
cer de próstata e da nossa responsabilidade com 
o lixo do planeta. 

A Kärcher, empresa especializada em soluções e equipamentos de limpeza e que atua há 35 anos 
no Brasil, realiza, pela quarta vez consecutiva, a limpeza do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Nos 
anos de 1980, 1990 e 2000, a empresa também foi a responsável pela higienização do monumen-
to. Dessa vez, a estátua de quase 40 metros de altura é limpa de uma maneira inédita. "Realiza-
mos a limpeza com seis equipamentos a vapor. Assim, preservamos a originalidade do Cristo, sem 
danifi car a estrutura de pedra sabão. Também não utilizamos nenhum produto químico, apenas 
água. Desse modo, a vegetação ao redor do monumento também é preservada", afi rma o diretor-
-executivo da Kärcher, Abílio Cêpera. A limpeza do Cristo Redentor faz parte do projeto internacional 
Limpeza de Monumentos da Kärcher. "O nosso objetivo é mostrar aos brasileiros que a Kärcher é 
uma companhia especializada em limpeza em todos os níveis e que a tecnologia usada para se 
higienizar uma das sete maravilhas do mundo é a mesma que encontramos nos pontos de venda 
de todo o país", destaca Cêpera. Vale lembrar: a Set Sistemas é distribuidor autorizado Kärcher!

Solidariedade
Toda a nossa equipe se mobilizou 
para mais uma ação social do 
Projeto Crescer. Desta vez, fi zemos 
a doação de cestas básicas para a 
Academia Renascer. Trata-se de 
um projeto, fundado por Leandro 
Felipe Cabral, que apoia crianças e 
jovens carentes do bairro de Vasco 
da Gama e incentiva a prática de 
artes marciais. A Set Sistemas foi 
representada por Juliana Monteiro, 
líder do RH, e Lucas Nascimento, da 
Assistência Técnica. Juntos, somos 
mais fortes!

Lançamento 3M
Nossa equipe comercial participou de um café da manhã, na 
nossa sede, oferecido pela 3M. Na ocasião, o gerente de contas da 
companhia, Emerson Albuquerque, apresentou os detalhes do seu 
novo produto: lenço umedecido para limpeza de coifas.

Novo visual

Ação social

Parte do nosso time de Pernambuco vestindo nosso 
novo fardamento, prontos para atender da melhor 
forma os nossos clientes e parceiros! As camisas são 
na cor azul marinho, com destaque para as marcas da 
Set Sistemas, Kimberly Clark e Diversey.

Nossos colaboradores deram show de solidariedade adotando cartinhas com pedidos 
ao Papai Noel de crianças da Escola Municipal Ageu Magalhães, que fi ca na comunidade 
onde está sediada a nossa matriz, na cidade de Olinda. A festa de encerramento do ano 
letivo contou com lanche e distribuição de presentes. Nossa empresa foi representada 
por Juliana Monteiro (RH) e Fábio Eduardo (comercial), que fi zeram a entrega dos 
presentes e do bolo para a alegria da garotada. Parabéns, equipe!

Cristo 
Redentor
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A modalidade esportiva sensação do momento

Em tempos de pandemia, com a necessidade de distanciamento social, a prática de 
exercícios físicos em espaços fechados tem sido desafiadora para muita gente. É pre-
ciso se manter ativo, mas sem colocar em risco a própria saúde. Diante disso, as ati-
vidades ao ar livre e sem contato direto com outras pessoas, junto com a chegada do 
verão, têm ganhado cada vez mais espaço. E um (não tão) novo esporte ganhou força 
em todo o Brasil: o beach tennis (tênis de praia), a sensação do momento. 

Mas não pense que a prática esportiva é restrita às praias propriamente ditas. Grandes 
cidades têm investido em quadras avulsas ou ambientes totalmente montados para 
receber os atletas. A ideia é simular uma praia, com areia (artificial) branca e fininha, 
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Beach
tennis

Fotos: Divulgação

Akter Lima



que recebe a turma de óculos escuros, roupas leves e muito 
protetor solar. O beach tennis surgiu, na década de 1980, na 
Itália, mas chegou ao Brasil, em meados de 2008, e, desde 
então, vem conquistando mais adeptos brasileiros.

