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ESSA É DE CASA5
“Trabalhar na Set Sistemas é estar na minha segunda casa”

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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Nesta primeira edição de 2021, desejamos a todos 
vocês um ano incrível, com muita saúde e que 
possamos, juntos, superar todas os obstáculos que 
vêm pela frente. Após um ano de muitas dificuldades, 
começamos o ano com muita esperança de 
realizarmos um grande processo de recuperação 
dos números. Investimos em frota, contratamos mais 
pessoas, ajustamos processos e partimos com muita 
força no primeiro trimestre do ano. 

Chegou março e mais uma vez, depois de 12 meses, 
tivemos as atividades não essenciais dos estados que 
atuamos suspensas por determinação do governo, 
pensando sempre em frear o número de casos da 
Covid-19. Esta 18ª edição da Set Clean não poderia 

ser diferente. Estamos abordando novamente o assunto da pandemia e como está 
sendo conviver com o coronavírus e as mudanças em nosso dia a dia. A matéria de 
capa trata disso e traz algumas dicas para vocês.

Sobre o “Esse é da Casa”, entrevistamos Débora Souza, nossa colaboradora da área 
comercial que fica na filial da Paraíba e que apoia o desenvolvimento dos nossos 
negócios por lá. Em “Aconteceu”, mesmo com a pandemia, realizamos várias ações 
com nossos clientes, sempre respeitando a segurança e os protocolos. Também falamos 
um pouco sobre a emoção e adrenalina sobre rodas que Carlos e Luís Melo, clientes da 
SET, passam em suas competições. Em “Saúde”, destacamos o SEOPE, uma referência 
no setor oftalmológico na cidade do Recife e que completou 30 anos recentemente. 

Nas duas páginas que dedicamos na seção “Bem-Estar”, conversamos com o time 
da Academia Bodytech, em Natal, que dá importantes dicas para praticar os treinos 
com segurança. Em “Turismo”, exploramos o Litoral Norte de Alagoas com as praias de 
Maragogi, Antunes e Barra Grande. Na “Gastronomia” o renomado chefe da culinária 
japonesa André Saburó, nos conta um pouco dos 35 anos de história do Quina do Futuro, 
restaurante que é referência na região. Finalizando nossa edição, trazemos um artigo 
escrito por Viviane Mastroianni, fisioterapeuta da UTI Covid e Geral do Hospital das 
Clínicas de Pernambuco e do Hospital Agamenon Magalhães, que dá um depoimento 
emocionante. Vivianne também é filha do nosso supervisor de vendas de Alagoas, 
Rogério Matutino.

Esperamos que esta edição agregue conhecimentos e que torne os seus dias mais 
leves.

Boa leitura!

Alexandre Reis
Diretor Comercial
  



Olá Fernando, tudo bem? Você já 
ouviu falar no Hálito Puro? É uma 
solução completa para isso que 
você está precisando! Em um só 
equipamento, podemos oferecer 
ao cliente o enxaguante bucal, 
os copos descartáveis e o fi o 
dental. O sistema é incrível e vai 
agregar valor ao seu restaurante. 
Experimenta! Converse com 
algum dos nossos consultores aí 
na cidade de Maceió para saber 
maiores detalhes.

Em nosso banheiro do restaurante, muitos clientes 
pedem uma solução para a higiene bucal. Qual a 
solução que vocês podem nos dar? 

Fernando Silva, Maceió/AL
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No próximo mês de junho, a consultora comercial interna da 
filial da Set Sistemas da Paraíba, Débora Souza, de 39 anos, 
vai completar 10 anos de atividades na empresa. “Trabalhar na 
Set Sistemas é estar na minha segunda casa e ter a certeza de 
que sempre corremos atrás do que há de melhor para os nos-
sos clientes, seja na qualidade dos produtos que oferecemos, 
como na competência do atendimento e na dedicação a eles. 
Trabalhamos com muita responsabilidade, cada colaborador da 
empresa sai de casa todos os dias com o intuito de fazer sem-
pre o melhor”, destaca ela.

Ao olhar a sua trajetória de trabalho na Set, Débora diz que 
viveu vários momentos especiais dentro da empresa. Um deles 
foi a inauguração da sede da filial da Paraíba, em 2017, loca-
lizada no município de Cabedelo, na Grande João Pessoa, que 
atende os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Participar 
da comemoração em grande estilo do aniversário de 25 anos 
da empresa com toda a família Set também marcou a consul-
tora comercial. 

Ela e demais colaboradores estiveram presentes na festa reali-
zada em novembro de 2019, no Recife. “Foi uma comemoração 
perfeita e bastante esperada por todos. É muito bonito ver o 
legado profissional sólido do Senhor Vicente Miranda, admiro 
muito a família Reis”, frisa. “Mesmo no dia a dia de trabalho 
bastante corrido, eu me sinto motivada a sempre aprender algo, 
principalmente no que se refere aos outros setores da empre-
sa”, fala sobre o desempenho de sua função.

No lado pessoal, a colaboradora da Set conta que uma de suas 
metas de vida é voltar a estudar. Ela fez o curso tecnológico de 
Marketing, pela Faculdade Paraibana de Processamento de Dados 
(FPPD), mas faltaram duas disciplinas para terminar. Outro sonho 
dela é conhecer a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, um 
dos destinos turísticos mais procurados no Brasil. Nas horas va-
gas, costuma estar ao lado da família e amigos. “Estar com eles 
me dá forças para recomeçar a correria da semana”, diz. Débora 
Souza completa este ano dez anos de casada. É mãe do pequeno 
Enzo Gabriel, de 1 ano, “o maior amor da minha vida”, ressalta.

