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especial nordeste

Apresenta:

EspEcial
nordEstE MoviMEnto pró-pErnaMbuco:

a união faz a força e vence barreiras
Iniciativa que nasceu da solidariedade em meio aos percalços da atual 
pandemia de Covid-19 ganhou força e vem ajudando muitos empresários, 
incluindo os do ramo food service na região Nordeste do Brasil

Food sErvicE nordEstino:
um mercado que vem dando aula de 
como vencer os obstáculos impostos 
pela atual pandemia de covid-19
Com 17 mil CNPJs de alimentação fora do lar cadastrados, Estado de 
Pernambuco se destaca por meio do trabalho da Abrasel-PE e parceiros 
que, juntos, estão provando o tão quanto a união de um setor faz toda 
a diferença e desmitifica o falso senso comum de que tudo no Brasil só 
acontece nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo



capa

52 | REDE FOOD SERVICE

Food sErvicE 
nordEstino:

um mercado que vem 
dando aula de como 
vencer os obstáculos 
impostos pela atual 

pandemia de covid-19

Com 17 mil CNPJs de alimentação fora do lar cadastrados, 
Estado de Pernambuco se destaca por meio do trabalho da 

Abrasel-PE e parceiros que, juntos, estão provando o tão quanto 
a união de um setor faz toda a diferença e desmitifica o falso 

senso comum de que tudo no Brasil só acontece nas cidades do 
Rio de Janeiro e São Paulo
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Apesar da continuidade da pandemia de Covid-19, no primeiro semestre deste ano de 2021, o número 
de novos negócios do ramo de alimentação fora do lar abertos no Brasil foi maior do que no mesmo 
período de 2019, antes do começo da doença, conforme dados apurados e divulgados recentemen-

A ABRASEL-PE

Com atuais 250 associados, a Abrasel-PE tem 
como propósito “estimular o empreendedorismo, pois 
é desse segmento que iniciamos a base de susten-
tação e formação das pessoas para a coordenação 
de novas empresas, em que o mercado food service 
desempenha um papel relevante, tanto para impul-
sionar a comercialização dos produtos, como para a 
geração de empregos. E é dessa fonte, que envolve 
muito planejamento, que a entidade procura estabe-
lecer um bom ambiente de negócios por meio de um 
canal de comunicação junto ao poder público, como 
a discussão de projetos de lei nas casas legislativas 
e no poder executivo. A interação desses fatores nos 
faz crer que protege o nosso setor e direciona políti-
cas públicas mais adequadas para toda a cadeia pro-
dutiva”, relata André Luiz Vieira de Araújo, de 59 anos, 
empresário do ramo de alimentação, entretenimento 
e lazer, além de Diretor do Formosa Praia Bar & Even-
tos e atual Presidente da Abrasel-PE.

Em entrevista exclusiva à nossa reportagem, 
Araújo revela que “o advento da pandemia de Co-
vid-19 nos deixa um legado de lutas e sofrimen-
to por tantas baixas e a nossa participação, como 
forma de contribuição social, começou na monta-
gem dos protocolos sanitários junto ao Governo 
Estadual e na abertura gratuita do site Abrasel para 
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André Luiz Vieira de Araújo, atual Presidente da Abrasel-PE

te pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária 
(IBPT). 

Segundo o IBPT, que levou em consideração os 
dados públicos da Receita Federal do Brasil, foi re-
gistrada a abertura total de 16.659 novos restau-
rantes, lanchonetes, casas de suco e similares em 
todo o país de janeiro a junho de 2021, sendo que, 
em 2019, foram inaugurados 13.326 novos negó-
cios e, em 2020, 10.939.

Frente a esse cenário de expansão que vai de 
encontro com o grande número de fechamento de 
empresas food service ao longo do começo da pan-
demia que, segundo entidades representativas do 
setor, ficou entre três a quatro em cada dez esta-
belecimentos, a região Nordeste do Brasil e seus 
respectivos empresários e entidades representati-
vas veem dando aula de como vencer os obstáculos 
impostos pela crise social e econômica desenca-
deada pelo Novo Coronavírus. Assim como, com 17 
mil CNPJs de alimentação fora do lar cadastrados, 
o Estado de Pernambuco se destaca por meio do 
trabalho da Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes de Pernambuco (Abrasel-PE) e parceiros 
que, juntos, estão provando o tão quanto a união de 
um setor faz toda a diferença e desmitifica o falso 
senso comum de que tudo no Brasil só acontece 
nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

por Tabata Martins
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esclarecimentos no tocante ao uso inteligente do 
cardápio, do fluxo de caixa, do estoque, das ques-
tões trabalhistas. Enfim, nos voltamos não apenas 
aos associados, mas sim para todo o setor”, afirma.