A facilidade técnica do jogo e o fato de ser praticado ao ar 
livre facilita bastante essa adesão, como explica Akter Lima, 
coordenadora da Orange Beach Tennis. “O ritmo de trabalho 
do dia a dia faz a gente se afastar das questões ambientais. 
A partir do momento que você está perto do mar, na areia e 
sob o sol, ou até mesmo na quadra artificial do clube traz a 
sensação de estar conectado com a natureza. A pandemia, 
infelizmente, trouxe muita tristeza, mas uma das vantagens 
foi que as pessoas passaram a valorizar os esportes ao ar 
livre”, destaca. 

O beach tennis é indicado para todas as idades, indepen-
dente de gênero, porém, a maioria da faixa atingida é dos 
25 aos 50 anos. Mas também é possível encontrar vários 
alunos com mais de 60 anos, inclusive, participando de 
torneios. “Quem nunca teve contato com a modalidade es-
portiva consegue aprender rapidamente porque o nível de 
exigência técnica do esporte é baixo. A adaptação que os 
alunos precisam ter de imediato é com relação ao ambiente 

• Vista-se com roupas leves
• Hidrate-se bastante
• Não esqueça do boné e óculos escuros
• Use protetor solar

externo: vento, sol e areia. Possivelmente, na primeira aula, 
o aluno já começa a jogar. E quando ele sente que tem um 
sucesso no início facilmente toma gosto pela prática espor-
tiva”, afirma Akter.

Os benefícios que o esporte traz ao praticante são vários: 
condicionamento cardiorrespiratório, aumento da massa 
magra, queima de calorias (em média 500 a 600 calorias 
por hora, de acordo com a condição física de cada um) e 
desenvolvimento de habilidades motoras. “Além disso, tem 
o aumento do nível de cognição, porque o atleta deve estar 
o tempo todo atento às questões táticas do jogo, e a questão 
social pois ele está se relacionando com pessoas de diver-
sas faixas etárias. Por muitas vezes vemos um pai jogando 
com o filho e o marido jogando com a esposa, por exemplo. 
O beach tennis traz todos esses valores e por isso, as pes-
soas logo se identificam”, salienta a professora.

Foi o que aconteceu com a advogada Karina Siqueira, 37 
anos, que pratica o beach tennis há pouco tempo depois 
que um amigo a convidou junto com sua família para co-
nhecer a Seven Beach Club. “Acabou sendo uma atividade 
nova, legal, ao ar livre (bem importante nesse momento de 
pandemia), na qual você se movimenta, leva um solzinho 
e ainda se distrai na interação com os outros jogadores”, 
frisa ela. “Já indiquei para nossos amigos e pais de amigos 
dos nossos filhos, para firmarmos uma maior socialização, 
inovar nos passeios dos finais de semana, além do fato de 
estarmos nos exercitando também”, conta. 

Vai jogar 
beach tennis? 
Fique ligado!

Karina Siqueira
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Em julho de 2017, foi inaugurado, na cidade de Pe-
trolina, Sertão de Pernambuco, o Hospital Dom Tomás 
(HDT), com especialização no atendimento a pacien-
tes portadores de câncer, promovendo a prevenção e 
assistência. A unidade de saúde é mantida pela Asso-
ciação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à In-
fância (Apami), fundada em 1948, que tem a missão 
de satisfazer as necessidades das famílias e mitigar o 
sofrimento dos que buscam assistência em saúde, em 
especial os portadores de câncer.

A instituição foi habilitada pelo Ministério da Saúde, em 
2019, como Unidade de Assistência de Alta Complexida-
de em Oncologia (Unacon). Com as habilitações, o Dom 
Tomás passou a prestar serviços ao SUS, sendo referên-
cia em oncologia. Além de pacientes de Petrolina, o HDT 
atende uma região que compreende cerca de 60 muni-
cípios dos Estados de Pernambuco, Bahia e Piauí, com 
população estimada em 2 milhões de habitantes.
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Hospital Dom Tomás, em Petrolina, é especializado 
no atendimento a pacientes portadores de câncer



Com equipe multidisciplinar, o Dom Tomás realiza atendimen-
tos nas áreas de oncologia clínica e cirúrgica, oncopediatria, 
hematologia, mastologia, urologia, enfermagem, nutrição, as-
sistência social, psicologia e fisioterapia. Tornou-se campo de 
estágio em várias áreas da saúde, recebendo estudantes de 
instituições de ensino públicas, como a Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (Univasf) e a Universidade de Pernam-
buco (UPE), com perspectiva de evoluir para Centro de Ensino 
e Pesquisa.