Trabalhar na Set Sistemas é estar 
na minha segunda casa e ter a 

certeza de que sempre corremos 
atrás do que há de melhor para os 

nossos clientes”
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Consultoria
Mais uma capacitação sobre o uso correto dos produtos Diversey para nosso 
cliente do setor de restaurantes, coordenada pelos nossos consultores Adiel Filho 
e Viviany Carvalho Dias. Além de produtos, entregamos valor para a sua empresa, 
treinando e orientando seus operadores.

Natal

Superação

Brilav

Filial

No fi nal do ano, nossos colaboradores se engajaram numa 
linda ação em prol do Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira (Imip). Todos se uniram para arrecadar 
centenas de itens de higiene pessoal que foram doados às 
famílias dos pacientes atendidos na instituição. Agradecemos 
a todos que ajudaram o nosso Projeto Crescer!

Superação signifi ca, literalmente, a ação de 
estar acima, sobressair-se, dominar, vencer. É 
sair da sua zona de conforto, superar bloqueios 
mentais e, fi nalmente, desenvolver todo o 
potencial que você sabe que tem. E não há nada 
melhor do que superar o seu maior adversário: 
você mesmo. Este foi o tema escolhido para o 
ano de 2021. Convidamos você a se superar 
diariamente, confi ando e acreditando que pode 
ir cada vez mais longe. Vamos juntos, sempre!

Sistema de lavanderia efi ciente é o 
da Brilav, cliente top da Set Siste-
mas, localizado em Petrolina, Ser-
tão de Pernambuco. Na foto, o dire-
tor Rodolfo Alex recebe nosso líder 
da área técnica, Marcelo Barros, e 
nosso representante comercial na 
região, Renato Dalla Vecchia.

Nosso time da 
fi lial da Paraíba 
deixando nosso 
estoque organizado. 
Parabéns, equipe!

Hotelaria
Flagra de uma implantação do 
sistema de higienização TTS em 
nosso cliente do setor de hotelaria, 
também na capital paraibana!

TTS
Treinamento da TTS para os times de Saúde e Faci-
lities da Matriz. Quem coordenou tudo foi Leonardo 
Veras, executivo da multinacional.



Mais

Campanha

Redes Sociais

Frota

Oftalmo

Já em Natal (Rio Grande do Norte), 
a nossa consultora Manuella 
Paula deu um treinamento sobre a 
linha de cozinhas da Diversey em 
cliente do segmento de hotelaria. 

A última campanha de vendas de 2020 
foi vencida pelo time 10, composto pela 
consultora interna Michelle Canavarro. 
Ela levou pra casa uma televisão de 
43 polegadas. Parabéns, Michelle!

Outra ação incrível do Projeto Crescer foi a palestra “Redes Sociais x Ambiente de Trabalho”, da nossa consul-
tora Débora Raquel. Débora é graduada em gestão comercial e tem MBA em marketing digital. Na conversa, 
mostrou a evolução nas relações de trabalho com o crescimento das redes sociais, citando os lados positivo 
e negativo do uso de ferramentas como WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outros. Valeu, Débora!

Nossa fi lial de Alagoas 
ganhou um veículo para 
entrega e transporte 
de equipamentos, o 
que dará ainda mais 
agilidade ao nosso 
atendimento na região.

Nosso consultor Everton 
Monteiro em mais uma 
capacitação sobre a 
utilização dos produtos 
Diversey. Desta vez, 
orientou equipe da 
clínica Oftalmo Zona Sul.

Karcher
Flagra da entrega técnica de duas auto lavadoras a bateria 
da Karcker, pelo nosso time da fi lial da Paraíba. As máquinas 
seguiram para um cliente muito especial. Parabéns, time!

Visita
Nossos líderes da área comercial, Alexandre Reis, Marcello 
Neves e Rogério Matutino, visitaram recentemente o Hospital 
Regional Santa Rita, em Palmeira dos Índios (Alagoas) e foram 
recebidos por integrantes da administração da instituição.

Segurança
Os colaboradores do Colégio Cognitivo também 
foram capacitados sobre o uso adequado dos 
produtos químicos. A escolha do Cognitivo pelo 
AlphaHP, da Diversey, mostra toda sua preocupação 
com a segurança dos alunos e do ambiente.
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Emoção e 
adrenalina 
sobre rodas
Parceiros da Set Sistemas 
vencem importantes 
competições de rally

Com patrocínio da Set Sistemas, a dupla 
de pernambucanos Carlos Melo (mais 
conhecido como Pixoto) e Luan Dutra 
Duarte garantiram a vitória na categoria 
UTVs, da 34ª edição do Rally Piocerá, 
que aconteceu de 26 a 30 de janeiro de 
2021. Durante os cinco dias de prova, os 
competidores dos quadriciclos e UTVs 
percorreram cerca de 1.000 quilômetros 
encarando inúmeros desafi os. O rally 
começou em Teresina, Piauí, e terminou 
em Aquiraz, Ceará. “Foi uma competição 
incrível, no primeiro dia nós tombamos 
e ainda conseguimos ganhar a prova. 
O resultado fi nal foi inesperado, estamos muito felizes”, 
comenta Pixoto, proprietário da rede de motéis Eros e Nexos, 
empresas parceiras da Set.