O presidente da associação ressalta que é in-
tegrante da Abrasel-PE “desde 2002, inicialmente, 
participando das reuniões internas da entidade. E, 
ao longo dessa trajetória de quase vinte anos, re-
presentei a mesma junto ao trade turístico, órgãos 
públicos ligados ao turismo e ajudei com o pla-
nejamento de festivais gastronômicos, cursos de 
qualificação profissional e eventos do setor de AFL.  
A atual representatividade da Abrasel foi construí-
da, ao longo desses trinta e cinco anos, visando a 
união do setor em prol do crescimento sustentável 
e da organização dos bares e restaurantes perante 
à sociedade. É certo que temos o reconhecimento 
como legítima representante da alimentação fora 
do lar no Brasil, o que nos torna credenciados para 
orientar, debater, questionar, exigir novas regras 
que tragam soluções para oferecermos um padrão 
de serviços à altura do, cada vez mais, exigente 
consumidor, formando o conceito de trabalho cole-
tivo junto às operações de food service. E não para 
aí, pois temos alguns eixos permanentes de diálogo 
em várias frentes, tais como uma política tributá-
ria mais justa; linhas de crédito compatíveis com a 

nossa capacidade de pagamento; e desburocrati-
zação das licenças sanitárias e alvarás. Enfim, uma 
série de pautas que determinam, ou não, a sobrevi-
vência dos negócios”, pontua.

Araújo complementa que, hoje, “as grandes re-
des e as operações que se destacam no setor food 
service em Pernambuco fazem parte do Conselho 
de Administração da Abrasel, demonstrando que os 
empresários possuem a consciência de que a re-
presentatividade tem um grande peso na tomada 
de decisões dos Governos Estadual e Municipal, em 
que a entidade demonstra a sua força na articula-
ção política, no debate em defesa do setor e na sua 
voz por meio de centenas e milhares de empreen-
dedores no que diz respeito às suas reinvindica-
ções e pleitos”, explica.

PROJETOS ABRASEL-PE

Campanha de conscientização
Com o objetivo de conscientizar os consumido-

res em bares e restaurantes de forma descontraída 
e bem-humorada, a Abrasel-PE criou e lançou uma 
campanha juntamente com a liberação da música 
ao vivo no Estado de Pernambuco, uma vez que 
considerou importante evitar qualquer retrocesso 
nas flexibilizações já autorizadas até então.
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DADOS ABIS

Intitulada de ‘#sejaconsciente em pernam-
buquês’, a ação foi realizada por meio de fases, 
sendo que a primeira misturou o famoso dialeto 
“pernambuquês” com os protocolos vigentes do 
Estado. Na segunda fase, o recado foi transmiti-
do ao público food service por meio da tradicional 
arte do repente, com o repentista e cordelista Toi-
nho Mendes. Já a terceira etapa teve o apoio das 
‘Amigas do Brega’, um grupo popular na cidade de 
Pernambuco, com o propósito de repassar o reca-
do ao público.  “Já fizemos várias campanhas in-
formativas para os empresários. Agora, com essa 
campanha, o nosso foco é nos comunicar direta-
mente com o consumidor. É importante estarmos 
com o discurso alinhado com o público para que 
todos entendam as regras que precisamos seguir 
e nos ajudem a progredir do quadro atual”, escla-
rece Araújo.

Rhaíssa Soares, Diretora-Executiva da Abra-
sel-PE, por sua vez, partilha que “estamos em um 
momento que precisamos da conscientização das 
pessoas, pois sabemos que a normalidade virá aos 
poucos e precisamos ser vigilantes com os cuida-
dos. A campanha tem objetivo de chegar aos ouvi-
dos da população com humor e frases ‘chicletes’ 
para o público entender bem o recado”, reforça.

Até o fechamento desta matéria, a campanha ‘#se-
jaconsciente’ já tinha tido um bom um apelo midiá-
tico, sendo comentada em jornais e canais de tele-
visão, além de somar mais de três mil visualizações 
e trezentos compartilhamentos no Instagram. Além 
disso, o presidente da Abrasel-PE partilha que, de 
autoria de vereador recifense, Marco Aurélio Filho, a 
campanha ainda recebeu voto de aplauso pela Câma-
ra Municipal da cidade. “Foi um importante feito para 
a associação. Os recados bem-humorados, cheios de 
arte e cultura pernambucana reforçam a necessidade 
do uso das máscaras nos momentos sem consumo, a 
proibição do uso da pista de dança e a circulação de 
pessoas sem máscaras, o distanciamento social em 
filas e entre as mesas, o respeito aos horários de fun-
cionamento, a compreensão, caso haja fila de espera 
por respeito, a capacidade máxima liberada e o limite 
de pessoas por mesa”, relata.

Abertura de núcleo em Caruaru
Outro recente projeto da Abrasel-PE é a abertu-

ra de um núcleo em Caruaru. Na inauguração, em 
julho deste ano, Araújo participou do momento de 
abertura oficial durante reunião com o empresa-
riado local. Assim como, o encontro contou com a 
presença dos empresários do ramo de alimentação 
fora do lar que atuam em Caruaru, sendo que Deyse 
Cintra, proprietária do Alameda Caruaru, foi a indi-
cada para ser a líder do núcleo. 