Ao longo de 2020, o Hospital Dom Tomás realizou 231 mil aten-
dimentos. Atualmente, atende 1.500 pacientes/mês, inclusive 
crianças. Com o apoio da Prefeitura de Petrolina, o HDT, recente-
mente, passou por uma expansão de serviços com a instalação 
de nova sala cirúrgica e 10 leitos de Unidade Terapia Intensiva 
(UTI). O Dom Tomás dispõe, atualmente, de 21 leitos clínicos, 
10 leitos de UTI, 2 salas cirúrgicas, serviços de imagens, como 
tomografia computadorizada, mamografia, radiografia, ultras-
sonografia, endoscopia, colonoscopia, entre outros, bem como, 
laboratório de análises clínicas.

Entre as necessidades estruturais da unidade de saúde, no mo-
mento, estão a instalação do serviço da radioterapia (em anda-

mento no Ministério da Saúde), ampliação do número de leitos 
(dos atuais 21 para 90), instalação de dois novos elevadores, 
instalação de usina de oxigênio, instalação de energia solar e 
implantação de laboratório de patologia. Como o município de 
Petrolina integra o Plano de Expansão dos Serviços de Radiote-
rapia do Ministério da Saúde, o próximo passo do Dom Tomás é 
a oferta de serviço de radioterapia.



LAVANDERIA 

INDUSTRIAL
Saiba como garantir uma maior 
eficiência nos processos de lavagem
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Nas empresas onde é necessário o uso constante da lavanderia, como indústrias, hospitais, hotéis e res-
taurantes, a lavagem de roupas deve seguir alguns procedimentos, tanto no manuseio de equipamentos 
e uso de produtos adequados. O objetivo é garantir uma maior eficiência no processo e mais qualidade 
na limpeza e eliminação de riscos de contaminação. Conhecer a função de cada produto da linha de 

lavanderia profissional (aditivo alcalino, detergente, alvejante, neutralizante e amaciante) ajuda saber em qual 
momento deve ser utilizado. 

Isso acontece porque cada tecido, mancha e sujeira necessitam de tratamentos e produtos diferentes no proces-
so de lavagem. Os produtos apropriados são essenciais para desempenhar um bom serviço, com higienização e 
desinfecção completa dos tecidos, por isso que os componentes químicos dos produtos devem ser observados 
com atenção para assegurar que a roupa não seja danificada. 



Os produtos concentrados utilizados nos processos de lavagem 
têm faixas de dosagens bastante variáveis. Tomando como uma 
média a dosagem de 6,0 ml/kg de roupa seca e considerando o 
volume de 50L na embalagem, é possível lavar em torno de oito 
toneladas de roupa. “Esse procedimento pode, inclusive, impac-
tar na redução de tempo e energia elétrica, que é responsável 
por aproximadamente 23% do custo total de uma lavanderia”, 
revela o supervisor da unidade da Set Sistemas em Alagoas, 
Rogério Matutino. 

“Evitar o desperdício de energia começa com uma boa separação 
da roupa por grau de sujidade e escolha correta dos produtos 
e processos a serem usados. Tudo isso impede o aumento no relave 
e facilita o tempo adequado nas centrifugações e secagem. 
Além disso, a limpeza diária dos filtros das secadoras melhora a 
circulação do ar quente e diminui o tempo de secagem”, explica 
Matutino. A higienização na lavanderia profissional passa por 
algumas etapas (umectação, desengraxe, pré-lavagem, lavagem, 
alvejamento e desinfecção, neutralização, amaciamento e 
tratamento de manchas). “É importante segui-las corretamente 
porque o tipo e grau da sujidade irá determinar as etapas que 
serão necessárias conter nos processos de lavagem para obter 
o resultado esperado e termos roupas em boas condições de 
uso”, orienta. 