Quem também comemorou vitória sobre rodas foi o piloto Luís 
Melo, fi lho de Pixoto. Formando dupla com Eduardo Barros, 
foi campeão brasileiro de Rally Cross Country, categoria 
UTV3, em 2020. “É muito gratifi cante ser campeão brasileiro 
já no primeiro ano disputando o campeonato. Tivemos alguns 
problemas no decorrer das provas: o navegador passou 
mal, falta de combustível, vários furos nos pneus, além das 
difi culdades dos terrenos. Essas variáveis 
são o que faz o rally ser tão desafi ador”, 
fala Luís Melo. A dupla também foi vice-
campeã na categoria UTV3, do 22º Rally 
RN 1500. A competição aconteceu de 
09 a 13 de setembro de 2020. Foram 
986 quilômetros de percurso, saindo de 
Campina Grande, na Paraíba, até Mossoró, 
Rio Grande do Norte.

Fotos: Divulgação

Luan Dutra Duarte e Pixoto

Carro da dupla Pixoto e Luan Dutra Duarte

Carro da dupla Luís Melo e Eduardo Barros

Eduardo Barros e Luís Melo
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SEOPE comemora 
30 anos com foco 
em atendimento 
de excelência

Prestar um atendimento ético e com excelência às demandas 
dos clientes, baseado na confiança e na eficiência. Esta é a 
missão do SEOPE - Serviço Oftalmológico de Pernambuco, 
hospital de referência em saúde ocular, com sede principal 
localizada no Bairro da Ilha do Leite, polo médico do Recife, e 
que completou 30 anos de atividades em setembro de 2020. “O 
crescimento do SEOPE ao longo do tempo foi acompanhado por 
significativas mudanças estruturais atendendo às necessidades 
dos clientes da Região Metropolitana do Recife”, fala Luís 
Armado Gondim Júnior, sócio-diretor do SEOPE.

Inicialmente a unidade tinha apenas dois pisos: térreo e 
primeiro andar. Com o passar de alguns meses, foram 
inaugurados os demais pavimentos. Hoje, o hospital dispõe de 
seis andares, divididos em consultórios, apartamentos, sala de 
preparação aos pacientes de cirurgias, sala de exames, salas 
operacionais e centro cirúrgico especializado para atender 
todas as modalidades cirúrgicas. Visando a satisfação dos 
pacientes, além das amplas e modernas instalações, oferece 
um atendimento diferenciado. “Realizamos o diagnóstico e 
tratamento dos distúrbios da visão, com tecnologias avançadas 
e especialistas de alto nível científico, bem como adaptação 
de lentes de contato, exames complementares diversos, 
tratamentos clínicos e cirúrgicos”, afirma o sócio-diretor.

Em 1999, foi aberta a segunda unidade do SEOPE, no 
Bairro de Casa Caiada, em Olinda, e, em 2005, a terceira, 
em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. As equipes das três 
unidades do hospital somam mais de 130 funcionários, 
conceituado corpo médico com especializações, residências, 
mestrados e doutorados no Brasil e exterior. “Atuamos 
com oftalmologistas especializados em várias áreas, como 
catarata, cirurgia refrativa, córnea, doenças da conjuntiva, 

estrabismo, glaucoma, lentes de contato, neuro-oftalmologia, 
oncologia, órbita, plástica, uveítes, vias lacrimais, retina e 
vítreo”, destaca Gondim Júnior.

O mundo tem passado por diversas transformações tecnológicas 
e as empresas procuram investir em tecnologia e inovação para 
acompanhar as mudanças. Com o SEOPE não foi diferente. Entre 
os principais investimentos em tecnologia feitos pelo hospital de 
olhos nos últimos anos destacam-se: implantação do prontuário 
eletrônico, modernização e inovação do centro cirúrgico com 
equipamentos de tecnologia inteligente (possibilitando um novo 
padrão nas cirurgias) e a modernização e inovação do pack 
de exames, com equipamentos atualizados que auxiliam nos 
tratamentos inovadores e diagnósticos precisos.

Um dos momentos mais especiais na trajetória do SEOPE foi 
o credenciamento da Residência Médica em Oftalmologia pelo 
Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO), em 2008. A residência médica já formou 35 
médicos oftalmologistas. “Os residentes que passaram por aqui 
tiveram extensivo treinamento clínico e principalmente cirúrgico, 
com um volume de cirurgias muito acima do mínimo exigido 
pelo MEC. Assim todos saíram com um aprendizado completo 
em várias áreas, prontos para desbravar a profissão e poder 
ajudar os futuros pacientes”, ressalta o sócio-diretor do SEOPE.

Sobre o futuro do SEOPE, Luís Armado Gondim Guimarães 
Júnior diz que os planos são manter a marca consolidada 
no mercado, com um crescimento de forma gradual, 
acompanhando o desenvolvimento tecnológico e inovação dos 
serviços. “Deixamos o nosso apreço e gratidão a todos que 
contribuíram para o crescimento e consolidação do SEOPE em 
Pernambuco”, finaliza.
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Treino com

Academia Bodytech, do Natal 
Shopping, oferece um ambiente 
seguro aos alunos e colaboradores
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Fotos: Divulgação

SEGURANÇA



SERVIÇO:

Em tempos de pandemia, a retomada gradativa das 
atividades consideradas não essenciais trouxe a adesão de 
várias medidas de segurança e proteção ao avanço do novo 
coronavírus. Esta realidade passou a fazer parte da rotina 
diária de funcionários e clientes de empresas de natureza 
e porte diversos. No caso das academias de ginástica, 
o retorno possibilitou a volta do convívio entre alunos e 
treinadores seguindo as normas básicas de utilização de 
máscaras para todos que estiverem dentro dos espaços e 
higienização frequente dos equipamentos com álcool 70%.