O núcleo é um formato idealizado, recentemen-
te, pela Abrasel Nacional. No entanto, cabe ressal-
tar que Caruaru foi a primeira cidade do Nordeste 
a ser contemplada em decorrência de um convite 
feito pela Câmara Municipal de Caruaru, por meio 
do presidente Bruno Lambreta, em atendimento 
aos pedidos feitos por empresários da região que 
querem se engajar e somar esforços na defesa que 

a Abrasel-PE vem fazendo em prol do setor de ali-
mentação fora do lar da região. “O convite e a insta-
lação do núcleo provam que a crise provocada pela 
pandemia do Novo Coronavírus fez o empresariado 
entender melhor a importância do associativismo, 
além de destacar as entidades que seguem lutando 
pela sobrevivência dos seus respectivos setores”, 
diz Araújo.

Movimento Pró-Pernambuco
A Abrasel-PE também participa do Movimento 

Pró-Pernambuco (MPP), uma iniciativa que nasceu 
da solidariedade em meio aos percalços da atual 
pandemia de Covid-19, ganhou força e vem ajudan-
do muitos empresários, incluindo os do ramo food 
service na região Nordeste do Brasil.

Com o propósito principal de unir o setor produ-
tivo de Pernambuco em torno da retomada das ati-
vidades econômicas, o MPP “é um movimento em-
presarial que surgiu para contribuir com iniciativas 
e protocolos e, assim, garantir a reabertura de diver-
sos negócios durante a pandemia de Covid-19, com 
segurança e responsabilidade. Hoje, com mais de 
um ano de atividades, a entidade tem atuado em prol 
do interesse do empresariado, funcionando como 
um canal de interlocução com o poder público. Além 
disso, preocupado com o desenvolvimento urbano, 
que entende ser fundamental para o crescimen-
to das atividades econômicas, o MPP tem atuado 
também no planejamento urbano”, apresenta Avelar 
de Castro Loureiro Filho, de 55 anos, Engenheiro e 
Economista de formação, proprietário da Construto-
ra ACLF e do Paulista North Way Shopping, além de 
ocupar o cargo de Presidente do MPP.

Semana da Criança 
De 4 a 9 de outubro deste ano, a Abrasel -PE 

inda irá realizar a 19ª edição da Semana da Crian-
ça, um projeto que promove inclusão social e in-
tegração para milhares de crianças de escolas, 
orfanatos, creches e abrigos públicos da região 
Nordeste do Brasil.

Até o momento, o planejado é que, durante toda 
essa semana, os estabelecimentos associados e 
apoiadores da associação irão receber as crianças 
“com uma programação exclusiva, que inclui refei-
ções especiais, atividades recreativas, visitas às in-
fraestruturas dos restaurantes e lanchonetes, além 
de possibilitar que os pequenos participantes pre-
senciem o trabalho prático de chefs, garçons e ou-
tros profissionais do setor de alimentação fora do 
lar. Em 2019, a ação ganhou força com o apoio do 
Game Station, Secretaria de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade, com passeio no Parque Dois Irmãos; 
a Secretaria de Turismo do Estado, com passeio no 
Museu Cais do Sertão; e a parceria da Secretaria 
de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, 
indicando instituições assistidas por eles. Os Sho-
ppings Plaza, Recife e RioMar também participaram 
da ação, envolvendo seus institutos sociais, espa-
ço recreativo e praça de alimentação. No ano de 
2019, a mesma campanha, mas no âmbito nacional, 
contou com participação de 500 estabelecimentos 

Rhaíssa Soares, Diretora-Executiva da Abrasel-PE
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e cerca de 13 mil crianças atendidas. Em Pernam-
buco, aproximadamente 600 meninos e meninas 
foram beneficiados, com a participação de 20 res-
taurantes e 16 instituições”, enumera a assessoria 
de imprensa da associação.

Para Araújo, esse projeto da Abrasel-PE traz bene-
fícios para todos os envolvidos: crianças, sociedade e 
empresários. “A ação social é um sucesso, o projeto é 
motivo de orgulho nacionalmente, pois reflete o nosso 
compromisso com a sociedade. Este ano, queremos 
atender o máximo de crianças participantes. As crian-
ças amam a experiência, sentem como um presente, e 
os funcionários e empresários se sentem recompen-
sados e emocionados por possibilitarem essa expe-
riência às crianças. Assim, lado a lado, o espírito de 
comunidade e de pertencimento é estimulado”, afirma.

Gourmet Experience
Já nos dias 3, 4 e 5 de novembro, das 15h às 21h, a 

Abrasel-PE, em parceria com a Rede Food Service, Sebra-
e-PE e Ad Diper (Agência de Desenvolvimento Econômico 
de Pernambuco), irá promover a terceira edição da Gour-

met Experience (GE), que será a primeira feira food service 
pós-pandemia no formato presencial realizada no país.