As roupas utilizadas em hospitais podem ser uma perigosa fonte 
de contágio de doenças. Por isso, é necessário reduzir os ris-

cos de infecção entre os pacientes e profissionais de saúde. As 
lavanderias de unidades hospitalares devem seguir processos 
adequados para eliminar os riscos de contaminação. O princí-
pio básico de uma lavanderia hospitalar é a existência de duas 
áreas distintas: a suja e a limpa. A não possibilidade de contato 
entre essas áreas irá determinar o baixo risco das contamina-
ções cruzadas. 

“Esses contatos podem ocorrer por circulação de funcioná-
rios, sem tomar os devidos cuidados de higienização, uso de 
carrinhos de transportes, sem o cuidado com a higienização, 
processos de lavagens, que não garantam a total desinfecção 
do enxoval e manuseio da roupa higienizada sem os cuidados 
necessários. Todas essas situações podem provocar o aumento 
das contaminações”, informa o supervisor da unidade da Set 
Sistemas em Alagoas, informa Rogério Matutino. 

SUPERAÇÃO EM PERFORMANCE
Com a promessa de trazer “Um novo jeito de lavar roupas”, a 
Diversey apresenta ao mercado as tendências e produtos uti-
lizados na Europa e Ásia adaptando essas formulações às ne-
cessidades do Brasil, como por exemplo, qualidade de água e 
tipos de sujidades encontradas nos tecidos. “Através de formu-
lações inovadoras que possibilitam a construção de processos 
de lavagem diferentes do convencional e mais inteligentes, esse 
novo jeito de lavar roupas tem oferecido uma proposta de valor 
completa e superação em performance mesmo em condições 
adversas, segundo depoimentos de nossos próprios clientes”, 
destaca a gerente de vendas da Categoria Lavanderia, da Di-
versey, Camila Kirihara.

Os produtos utilizados são: Clax 200 (detergente neutro), 
Clax Build Lite (aditivo), Clax Personril Conc (alvejan-
te oxigenado à frio), Clax Sonril (alvejante oxigenado 
à quente), Clax Hypo Conc (alvejante clorado), Clax 
Neutrapur Conc (neutralizante) e Clax Deosoft Conc 
(amaciante com neutralização de odores).

Sejam lençóis de qualidade para os hóspedes, 
enxoval higienizados para os pacientes ou uni-
formes devidamente lavados, toda empresa 
almeja fornecer aos clientes as soluções mais 
eficazes. “Na Diversey, nós nos desafiamos a 
oferecer soluções inovadoras para o cuidado 
com os tecidos que não apenas reduzem 
custos e impulsionam a sustentabilidade, 
mas também atendem às necessidades 
de lavanderia da sua indústria e clien-
tes”, frisa a gerente de vendas.ROGÉRIO MATUTINO, 

SUPERVISOR DA SET SISTEMAS 
EM ALAGOAS.



A marca recentemente lançou dois novos sistemas de lavagem: 
Clax® Xcellence que tem como pilares a performance, sustenta-
bilidade e a competitividade, e o Clax® Advanced que proporcio-
na eficiência, efetividade e sustentabilidade. “Para este ano, tere-
mos lançamentos em vista para seguir com a missão de reduzir 
o impacto ao meio ambiente através de uma operação eficiente 
da lavanderia e programas de lavagens eficazes”, adianta Camila.

USO ADEQUADO DE ÁGUA
Sendo a água um dos principais insumos de uma lavanderia, 
o controle do seu consumo é de extrema importância. Inves-
tir em equipamentos modernos que proporcionem a redução 
e até o reaproveitamento dela é cada vez mais uma realidade 
nas lavanderias. “Associado a isso, é importante ter parceiros 
(fornecedores de químicos) que tenham em seu portfólio pro-
dutos eficientes, que consigam entregar o enxoval lavado e em 
perfeita condição de uso, com processos mais enxutos. Manter 
uma rotina de manutenção nas instalações da lavanderia, a fim 
de corrigir vazamentos, também é determinante para o controle 
do consumo da água”, informa o supervisor da unidade da Set 
Sistemas em Alagoas, Rogério Matutino.