Na Academia Bodytech, do Natal Shopping, foram adotadas 
esses e mais outros cuidados/protocolos de higiene e segurança 
contra a Covid-19 (ver box abaixo). O gerente de operações, 
Alonso Filho, fala que cuidar dos clientes é como cuidar da 
família. “Entendemos que cada medida traz segurança aos 
nossos clientes, então cumpri-las é fazer com que o ambiente 
seja seguro para todos”, pontua.

De acordo com o gerente de operações, as novas regras 
adotadas impactam na operação da academia, pois o staff 
precisa dispender tempo na rotina diária com ações de 
prevenção. “Além de prezarmos por um bom atendimento aos 
alunos temos um segundo foco importante: cuidar para que as 
medidas de sanitização sejam cumpridas. Tudo isso trouxe um 
aumento no custo operacional, mas é necessário para manter a 
segurança de todos que convivem no nosso espaço”, ressalta.

Os alunos e colaboradores têm enxergado o protocolo de forma 
positiva. A gestão da Bodytech tem recebido vários relatos e 
feedbacks de clientes que se sentem seguros em treinar na 
academia. “Recebemos muitos elogios quanto às medidas 
tomadas. A pia na entrada da academia é um sucesso, os 

• Ao adentrar na academia, o aluno passa pelos tapetes 
sanitizantes a fi m de higienizar os pés e diminuir 
qualquer contágio que ele possa trazer de ambientes 
externos. 

• A aferição de temperatura é feita na entrada também, 
pessoas com temperatura maior que 37,5 °C são 
impossibilitadas de entrar.

• Foi disponibilizada na entrada da academia uma pia 
para higienização das mãos, com água e sabão.

• Em vários pontos da academia foram instalados 
dispensers de álcool em gel automático e de papel 
toalha, a fi m de diminuir os pontos de contato em 
comum entre os alunos.

• Cada aparelho possui um borrifador com produto 
específi co contra a Covid-19 (Quaternário de 
amônia 10% diluído em 5 litros), que é utilizado na 
higienização das máquinas.

• A academia passa por higienização geral três vezes 
ao dia.

• O sistema de ar condicionado fi ltra o ar e faz a troca 
sete vezes por hora.

• Os equipamentos possuem espaçamento de dois 
metros entre um e outro.

• Foi reduzida a capacidade das aulas coletivas a fi m de 
respeitar o distanciamento e diminuído o tempo das 
aulas para que o aluno consiga terminar a atividade 
sem estar muito ofegante por conta da máscara.

Bodytech Natal Shopping  |  (84) 3322.3888

clientes adoram poder higienizar as mãos assim que chegam 
aqui. O mesmo acontece com nossos funcionários, o sentimento 
que temos é que as pessoas se sentem seguras de estar em 
nosso ambiente”, destaca o gerente de operações.

Alonso Filho frisa que a Bodytech é uma academia preocupada 
com o bem estar dos clientes e por isso procura sempre 
implantar sugestões trazidas pelos clientes. “É através desse 
feedback que construímos um ambiente melhor e por isso 
estaremos atentos a qualquer tipo de medida que possamos 
implementar para deixar o ambiente ainda mais seguro”, 
sentencia. 

Confira o protocolo de prevenção contra a Covid-19 adotado pela Bodytech:
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CONVIVENDO 
COM A 
PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS
Mesmo com a chegada da vacina, a necessidade de manter a 
higienização correta dos ambientes deve continuar
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A pandemia da Covid-19 acaba de completar um ano. De 
lá para cá muita coisa mudou na forma como o mundo 
foi impactado por ela. Do susto inicial, passando pela 

paralisação de todas as atividades consideradas não essenciais, 
bem como a retomada gradual dos setores da economia, a 
verdade é que todos tiveram que aprender a conviver com a 
mesma. A chegada da vacina não significa que a pandemia 
acabou. Pelo contrário, agora é que os cuidados recomendados 
pelas autoridades sanitárias devem continuar. Até que se atinja 
a chamada “imunidade de rebanho”, quando cerca de 70% da 
população esteja vacinada, a sociedade não pode relaxar no 
protocolo de higienização e segurança.

Entre as medidas básicas que passaram a fazer parte da 
rotina das pessoas estão o uso de máscaras e álcool 70% e 
o distanciamento social. O reforço da limpeza e higienização 
correta dos ambientes domésticos e corporativos podem e 
devem continuar firmes e fortes. Principalmente aqueles onde 
existe um número considerável de pessoas circulando, como 
condomínios, centros de compras, indústrias, hotéis, hospitais 
e clínicas, entre outros. 