O evento irá ocorrer no HFN - Hotel & Food Nor-
deste, com expectativa de público de cerca de 20 
mil pessoas. “O espaço será destinado para nove 
palestras exclusivas com foco no empresário gestor 
do negócio de alimentação e ministradas por gran-
des especialistas do mercado. Irão participar, pre-
sencialmente, mais de 300 empresários do setor e 
o evento contará ainda com transmissão online por 
meio do YouTube do Sebrae-PE. Em breve, os ingres-
sos presenciais estarão disponíveis para venda no 
site oficial da feira pelo valor de R$ 70, com 50% de 
desconto para associados da Abrasel de todo o Bra-
sil”, informa a assessoria de imprensa da feira.

Em relação à programação do evento, durante 
todo a GE, serão abordados temas como “APRO-
PRIE-SE DO SEU DELIVERY”, com Cesar Lima, CEO 
da Relp!; “NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS”, com Renata 
Cohen, consultora e mentora em inteligência de ne-
gócios; “NOVA ENGENHARIA DO CARDÁPIO”, com 
Reynaldo Rey Zani, profissional do food service há 
30 anos e um dos Diretores da Rede Food Service; “A 
TECNOLOGIA E O RESTAURANTE”, com Cláudio Pas-
tor, Diretor Geral da Rational Brasil; “FOOD SERVICE 
E MARKETING DIGITAL”, abordado por Rafael Perei-
ra, especialista em usabilidade, aplicativos e busi-
ness intelligence; e “TENDÊNCIAS PARA O SETOR 
NA PRÁTICA”, com André de Botton, que trabalha há 
30 anos para aumentar a recorrência de vendas de 
negócios de alimentação e indústrias. “Com cases 
de sucesso, terá depoimentos do Clayton Rodrigues, 
CEO e Social Média da Delikata e Projeto sustentável 
Mundo Limpo da ASA indústria. O evento também 
contará com a presença dos debatedores locais Ra-
fael Abaht (Hangus Pizzaria), Alexandre Brohl (Laça 
Burguer), Tony Souza (Cia do Chopp), Leonardo La-
martine (Bonaparte), Rose Guareshi (Grupo Julietto) 
e Mario Jorge Carvalheira (Mc Donalds)”, destaca a 
assessoria.

Conforme Araújo, o evento vai proporcionar um 
momento de novos conhecimentos para a reto-
mada das atividades na região Nordeste do Brasil. 
“Essa é uma oportunidade incrível para a capaci-
tação do setor. Os bares e restaurantes sofreram 
muito durante a pandemia de Covid-19 e tiveram 
que se reinventar. Agora, com a flexibilização das 
atividades, há um aumento na procura e precisa-
mos estar preparados para continuar prezando pela 
qualidade dos serviços”, acredita.

Como participar da GE?
Para participar da GE é preciso, primeira-

mente, fazer o devido cadastro no seguinte site: 
www.hfne.com.br. Participe!

MAIS QUE ASSOCIADOS DA ABRASEL-PE, 
PARCEIROS DE VERDADE!

 WAYNES BURGER STAR
Manuella Duque, de 39 anos, é administrado-

ra por formação e proprietária da Wayne’s Burger 
Star “uma hamburgueria que nasceu da paixão pelo 
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cinema e pelos hamburgueres, sendo temática da 
decoração até os nomes dos burgers”, apresenta.

A Wayne’s Burger Star está localizada na rua 
Doná Magina Pontual, número 28, bairro de Boa 
Viagem, em Recife, e Duque conta que o negócio é 
associado à Abrasel-PE “desde que abrimos a ham-
burgueria, em 2015. E, nesses seis anos, a temos 
como uma grande parceira. A Abrasel Pernambuco 

é ativa e próxima, uma entidade de fácil acesso e 
com diretores que procuram integrar com o setor. 
Antes da pandemia de Covid-19, por exemplo, pro-
movia eventos direcionados sempre muito alinha-
dos com os interesses do momento e, durante a 
pandemia, foi peça chave para o direcionamento de 
ações que mantiveram os negócios vivos em meio 
a um momento caótico, em que fomos impedidos 
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Manuella Duque, proprietária da Wayne’s Burger Star 

Carlos Alberto Santos, proprietário da BS Produções
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de funcionar. Com certeza, a Abrasel Pernambuco 
foi meu porto seguro nos piores momentos, sempre 
com informações atualizadas sobre pacotes de so-
corro ao setor e disponível para ajudar caso a caso, 
sentar com o associado e auxiliar a traçar um plano 
de sobrevivência”, divide.  

BS PRODUÇÕES
Carlos Alberto Santos, de 56 anos, é publicitá-

rio e gastrônomo por formação e proprietário da 
BS Produções, uma empresa especializada em 
entretenimento gastronômico com forte atua-
ção na região Nordeste do Brasil. “A Abrasel-PE 
sempre apoia os meus festivais, incluindo o Re-
cife Love Burger, um dos festivais de hambúrguer 
mais aguardados de Pernambuco. Por isso, a sua 
parceria é muito importante por ser uma entidade 
reconhecida nacionalmente e de credibilidade. É 
muito valioso ter parceiros de peso, dando aval ao 
nosso trabalho”, avalia.