Para não prejudicar o meio ambiente é importante gerenciar a 
água utilizada no processo de lavagem. De acordo com Matuti-
no, a utilização de produtos biodegradáveis, concentrados, que 
permitam menores dosagens, em conjunto com processos bem 
ajustados, constituem medidas para a proteção do meio am-
biente. “O reuso das águas dos últimos enxagues, para se ini-
ciar um novo processo, traz uma economia em torno de 30%. 
Principalmente as lavanderias industriais que trabalham com 
desbotamento, tingimento e degomagem, se faz necessário 
um tratamento desta água, seja para reuso ou até mesmo 
para seu descarte no ambiente”, esclarece. 

Nas denominadas estações de tratamento de água (ETA), o 
processo inclui as seguintes etapas: filtração de resíduos 
grosseiros, tratamento físico-químico, decantação, remo-
ção de lodo, filtração e desinfecção. A Set Sistemas tam-
bém oferece em seu portfólio produtos para o tratamento 
de água das lavanderias. Geralmente, os tratamentos fei-
tos nas águas de poço que abastecem as lavanderias são 
para a correção da dureza (presença de sais de cálcio), 
ferro (presença de ferro dissolvido na água) e odor (pre-
sença de contaminação microbiana). 

Para a correção da dureza, é utilizado um equipamento 
denominado abrandador. “Para o ferro, dosamos cloro 
na água, que irá precipitar o ferro e posteriormente, 
passamos essa água, por filtros de carvão ativo, para 
retirar o precipitado de ferro.  Já para tratamento do 

odor também utilizamos a cloração, que irá realizar a desin-
fecção da água, eliminando o odor. Nossa maior oportunidade 
no fornecimento de químicos para tratamento dentro de uma 
lavanderia, se encontra na Caldeira, equipamento responsável 
pela geração de vapor, utilizado para a secagem e passadoria 
das roupas”, afirma o supervisor da unidade da Set Sistemas 
em Alagoas, afirma Rogério Matutino.

Conheça a função de cada produto da linha 
de lavanderia profissional

1.ADITIVO ALCALINO
Reforça o poder de limpeza do detergente, 
através da reação de saponificação das 
sujidades gordurosas

2.DETERGENTE
Remove as sujidades presentes nos enxovais, 
deixando-as em suspensão na solução

3.ALVEJANTE
Remove as manchas deixadas pelas sujidades 
e provoca a redução da carga microbiana a 
níveis aceitáveis para o uso (desinfecção)

4.NEUTRALIZANTE
Elimina os resíduos de alcalinidade e alvejante, 
e equilibra o pH do enxoval, conforme 
necessidade de uso

5.AMACIANTE
Recondiciona as fibras dos tecidos, agredidas 
durante todo o processo de lavagem
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Restaurante Mergulhão 
oferece um cardápio 
de cozinha brasileira 

contemporânea de 
frente para o mar de 

Fernando de Noronha
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Se você está de viagem marcada para a Ilha de Fernando de 
Noronha e deseja guardar na memória uma experiência gastro-
nômica inesquecível, inclua no seu roteiro uma visita ao Restau-
rante Mergulhão. Imagine a sensação de saborear um cardápio 
de cozinha brasileira contemporânea, de frente para um mar de 
golfi nhos brincalhões, céu azul de livres pássaros e um por do 
sol de tirar o fôlego.

O restaurante está localizado na Praia do Porto, também conhe-
cida como Baía de Santo Antônio. De águas calmas e transparen-
tes é um dos principais locais de mergulho livre de Fernando de 
Noronha, tendo como atrações a diversidade da fauna marinha 
e uma embarcação grega naufragada a poucos metros da praia.

A vista privilegiada é ideal para a observação de pássaros, tar-
tarugas e golfi nhos, ilustres visitantes do lugar. O por do sol co-
lore o céu com tonalidades diferentes a cada dia, merecendo os 
aplausos da plateia. Abençoada pela charmosa Igreja de São Pe-
dro e emoldurada pelas ilhas secundárias e pelo Morro do Pico, 
de dezembro a fevereiro é bastante frequentada por praticantes 
do surf, quando o mar atinge ondas de até dois metros de altura.