Com a volta gradual das atividades econômicas e a necessidade 
de conter a disseminação do coronavírus, a limpeza profissional 
dos ambientes corporativos se tornou ainda mais essencial. 
“Posso afirmar que o mercado como um todo amadureceu 
nesse sentido. Em compensação, vários entrantes vieram para 
o mercado, vislumbrando apenas lucrar com o momento, sem 
nenhum direcionamento. Orientamos que os clientes façam uma 
melhor avaliação das empresas que os atendem e percebam qual 
a que agrega mais valor no atendimento. Hoje, não podemos ter 
apenas uma relação de compra e venda. Precisamos entregar 
valor aos clientes”, avalia o diretor comercial da Set Sistemas, 
Alexandre Reis.

Segundo ele, o mercado ainda não voltou à normalidade pré-
pandemia. “O que encontramos atualmente é um mercado 
mais amadurecido em relação aos cuidados com a limpeza 
profissional, as pessoas mais interessadas em conhecer sistemas 
mais completos, eficientes e, principalmente, seguros. Hoje, por 
exemplo, o hotel que adota procedimentos seguros de higienização 
será mais procurado do que aquele mais bonito. Uma coisa que 
falo bastante com nossos clientes é sobre ‘proteção da marca’, 
pois qualquer acidente por falta de higienização pode colocar em 
risco a história da empresa. Nossos clientes precisam entender 
que a higienização não é custo e sim investimento para garantir a 
confiabilidade do estabelecimento”, fala.

No início da pandemia, a Set Sistemas se deparou com vários 
clientes com muitas dúvidas em relação a procedimentos, 

qual o produto químico mais indicado e seguro para ser 
utilizado, entre outros questionamentos. Alexandre Reis 

ressalta que o parceiro Diversey elaborou protocolos 
de higienização no combate ao coronavírus 

separados por segmentos de mercado. Isso 
ajudou muito os clientes a identificar os pontos 
críticos e qual solução adotar em cada caso. 
“Como a Diversey é um parceiro global, as 
informações foram muito importantes para 
dar sustentação e segurança nos processos. 
Além da Diversey, outros parceiros também 
elaboraram protocolos específicos de acordo 
com o mix de produtos mais bem direcionado 

e mais eficiente”, diz.

A higienização 
profissional não é custo 

e sim investimento 
para garantir a 

confiabilidade do 
estabelecimento” 

Alexandre Reis

ALEXANDRE REIS, DIRETOR COMERCIAL    
                                  da Set Sistemas
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Nunca, nos 26 anos de história, a Set Sistemas encontrou um 
cenário tão complicado, como o da pandemia da Covid-19. A 
empresa apoiou os clientes fornecendo condições diferenciadas 
de prazo, objetivando a manutenção da saúde fi nanceira, e 
isentou juros de duplicatas em atraso, pois a pandemia causou 
um forte aumento na inadimplência. Além das facilidades na 
área fi nanceira, direcionou o time comercial para capacitar os 
colaboradores dos clientes em adotar os protocolos estabelecidos. 
“Entendemos que esse foi um dos principais apoios, pois as 
dúvidas eram muito grandes e eles precisavam de orientação. Em 
paralelo, buscamos no mercado novos produtos para suportar o 
momento, oferecendo soluções que foram além daquelas que já 
oferecíamos”, lembra o diretor comercial da Set.

Ainda há vários clientes da Set que não retomaram completamente 
suas atividades. São os escritórios corporativos, que ainda mantém 
boa parte dos colaboradores em home offi ce; restaurantes, 
que ainda estão com limitação de capacidade; empresas de 
entretenimento, que estão proibidas de realizar shows; casas 
de recepção, por conta da quantidade limitada de público; e 
vários hotéis que atendem o público corporativo e estão sofrendo 
com a baixa ocupação, pois muitas empresas ainda restringem 
viagens dos seus funcionários. A equipe da Set Sistemas tem 
acompanhado de perto a evolução da retomada das atividades 
dos clientes e investido na capacitação dos colaboradores para 
que esse processo seja seguro e o mais elucidativo possível.

Para Alexandre Reis, a pandemia vai deixar lições para o mercado 
quando o assunto é higienização profi ssional. “Como lição principal, 

podemos afi rmar que antes, muitos clientes viam os ‘produtos 
de limpeza’ como algo semelhante, sem diferenças 

mais perceptíveis. Atualmente, o mercado está mais 
exigente e quer produtos seguros e confi áveis. 

Temos a vantagem de trabalhar com empresas, 
na sua maioria, globais, que possuem centros 

de pesquisa no mundo todo e oferecem mais 
tecnologia ao mercado e muito mais rápido. 
Tudo isso é replicado por nosso time”, 
frisa. “A higienização profi ssional passa a 
ser vista como investimento e não como 
despesa. O momento pede que as empresas 
busquem produtos corretos, registrados, 
com alta performance e qualidade, além de 
sustentáveis, para que garanta ao ambiente 
o máximo de segurança”, fi naliza ele.

O momento 
pede que as empresas 

busquem produtos 
corretos, registrados, 

com alta performance 
e qualidade, além de 

sustentáveis, para que 
garanta ao ambiente o 
máximo de segurança” 

Alexandre Reis
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SELO INFORMATIVO
Dentre algumas ações realizadas pela Set Sistemas está a criação de um 
selo, em parceria com a Diversey, que já trouxe bons resultados. O selo 
informa que o estabelecimento usa produtos seguros e homologados.  
Usando a câmera do celular, os clientes podem acessar, por meio de um 
QR Code, a documentação técnica dos produtos e protocolos adotados e 
sugeridos pela Diversey. O selo pode ser colocado em local visível para os 
clientes ou atrás das portas dos quartos de hotéis ou motéis, por exemplo. 