Segundo Santos, desde o começo do período de 
pandemia de Covid-19, “a Abrasel- PE esteve junto 
ao mercado de hambúrguer. Todas as informações, 
negociações e esforços eram divididos com o mer-
cado a todo momento e isso serviu para tranquilizar 
o pessoal diante de um momento difícil, de desco-
nhecido até então”, sinaliza.

Com o apoio da Abrasel-PE, o evento gastronô-
mico Recife Love Burger foi realizado por Santos de 
9 de julho a 1º de agosto deste ano, com 23 ca-
sas participantes distribuídas entre Recife, Olinda, 
Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e 
Porto de Galinhas. “O festival foi pensado para mo-
vimentar as hamburguerias da Região Metropolita-
na e, como novidade, organizamos duas edições do 
festival, uma já ocorrida e a segunda marcada para 
o final deste ano. A ideia de promover duas edições 
no mesmo ano veio como uma forma de incentivar 
a recuperação do setor de alimentação fora do lar, 
que viu suas vendas caírem bastante durante um 
longo período de restrições. Para atrair o público, 
as casas participantes apostam na criatividade das 
novas receitas de hambúrgueres. Tudo está sendo 
preparado com muito sabor e capricho para o pú-
blico. Além disso, estamos atentos e seguindo com 
rigor os protocolos de segurança em todas as ca-
sas participantes”, garante o empresário

RESTAURANTE E POUSADA DO ZÉ MARIA
José Maria Coelho Sultanum, de 65 anos, é em-

presário e proprietário do Restaurante e Pousada 
Zé Meria, entre outros negócios relacionados ao 
mercado food service. “Antes, eu trabalhava com 
supermercados e atacados em Recife. Mas, fui 
convidado por Miguel Arraes e Roberto Pandolfi 
para colocar um mercadinho em Fernando de No-
ronha há exatamente 32 anos. E, depois, surgiu o 
Restaurante e Pousada Zé Maria e outros negó-
cios. Hoje, tenho várias pequenas empresas, que 
reúnem mais de 400 empregos diretos. Os nossos 
clientes são da mais diversa tendência. O que me 
inspira é a necessidade do negócio e o foco que 
coloco em meus objetivos relacionados à culi-
nária juntamente com pesca, que são as minhas 
paixões”, relata.

Sultanum já foi Diretor da Abrasel-PE, “mas, 
sem tempo para me dedicar, tive que me afas-
tar da diretoria. Porém, tenho o maior carinho e 
apreço por todos os participantes, principalmen-
te, pela nossa atuante diretoria. A Abrasel-PE tem 
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José Maria Coelho Sultanum proprietário do Restaurante e Pousada Zé Meria

Henrique Seixas, Manoela Castro,  Henrique Lima e Cláudia Ferraz
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uma importância fundamental em meus negócios 
por ser uma instituição que defende, com brilhan-
tismo, os nossos interesses”, reforça.

PORPINO RECIFE
Henrique Lima, de 42 anos, é administrador por 

formação e sócio-proprietário da Porpino Recife, 
“que faz parte de um grande sonho dos irmãos Igor 
Porpino e Vítor Porpino, loucos, viciados em ham-
búrgueres, que já frequentaram muitas hamburgue-
rias pelos EUA e mundo a fora. E, diante de muitas 
experiências, tiveram o sonho de criar sua própria 
hamburgueria, do jeito que eles imaginavam ser 
perfeita. Tudo que mais agradaram os irmãos está 
reunido em um só lugar: sabores, equipe, atendi-
mento, arquitetura e todo o conceito. Eu, morando 
em Belém do Pará, onde era sócio e operava quatro 
restaurantes Iang Chao, uma rede pernambucana 
de culinária oriental, conheci, em 2015, a Porpino 
Burger. Lugar muito agradável, com atendimento 
diferenciado dos demais e excelentes hambúrgue-
res, uma experiência maravilhosa. Foi quando eu e 

minha esposa, Cláudia, que trabalha comigo, co-
nhecemos os irmãos Porpino. Desde então, come-
çamos a pensar sobre a possibilidade de voltarmos 
para a nossa terra natal, Recife, trazendo para a ci-
dade uma hamburgueria diferenciada das outras. E, 
assim, independentemente de trazer ou não a Por-
pino para Recife, no final de 2017, decidimos voltar 
e vender nossas operações em Belém. No fim de 
2018, recebemos um contato de Igor dizendo que 
a Porpino queria chegar a Recife e perguntando se 
nós estávamos dispostos a fazer parte da entrevis-
ta para sermos franqueados. Prontamente, respon-
demos que sim e, ali, começava nossa história no 
hambúrguer. No fim de 2019, juntamente com mi-
nha irmã (sócia), Manoela Castro, assinamos con-
trato com a franquia e, em fevereiro de 2020, aluga-
mos o ponto no bairro de Boa Viagem, onde hoje é a 
Porpino Burger Recife. Em março, veio a pandemia 
e ficamos paralisados, até agosto do mesmo ano, 
quando, então, foi permitido obras e demos início 
à nossa casa. Em 29 de dezembro de 2020, abri-
mos e, depois de mais um período muito difícil de 
lockdown (março a junho de 2020), estamos come-
çando a conquistar nosso espaço em Recife, com 
casa cheia e filas de espera nos finais de semana, 
público de todas as idades, vários elogios e reco-
mendações dos clientes. Como devemos sempre 
extrair coisas boas das dificuldades, durante a se-
gunda onda da pandemia, tivemos a oportunidade 
de implantar e fazer as correções necessárias em 
nosso delivery, mantendo as características mar-
cantes de quem come no nosso estabelecimento 
(pontualidade, sabor e apresentação). Assim, hoje, 
operamos com nosso salão e com entregas”, relata 
o empresário.