No Mergulhão, os ingredientes regionais e as receitas tradicio-
nais são cuidadosamente selecionados e se misturam a toques 
secretos e únicos proporcionando sabores e aromas surpreen-

dentemente sedutores. O cuidado estético abre alas para inusi-
tados petiscos, pratos e drinks. Receitas brasileiras cercadas de 
beleza e charme por todos os lados.

A decoração do espaço contrasta o rústico com o moderno. O 
colorido dos tecidos de chita dá ao salão principal ares de boteco, 
formando um ambiente perfeito para um descontraído e saboro-
so mergulho gastronômico. No conforto do deck, a contemplação 
do visual exuberante e do por do sol são uma atração à parte. As 
tendas dos gramados, com seus enormes e macios almofadões, 
estimulam namoros e alegres confraternizações. Ideal para mo-
mentos de puro relax.

O restaurante também oferece o Mergulhão Eventos, um espaço 
para casamentos e comemorações corporativas ou particulares. 
São áreas fechadas e abertas que combinam elegância e des-
contração. Todo o clima é acompanhado pela alta gastronomia 
da casa. Seja qual for o motivo da festa, o Mergulhão Eventos 
tem o cardápio apropriado. Menus que saem do lugar comum e 
surpreendem pelo inusitado dos pratos e drinks. 

À frente do empreendimento estão Pedro, Mila e Alvinho Chaves, 
que há mais de dez anos deixaram Minas Gerais para embarcar 
no projeto de vida de trabalhar de frente para o mar. Chegaram 
a Noronha trazendo na bagagem receitas especiais brasileiras, 
como também a missão de atender com gentileza, prazer e so-

fi sticação, mas sem 
excessos, num ambien-
te gastronômico har-
monioso e encantador. 
“Viemos para cá, mas 
Minas Gerais não sai da 
gente. Nossos pousos, 
familiares e amigos são 
motivos de retornos li-
geiros, de vez em quan-
do, matamos a sauda-
de”, revela Mila. 

Restaurante Mergulhão
Praia do Porto, Fernando de Noronha
(81) 99601.0203
www.mergulhaonoronha.com.br

SERVIÇO:
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Para além do

SÃO
JOÃO Campina Grande tem 

atrações turísticas 
imperdíveis o ano inteiro
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Açude Velho



“É xote, xaxado, baião, milho verde. É São João em Campina...” 
Assim começa a letra da música promocional da Prefeitura de 
Campina Grande para a festa de São João da cidade paraibana, 
distante 126 km da capital João Pessoa. O município é conheci-
do por causa de sua festa junina, que compete com o São João 
de Caruaru, em Pernambuco, pelo título de o “maior do mundo”. 
Mas, não pense que as atrações turísticas do local se resumem 
apenas ao período junino. Por lá não faltam pontos interessantes 
para conhecer durante o ano inteiro.

Chegando a Campina Grande, o turista tem como parada obriga-
tória o Açude Velho, que já foi fonte de abastecimento de água 
para a cidade e hoje é patrimônio histórico e principal cartão pos-
tal do município. Recebe diariamente centenas de visitantes e é 
muito utilizado pela população para a prática de esportes, lazer 
e passagem de pedestres. Vale a pena caminhar pelo seu entor-
no, que conta com diversas atrações, como bares, restaurantes, 
quiosques e hotéis. 

Também no entor-
no do Açude Velho 
estão o Museu de 
Arte Popular da 
Paraíba e o Museu 
Digital de Campi-
na Grande. Com 
projeto assinado 
pelo gênio da ar-
quitetura brasileira 
Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Popular da Paraíba possui três 
salas em formato circular, que o fez fi car conhecido popularmente 
como Museu dos Três Pandeiros. Cada sala valoriza a cultura pa-
raibana e nordestina e é dedicada a um tema: música, artesanato 
e cordel. Em cada temporada, as exposições homenageiam dife-
rentes artistas, permitindo uma nova experiência a cada visita. O 
acesso é gratuito e imperdível.