DICAS DE LIMPEZA 
CONTRA O

CORONAVÍRUS

Veja como manter os ambientes corporativos seguros 

1
Tenha à disposição produtos e 

ferramentas de limpeza adequados 

2
Assegure-se de utilizar corretamente as

doses e tempo de contato dos produtos químicos 

3
Limpe de forma frequente e de acordo com

os procedimentos operacionais padronizados

4
Realize a desinfecção dos principais

pontos de alto contato

5
Aumente a quantidade de dispenseres à disposição 

dos usuários com antisséptico para as mãos

6
Exija o uso de máscaras para todos

que circularem nos espaços

7
Lembrar as pessoas de manter

o distanciamento social 

ATENÇÃO À SAÚDE DOS 
COLABORADORES

1
Os trabalhadores que apresentam sintomas de 

doença respiratória aguda devem permanecer em casa 
até estarem livres de sinais de febre e de 

quaisquer outros sintomas por pelo menos 24 horas. 

2
Se um colaborador apresentar um resultado positivo 

no teste Covid-19, a empresa deve seguir as orientações 
e requisitos da autoridade de saúde local.

3
Os colaboradores que tenham um familiar doente em 

casa com a Covid-19, devem notifi car o seu supervisor.

4
Os colaboradores devem informar se for confi rmado 

que outro colega está infectado com a Covid-19 
(mas manter a confi dencialidade exigida por lei).

5
Em geral, qualquer um dos sintomas deve ocasionar 
a proibição imediata da permanência do colaborador 

nas instalações da empresa: vômitos, diarréia,
dor de barriga, náuseas e febre.

Fonte: Diversey
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Linha completa de baldes com lenços 
umedecidos em solução bactericida, 
alcool 70% e antisséptica para as 
mãos. Muito prático e fácil de ser 
manipulado. Ideal para escritórios, 
recepções e estações de trabalho.

Máscara hospitalar descartável com 3 camadas, sendo 
uma de TNT 15g, uma SMS 40g e outra de TNT com 
15g. Possui efi ciência de retenção bacteriológica acima 
de 95%. Vem com elástico e clipe nasal. 

LENÇOS UMEDECIDOS SUPPLY CLEAN

MÁSCARA HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM 3 CAMADAS 

Respirador purifi cador de ar tipo peça semifacial fi ltrante para partículas PFF2, 
Classe S, formato dobrável, com marcação do CA na face externa do respirador. 
Atende às normas técnicas da ABNT e INMETRO. 

Álcool em gel antisséptico 70% para mãos e braços. Exclusiva embalagem de 
500 ml com válvula pump, que permite ao produto uma versatilidade e várias 
aplicações. Produto dermatologicamente testado, livre de fragrâncias e corantes, 
além de ser biodegradável. 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL N95 PFF2

ÁLCOOL EM GEL SCOTT



Linha completa de pulverizadores da marca 
Lynus, em diversos tamanhos, para melhor 
aplicação dos produtos químicos. Podem vir no 
formato de compressão (manual) ou a bateria. 

Um dos produtos mais completos da Diversey e um forte aliado no combate 
à Covid-19 nos mais diversos segmentos. Produto versátil, seguro, a base de 
peróxido de hidrogênio acelerado e com excelente custo em uso.

PULVERIZADORES LYNUS

ALPHA HP

Poderoso desinfetante hospitalar a base de peróxido de 
hidrogênio em diversas apresentações. Um dos grandes aliados 
no segmento de saúde ao combate à Covid-19.

Proteção facial para maior segurança dos seus colaboradores. 

TRILOGIA OXIVIR 

FACE SHIELD 
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MARAGOGI

UM ESPETÁCULO DEmar
Maragogi, o caribe brasileiro, 

possui belas praias de águas azuis e cristalinas
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ANTUNES BARRA GRANDE

Mar calmo de águas azuis e cristalinas e inúmeros coqueiros ao 
longo de quilômetros de praias de areia branca. Para curtir dias 
de descanso num cenário paradisíaco com essa descrição, não 
precisa ir para longe, como Punta Cana, na República Dominicana, 
ou Cancún, no México, na famosa região do Caribe, destino turístico 
conhecido internacionalmente. Basta arrumar as malas e partir em 
direção a Maragogi, uma verdadeira joia do Litoral Norte de Alagoas. 
As belas praias de mar azul-turquesa cristalino, piscinas naturais e 
sol forte fazem o destino ser considerado o Caribe Brasileiro. 

Uma dica importante para quem for a Maragogi é prestar atenção 
na época do ano. A região está sempre ensolarada, mas é nos 
meses de verão que a tonalidade do mar fi ca ainda mais incrível. 
As piscinas naturais são a grande atrativo da região, distante cerca 
de 5 km da costa. Para chegar lá, o turista pode fazer um agradável 
passeio, a bordo de uma lancha, barco ou catamarã. O trajeto dura 
em média 20 minutos. 

Maragogi integra a Costa dos Corais (área de preservação ambiental, 
que começa na foz do Rio Formoso, em Tamandaré, Pernambuco, 
e segue até o Rio Meirim, em Maceió), considerada a segunda 
maior barreira de corais do mundo, com uma grande diversidade 
de peixes, corais, conchas e ouriços. Por isso, os recifes de corais 
formam as piscinas naturais, conhecidas como galés. Estando lá 
não perca a oportunidade de alugar um snorkel e fazer mergulhos 
inesquecíveis para observar a grande riqueza de vida marinha. 