Lima conhece a Abrasel-PE “desde 2003, quando 
comecei a trabalhar com o setor. Hoje, fico muito 
feliz com a maneira que eles conduzem tudo. Nos 
mantém informados sobre pontos relevantes do 
nosso setor e estão sempre prontos para atender. 
Sempre que precisamos, temos respostas rápidas. 
A Rhaíssa é a pessoa que trata com os associados 
e ela está sempre pronta para nos ajudar a escla-
recer dúvidas, além de suporte no que for necessá-
rio. Por isso, Abrasel-PE tem grande importância no 
meu negócio, pois nos transmite segurança! Saber 
que podemos contar com ajuda, orientação, bene-
fícios e, principalmente, unir para fortalecer a voz 
do nosso segmento. E, mais do que nunca, nesse 
período em que vivemos de pandemia, a Abrasel-PE 
foi fundamental no processo de negociação junto 
aos órgãos públicos, prefeituras e Governo Estadu-
al, orientando com palestras, reuniões e ligações, 
esclarecendo, nos informando e brigando para mi-
nimizar os danos ao nosso setor”, salienta.

ASA
Flávia Moura, de 54 anos, é química por formação 

e Gerente de Responsabilidade Socioambiental da 
ASA, empresa “responsável pela produção de mar-
cas líderes em suas categorias e que chegam na 
casa de milhares de famílias brasileiras. Mas, essa 
história não é de hoje. A história da ASA começou 
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lá em 1996, com o início da produção do sabão em 
barra Bem – te – vi e do detergente em pó Invic-
to. Pouco tempo depois, nos anos 2000, tivemos o 
lançamento das fraldas Baby&Baby e realizamos 
a aquisição das fábricas Palmeiron e Vitamilho, 
diversificando nosso portfólio de produtos e che-
gando, cada vez mais, perto dos nossos clientes”, 
apresenta.

Desde 2008, a ASA possui o programa “Mundo 
Limpo Vida Melhor, com objetivo de coletar óleo 
de fritura em substituição à borra de soja, uma das 
matérias-primas do Sabão Amarelo, nossa marca 
mais antiga e também a mais premiada. A borra 
de soja tinha entrado no programa de biodiesel 
do Governo Federal e ficamos seis meses sem 
produzir o Sabão Amarelo. O presidente da ASA, 
Eduardo Henrique, com seu espírito empreende-
dor decidiu, então, coletar óleo de fritura e via-
bilizar sua reciclagem e reutilização no processo 
de fabricação do sabão em barra em substituição 
à borra. Nesse mesmo período, a ASA, entre ou-
tras empresas, colaborou com a restauração do 
Hospital Centenário o Pedro II, que passa a fa-
zer parte do complexo hospitalar IMIP, Instituto 
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, 

primeiro hospital do Brasil a receber o título de 
‘Hospital Amigo da Criança’ concedido pela OMS/
UNICEF/Ministério da Saúde. Uma instituição que 
presta serviço de saúde humanizado para popu-
lação menos favorecida no Estado de Pernambu-
co e que precisava de doações para apoiar seu 
funcionamento. Assim, nasceu o programa de 
responsabilidade socioambiental Mundo Lim-
po Vida Melho, que, em uma parceria estratégia 
com o IMIP, cada litro de óleo coletado corres-
ponde à um valor financeiro doado ao projeto de 
humanização da saúde. Em 2009, fechamos ou-
tra parceria de grande importância, a COMPESA, 
Companhia Pernambucana de Saneamento. E, há 
pouco tempo, iniciamos ainda o projeto Mundo 
Educação, levando educação ambiental a todos 
os atores, ajudando na construção da cidadania, 
incentivando esses atores a mudar seus hábitos 
e não mais jogar o óleo usado na pia. Por meio do 
Mundo Educação, fomos conquistando extensão 
geográfica, saindo de Recife até o agreste, levan-
do a coleta solidária de óleo aos 53 municípios e 
a Ilha de Fernando de Noronha, gerando acessibi-
lidade com mais de 500 ecopontos e 150 mil pes-
soas sensibilizadas. E, devido a esse contato com 

Flávia Moura, Gerente de Responsabilidade Socioambiental da Asa

Chef César Santos
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tantos atores, surgiu a necessidade de multiplicar 
o conceito de economia circular. Assim, estende-
mos a ideia para Mundo Circular, onde todos os 
resíduos gerados na coleta e processo de recicla-
gem do óleo de fritura devem ganhar novos ciclos 
produtivos, numa grande rede colaborativa. Até o 
momento, 75% já foram transformados em maté-
ria-prima e a busca pelos 25% continua”, detalha.