Todo interativo, o Museu Digital de Campina Grande alia tradição e 
modernidade para contar a história do município através de vários 
recursos tecnológicos: sala com tela de projeção de nove metros, 
Mapa Digital, Videowall, Karaokê, Espaço Selfi e, Realidade Virtual, 
Jogos Interativos, entre outros. Ao visitar o museu, o público faz 

uma viagem no tempo, de forma agradável e instigante. O local 
exalta a história e a cultura do povo paraibano que traz em sua 
natureza um espírito corajoso. 

O roteiro pela cidade não pode deixar de incluir a Vila do Artesão, 
distante 1 km do Parque do Povo (principal point da festa de São 
João). O espaço é dedicado à valorização da cultura nordestina, 
através do trabalho primoroso de 200 artistas locais, que comercia-
lizam produtos feitos de barro, madeira, couro, palha, entre outros 
materiais. Também possui ambientes destinados à dança e apre-
sentações culturais, além de uma praça de alimentação. Durante o 
ano inteiro, tem forró na Vila, todos os sábados, das 14 às 17 horas.

A gastronomia é um ponto forte em Campina Grande, que tem 
como uma das marcas registradas os pratos feitos com carne 
de sol e a buchada de bode. Outros pratos típicos imperdíveis 
são feitos a partir do milho (cuscuz com carne guisada, pamonha, 
curau e o bolo de milho) e da mandioca (delícia de macaxeira e 
tapioca). Mas se o desejo do turista é comer um doce, a pedida 
certa é a tradicional doceria La Suissa. Por lá, é oferecida uma 
grande seleção de sobremesas caseiras, cafés gourmets, sucos e 
massas frescas, num recinto superelegante.

SERVIÇO:
Hotel Village Premium Campina Grande – (83) 3310.8000
Hotel Village Confort Campina Grande – (83) 3344.4000

Museu de Arte Popular da Paraíba

Vila do Artesão

Doceria La Suissa

Museu Digital de Campina Grande

Vila do Artesão
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O sistema de higiene pessoal encapsulado desenvolvido 
pela Diversey proporciona alta performance com 
economia no uso e regulagem de dosagem. Produto 
está disponível em sistema de comodato e opera com 
refi l de 1,3 litro.

INTELLICARE

O limpador desinfetante super concentrado para ambientes hospitalares é 
formulado à base de quaternário de amônio de quinta geração. Assim, limpa 
e desinfeta em uma única etapa, facilitando os processos de higienização nos 
centros de saúde.

Obtenha maior produtividade utilizando os panos de microfi bra fabricados pela 
Kunber! Os panos são encontrados em diversas cores, para melhor controle das 
áreas higienizadas. Quer conhecer? Procure nossa equipe de vendas.

VIREX II 256

PANOS DE MICROFIBRA



Este é o novo parceiro da Set Sistemas. 
A My Place reúne produtos para limpar, 
cuidar e perfumar o lar. Entre os 
destaques da linha de produtos, está o 
odorizador de ambientes Lady Prime, 
que possui fragrâncias exclusivas com 
excelente persistência de aroma. Outro 
campeão de vendas é o inseticida Buzz Off 
Extreme, que teve efi cácia comprovada 
em testes de laboratório como sendo 
muito superior à concorrência.

MY PLACE

Essa é a escolha ideal para limpeza e secagem de superfícies, além 
da remoção de pó, resíduos e respingos em geral. Apresenta excelente 
absorção de líquidos e óleos. Ficou curioso? Solicite um teste ao nosso 
time comercial!

WYPALL X50 VERMELHO

Este é o novo parceiro da Set Sistemas. 
A My Place reúne produtos para limpar, 
cuidar e perfumar o lar. Entre os 
destaques da linha de produtos, está o 
odorizador de ambientes Lady Prime, 
que possui fragrâncias exclusivas com 
excelente persistência de aroma. Outro 
campeão de vendas é o inseticida Buzz Off 
Extreme, que teve efi cácia comprovada 
em testes de laboratório como sendo 
muito superior à concorrência.