A região é composta de várias praias, sendo as mais badaladas 
Maragogi, Barra Grande, Antunes e Peroba. Na Praia de Barra Grande 
fi ca o famoso Caminho de Moisés, um extenso banco de areia que 
avança em direção das piscinas naturais. O banco ganhou esse 
nome pelo charme que é passear por esse caminho mar adentro. 

Parar no meio do trajeto para registrar o momento tendo ao fundo 
o mar do caribe brasileiro resultará em fotos cinematográfi cas! 
Mas fi que atento: o banco de areia só aparece na maré baixa, com 
menos de 0.2.

Considerada por muitos como a melhor praia de Maragogi, Antunes 
tem como uma de suas principais características os bancos de 
areia que aparecem durante a maré baixa. Possui mar quentinho 
e tranquilo, uma excelente opção para quem deseja momentos de 
relax. Os bancos de areia de lá também se estendem em direção 
ao mar, até uma barreira de corais, que formam pequenas piscinas 
naturais. Local perfeito para mergulhar e ver lindos peixes coloridos. 
O mar calmo de Antunes é ótimo para a prática de esportes como 
caiaque e stand up paddle.
 
Estando em qualquer uma das praias de Maragogi, além de 
aproveitar um refrescante banho de mar, vale sentar-se num bar 
ou restaurante e saborear deliciosos pratos com frutos marítimos. 
Há diversas opções que agradam desde os turistas simples aos 
mais exigentes. Apreciar o visual à beira-mar acompanhado de 
uma água de coco, cerveja gelada ou um drink é mais do que 
relaxante. Os turistas que visitam a região saem de lá pensando na 
volta. Curtir dias de sol e mar no caribe brasileiro é uma experiência 
inesquecível.

SERVIÇO:
Maragogi Lazer e Turismo: (81) 99975.4047
Hotel Praia Dourada Maragogi Park: (81) 3424.4545
Pousada Camurim Grande:  (82) 3296.2044
Restaurante Frutos do Mar: (82) 3292.1181
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ALTA GASTRONOMIA
Restaurante Quina do Futuro implementa serviço 
de delivery com muito requinte e esmero 

no conforto do lar
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Clássico do Recife, o Restaurante Quina do Futuro, do chef André 
Saburó, destaca-se no cenário nacional ao trazer modernidade 
à tradicional cozinha japonesa, através de pratos cheios de 
referência da cultura de Pernambuco. Em tempos de pandemia, 
a casa passou a entregar sua alta gastronomia no conforto do 
lar dos clientes. Através do serviço de delivery implementado, a 
clientela pode optar por cerca de 70% do cardápio do restaurante.

Os sashimis são enviados para a casa dos clientes dentro de uma 
bolsinha de gelo. Saburó explica que a ideia surgiu a partir de 
uma experiência que teve no Japão, alguns anos atrás, quando 
comprou uma sobremesa gelada para viagem. “Era uma torta que 
saia do balcão gelada e o atendente colocou numa caixinha. Ao 
chegar ao apartamento uma hora depois fui comer a sobremesa 
e ainda estava gelada. Decidi verificar a caixinha e descobri que 
havia uma bolsinha de gelo dentro”, lembra. 

Com o delivery, o desafio do Quina do Futuro era tentar levar para 
a casa do cliente um produto no qual ele conseguisse enxergar 
um cuidado. No treinamento de equipe foram feitos testes em 
pelo menos 50 embalagens. “Pesquisamos vários modelos no 
Brasil e algumas importadas que conseguimos em São Paulo, 
para que pudéssemos oferecer a melhor experiência ao cliente”, 
detalha Saburó.

Neste sentido, foi pensado em vários aspectos da embalagem 
(altura, tamanho e tipo de lacre) com o objetivo de oferecer uma 
segurança alimentar para o público, bem como o transporte seguro 
do prato. Até no layout da caixinha houve uma preocupação. 
“Geralmente em casas japonesas, as cores utilizadas nos detalhes 
e na decoração dos espaços são mais escuras, como o preto, 
cinza e vermelho. Fomos atrás de referências como as flores de 
sakura e momiji, típicas do início da primavera, representando a 
ideia de renovação e recomeço”, conta o chef. “A premissa foi 
montar a embalagem como se estivesse montando um prato de 
louça do restaurante para ir à casa do cliente”, destaca.

A receptividade da clientela diante do esmero do sistema de 
delivery do Quina tem sido excelente. “Os clientes conseguiram 
enxergar o nosso cuidado com o produto que chega até a casa 
deles. Tudo que elaboramos para o formato delivery contou com 
um investimento para que seja duradouro. Tenho certeza de que o 
delivery chegou aqui para ficar de vez”, frisa o chef André Saburó.

O delivery do Quina do Futuro funciona pelo iFood, de segunda a 
sábado, no almoço (11h às 15h) e jantar (18h às 23h), podendo 
se estender até a meia-noite nas sextas e sábados. O restaurante 
também funciona na modalidade presencial. 

HISTÓRIA
35 anos de

Funcionado no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, desde o 
início em dezembro de 1986, o Quina do Futuro vai completar 35 
anos de uma trajetória de sucesso. Após um período de quatro 
anos atuando na casa em várias funções, desde lavador de 
pratos, auxiliar de cozinha a caixa do restaurante, André Saburó, 
com apenas 21 anos, em 1998, assumiu o cargo mais importante 
dentro de um restaurante japonês, o de sushiman. 