Conforme Moura, a parceria da ASA com a Abra-
sel-PE é recente, apesar de “há muito tempo, pro-
curávamos fazer uma parceria com a Abrasel e, 
com a chegada de Rhaíssa, a atual à Diretoria-Exe-
cutiva, a parceria foi firmada com um encontro de 
propósitos de levar soluções ambientais com o 
viés social para a gestão do resíduo, óleo de fri-
tura, ao mercado food service. Hoje, cerca de 55% 
dos estabelecimentos parceiros do programa são 
da rede de alimentação fora do lar, um segmento 
que gera o maior volume de óleo. E a Abrasel-PE 
possibilitou as conexões estabelecidas entre os 
associados, a ASA e o IMIP, levando a coleta so-
lidária de óleo de fritura ao estabelecimento AFL, 
que dá um destino ambientalmente correto ao seu 
resíduo, contribuindo com a doação financeira ao 
serviço de humanização da saúde prestado pelo 
IMIP. A Abrasel-PE é fundamental para nós, uma 
vez que presta um serviço em suas redes sociais 
lembrando aos estabelecimentos de delivery de 
que a coleta solidária de óleo de fritura está em 
pleno funcionamento desde o começo da pande-
mia, o que possibilitou e possibilita até hoje o des-
carte correto desse resíduo”, agradece.

OFICINA DO SABOR
Josevaldo César dos Santos, de 55 anos, é cozi-

nheiro por formação e chef-proprietário do Restau-
rante Oficina do Sabor, que é localizado em Olinda. 
“Meu restaurante Oficina do Sabor foi inaugurado 
em novembro de 1992, na rua do Amparo, 335, em 
Amparo, Olinda, como consequência de um traba-
lho desenvolvido na década de 1980 que era volta-
do para um serviço mais elaborado, com eventos 
e banquetes no Estado de Pernambuco. Atento às 
oportunidades, apostei em concentrar os meus 
esforços em um restaurante que está prestes a 
completar 29 anos. Me inspiro em nossas raízes 
nordestinas, valorizando sempre os insumos re-
gionais, seguindo o conceito da cozinha brasilei-
ra com técnicas internacionais. O menu é varia-
do, com entradas, pratos principais, sobremesas e 
drinks, muitos deles autorais. A especialidade do 
restaurante é o Jerimum Recheado, contando com 
várias opções com frutos do mar, peixes e carnes. 
Empresários, jornalistas, publicitários, artistas e 
turistas fazem o perfil dos frequentadores”, con-
vida o empresário.

Conforme Santos, a sua “relação com a Abrasel
-PE é de total parceria. Já recebi o prêmio Recife 
Sabor, promovido pela associação, por três anos 
consecutivos e, inclusive, já fui Diretor da Asso-
ciação Brasileira de Bares e Restaurantes de Per-
nambuco. Lá, eu fiz uma excelente gestão, sempre 
apoiando esse setor que eu amo e que tanto precisa 
de apoio. Hoje, a importância da Abrasel-PE para 
o meu negócio food service, sem dúvida, é total. 
Ter o apoio de uma associação parceira que está 
sempre ali para ajudar faz toda a diferença no dia a 
dia, pois ter um negócio próprio nessa área é muito 
prazeroso, mas encontramos dificuldades ao longo 
do caminho. Por isso, esse apoio e direcionamen-
to é importante para fortalecer o empreendedor e o 
empreendimento. O período do começo da pande-
mia de Covid-19, por exemplo, foi muito difícil para 
toda a sociedade. Para nós, que trabalhamos com 
restaurante, foi triste e incerto. Perdemos o conta-
to presencial com os nossos clientes, mas tivemos 
que nos reinventar. E, para isso, contamos com 
todo o apoio da Abrasel-PE, que foi fundamental, 
também, na retomada dos restaurantes, solicitando 
a reabertura e a flexibilização dos horários de fun-
cionamento. Sem essa parceria, com certeza, tudo 
seria mais complicado”, revela.

E você? Também é um empresário do ramo food 
service no Estado de Pernambuco e ainda não é um 
associado da Abrasel-PE? Então, não perca tempo 
e mude já a sua história por meio de uma parceria 
de verdade!

Para associar-se à Abrasel-PE, basta acessar: 
https://pe.abrasel.com.br/associe-se/

Fachada Oficina do Sabor
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Representar e desenvolver o
setor de alimentação fora do
lar, fomentando ações que
contribuam para a
profissionalização e a qualidade
das empresas do segmento e
para o fortalecimento do
turismo no Estado de
Pernambuco.
@abrasel_pe



Movimento
pró-pernambuco:

a união faz a força e 
vence barreiras

especial nordeste
por Tabata Martins
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Iniciativa que nasceu da 
solidariedade em meio aos 
percalços da atual pandemia de 
Covid-19 ganhou força e vem 
ajudando muitos empresários, 
incluindo os do ramo food service 
na região Nordeste do Brasil

Como diz o ditado popular, a união faz a força 
e vence barreiras. E é exatamente essa po-
sitiva tradição do bem de grande parte dos 
brasileiros que motivou a criação do Movi-

mento Pró-Pernambuco (MPP), uma iniciativa que 
nasceu da solidariedade em meio aos percalços da 
atual pandemia de Covid-19, ganhou força nos úl-
timos meses e vem ajudando muitos empresários, 
incluindo os do ramo food service na região Nor-
deste do Brasil.