Por Juliana Monteiro, 
Diretora Pedagógica do Colégio Cognitivo, Recife-PE
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Perdas e 
ganhos

Quando situações inesperadas surgem, chegam atrelados 
a elas sentimentos de preocupação, insegurança, medo, 
entre outros. Foi assim que a população mundial se viu 
diante do decreto de uma pandemia, em 2020.

A identificação do coronavírus, causador da Covid-19, 
como um agente potencialmente letal levou as organiza-
ções de saúde a implantarem diversos protocolos visando 
a diminuição do contágio – sendo o principal deles o iso-
lamento social, e diante desse cenário tão restritivo, ativi-
dades costumeiras passaram a não ser mais possíveis de 
serem feitas dentro do modelo com o qual estávamos ha-
bituados a lidar, e a escola não ficou isenta nessa situação.

Houve a necessidade de encontrar alternativas viáveis, 
para que os estudantes pudessem dar continuidade ao 
seu aprendizado e, assim, não terem o ano letivo compro-
metido. Buscou-se encontrar novas formas de proximida-
de, ainda que fisicamente distantes.

Além disso, o tempo de adequação das escolas e de seus 
professores para se reorganizarem nesse novo modelo foi 
mínimo. “Quem já deu aula on-line?”, “Que vergonha!” 
,“Falar para uma câmera?”,“Não tenho equipamentos!”, 
essas foram algumas das ansiedades que entraram a par-
tir de então na rotina dos educadores.

A partir disso, os mestres se puseram também a aprender 
e descobrir quais seriam as melhores estratégias a serem 
utilizadas, não só na parte técnica da transmissão das au-
las, mas principalmente em relação ao formato, à meto-
dologia e à prática mais adequada para fazer com que seu 
conteúdo continuasse interessante para os estudantes. E 
eles verdadeiramente se reinventaram.

As famílias tiveram também um papel primordial nesse 
processo. Quantos pais, mães e avós tiveram que ser um 
pouco professores também? Quantos se viram assistindo 
às aulas junto com as crianças, para ajudá-las nas suas 
tarefas escolares? Em alguns momentos, tiveram até sau-
dades do seu tempo como estudantes, mas em outros se 

pegaram pensando “como esses professores dão conta 
de tudo isso?”. Excelentes reflexões empáticas.

O tempo foi passando, o melhor entendimento da doença 
e do seu tratamento foi sendo desenvolvido e a necessida-
de da retomada de uma rotina presencial dos estudantes 
ficou cada vez mais urgente. O reestabelecimento da con-
vivência era fundamental, mas a segurança não poderia 
ser deixada de lado. Paulatinamente, o retorno às salas de 
aula foi autorizado, mas dessa vez junto com o cumpri-
mento de diversos protocolos sanitários, como o distan-
ciamento social, o uso de máscaras, a limpeza constante 
das mãos, o uso de álcool em gel, entre tantos outros. 

Muito além da preocupação com as equações matemáti-
cas ou com as regras gramaticais a serem aprendidas, o 
olhar também recaiu sobre as relações construídas no es-
paço escolar, pois, além de ser centro de aprendizado por 
excelência, a escola tem como cerne do desenvolvimento 
integral do estudante a interação entre eles, professores e 
equipe pedagógica.

Retomar uma rotina “normal”, com jovens que voltavam 
à escola ainda amedrontados e alguns até com histórias 
de perdas de familiares e amigos, foi mais um desafio a 
ser vencido nesse percurso. Em um momento em que dar 
um abraço de conforto não era possível, como acolher 
mantendo os protocolos necessários? Olhar e escutar se 
tornaram novas formas de abraçar. 

Existiram perdas, é fato, mas também vieram ganhos, e 
isso é indiscutível quando se fala pelo viés dos aprendi-
zados acumulados com as práticas e recursos inovadores 
que passaram a fazer parte da expertise dos professores. 
A inserção de ferramentas tecnológicas no espaço de 
aprendizagem dá aos jovens a possibilidade de desenvol-
ver as competências técnicas que lhes serão exigidas no 
futuro. No entanto, nenhuma tecnologia, por mais avan-
çada que consiga ser, ainda não foi capaz de substituir a 
conexão que se estabelece na interação do olhar entre um 
professor e o seu aluno. 