Ao longo de sua carreira como chef de cozinha, já ganhou diversos 
prêmios nacionais e é destaque entre os maiores chefs brasileiros. 
“Ver o Quina do Futuro completar 35 anos de história remete à 
toda garra e suor dos meus avós e pais que chegaram ao Brasil 
sem nada, em 1960, vindos do Japão, e fizeram uma linda história 
de empreendedorismo na gastronomia. Recebi a missão de dar 
continuidade a todo esse esforço e fico muito honrado por isso. 
Espero estar aqui firme e forte quando o restaurante completar 50 
anos de atividades”, ressalta André Saburó. 

Quina do Futuro
(81) 3241.9589

www.quinadofuturo.com.br

SERVIÇO:
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Por Viviane Mastroianni, fi sioterapeuta da UTI Covid e Geral 
do Hospital das Clínicas da UFPE e da Emergência Covid e 
Cardiológica do Hospital Agamenon Magalhães

AR
TI

GO

22

Tempos difíceis

Sou fi sioterapeuta e especialista em UTI. Trabalho em 
dois hospitais públicos de Pernambuco, em emer-
gência e UTI. Estou na “linha de frente do combate à 
Covid-19”, tão famosa e aplaudida, porém, nem um 
pouco respeitada à altura dos aplausos. Fui infectada 
pelo coronavírus inicialmente em abril de 2020 e pas-
sei 18 dias de isolamento completo sem trabalhar e 
ver ninguém. Nesse tempo passei em torno de quatro 
meses sem contato com ninguém da minha família. 
Amigos então nem se fala. Passado o “boom” inicial, 
fui reinfectada. 

Você fi ca doente, sozinho, restrito, cheio de sintomas 
péssimos: dor no corpo, dor de cabeça, dor de gargan-
ta, febre, cansaço aos mínimos esforços, coriza, uma 
moleza infeliz e no fi m o que te sobra? Apenas julga-
mento e cobrança. “Você pegou de novo? Só pode ser 
descuidada. Você não tem cuidado, ferrou outro cole-
ga de plantão, que teve contato com outras pessoas e 
pode ter passado para elas. Agora vai tomar o que? Vai 
fazer o que? Não vai tomar remédio nenhum?”. 

Depois de tudo isso, voltei ao hospital, a fazer o meu 
trabalho decente, a me preocupar com outras vidas, 
a me doar aos outros doentes. E com a minha vida, 
quem se preocupou? Até que ponto as pessoas me 
aplaudem, mas estão juntando gente para fazer uma 
festa? Até que ponto os outros me aplaudem, mas 
andam na rua sem máscara e chegam em casa e bei-
jam os avós sem nenhum medo? Até que ponto me 
aplaudem e vão para um bar toda semana com mais 
umas 20 pessoas diferentes?
 
Estamos vivendo uma crise, mas não somente por 
conta do coronavírus, mas por falta de amor ao próxi-
mo, falta de cuidado, empatia e responsabilidade. Me 
revolta o quanto o ser humano vai continuar apontan-
do o dedo e responsabilizando os outros pelas mortes 
que não param de aumentar. Me revolta o quanto eu 
e meus colegas de trabalho estamos cansados e es-

gotados não só fi sicamente, mas mentalmente, com 
tantas perdas, julgamentos e cobranças. Para que? 
Para todo mundo ir à praia lotada e se juntar para 
fazer uma festa.

Entre o início do treinamento e a criação de protoco-
los, os dias e dias sem dormir, estudando, se doando, 
trabalhando incessantemente, entre o choro de per-
der pacientes e não conseguir dar altas, nã o recupe-
rar ningué m, entre a falta de materiais de proteção, 
entre a primeira infecção, entre os  meses longe dos 
que amo, entre o isolamento, ansiedade, dor, entre a 
luta para a cura, entre a volta para a batalha, entre 
mais choro, cansaço, tristeza por tanta gente cheia 
de sequelas, entre o contí nuo trabalho intenso, entre 
o mestrado direcionado para estudar a doenç a, entre 
a segunda infecç ã o, entre a nova cura, mesmo com 
sequelas, fi nalmente chega o surgimento da vacina.
 
A sensação da chegada da vacina é um misto de 
alegria e alívio. O que sinto mesmo é  uma pontinha 
de esperança na luta contra esse vírus que já  matou 
tantos. Porém, somos muitos. Ainda demoraremos 
demais a vacinar todos os profi ssionais prioritários e 
toda a população. Por isso, devemos seguir as reco-
mendações de manter o uso de máscaras, cuidados 
de higiene e restrições de convívio social.
 
Como profi ssional da área de saúde devemos incenti-
var sim a vacinação e valorizar o nosso SUS, além da 
nossa ciência maravilhosa, que em apenas um ano 
desenvolveu uma vacina tão efi caz. Minha revolta no 
momento é  relativa à  organização da gestão pública. 
Temos pressa em vacinar uma grande quantidade de 
pessoas, mas não podemos permitir que a imuniza-
ção se torne um processo injusto, seleto apenas para 
alguns ou algumas categorias, direcionado de acordo 
com infl uência política e os interesses de uma mi-
noria detentora de poder. Que seja justo, organizado, 
apartidário, que seja para todos. Sigamos na luta!