Com o propósito principal de unir o setor produ-
tivo de Pernambuco em torno da retomada das ati-
vidades econômicas, o MPP “é um movimento em-
presarial que surgiu para contribuir com iniciativas 
e protocolos e, assim, garantir a reabertura de diver-
sos negócios durante a pandemia de Covid-19, com 
segurança e responsabilidade. Hoje, com mais de 
um ano de atividades, a entidade tem atuado em prol 
do interesse do empresariado, funcionando como 
um canal de interlocução com o poder público. Além 
disso, preocupado com o desenvolvimento urbano, 
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que entende ser fundamental para o crescimen-
to das atividades econômicas, o MPP tem atuado 
também no planejamento urbano”, apresenta Avelar 
de Castro Loureiro Filho, de 55 anos, Engenheiro e 
Economista de formação, proprietário da Construto-
ra ACLF e do Paulista North Way Shopping, além de 
ocupar o cargo de Presidente do MPP.

Em entrevista exclusiva à Rede Food Service, Fi-
lho conta que “o Movimento Pró-Pernambuco (MPP) 
nasceu da solidariedade. Em um momento em que a 
sociedade enfrentava grandes necessidades provo-

DADOS ABIS

da Fecomércio-PE e da Federação dos Clubes de Di-
rigentes Lojistas (FCDL), dando início ao Movimento 
Pró-Pernambuco. Um mês depois, mais de 30 entida-
des de classe somavam esforços para promover a rá-
pida e segura retomada da economia pernambucana, 
lutando para preservar empresas e empregos.  E, em 
comum acordo com o Governo de Pernambuco e dos 
municípios, o Movimento Pró-Pernambuco contribuiu 
com iniciativas e protocolos para garantir a reabertu-
ra de diversos negócios, com segurança e responsa-
bilidade”, detalha.

COMPOSIçãO E TEMAS DE InTERESSE DO MPP

Atualmente, “o MPP não está aberto para pesso-
as físicas ou jurídicas. Ele envolve apenas entida-
des. Então, quem for filiado à alguma das entidades 
que nos compõe estará diretamente participando e 
se beneficiando do movimento, explica filho.

A composição do MPP é formada pela Asso-
ciação Brasileira de Bares e Restaurantes Sec-
cional Pernambuco (ABRASEL-PE); Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos - Estadual 
Pernambuco (ABEOC-PE); Associação Brasilei-
ra da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH
-PE); Associação Comercial e Empresarial de 
Caruaru (ACIC); Associação Comercial de Per-
nambuco (ACP -PE), Associação das Empresa 
do Mercado Imobiliário de Pernambuco (ADEMI
-PE);  Associação de Lojistas de Shoppings de 
Pernambuco (ALOSHOP); Câmara Americana de 
Comércio do Recife (AMCHAM Recife);  Associa-
ção Pernambucana de Supermercados (APES); 
Associação Pernambucana de Shopping Centers 
(APESCE); Associação Pernambucana de Ataca-
distas e Distribuidores (ASPA); Associação Per-
nambucana dos Controladores de Pragas (AS-
PEC); Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife 
(CDL RECIFE); Centros das Indústrias do Estado 
de Pernambuco (CIEPE); Federação das Associa-
ções Comerciais e Empresariais de Pernambuco 
(FACEP); Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Pernambuco (FCDL); Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Pernambuco (FECOMÉRCIO-PE); Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automoto-
res (FENABRAVE); Federação das Indústrias do 
Estado de Pernambuco (FIEPE); FÓRUM ENER-
GIA; Instituto de Pesquisas Estratégicas em 
Relações Internacionais e Diplomacia (IPERID); 
Grupo de Líderes Empresariais de Pernambuco 
(LIDE-PE); Ordem dos Advogados do Brasil - Se-
ção Pernambuco (OAB-PE); Sindicato das Em-
presas de Asseio e Conservação do Estado de 
Pernambuco (SEAC-PE);  Sindicato das Agências 
de Propaganda de Pernambuco (SINAPRO-PE); 
Sindicato dos Concessionários e Distribuidores 
de Veículos do Estado de Pernambuco (SINCO-
DIV-PE); Sindicato das Empresas de Segurança 
Privada do Estado de Pernambuco (SINDESP
-PE); Sindicato dos Hospitais, Clínicas Casas de 
Saúde e Laboratórios de Pesquisa e Análises Clí-
nicas do Estado de Pernambuco (SINDHOSPE); 
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo de Pernambuco (SINDICOMBUSTÍVEIS); 
Sindicato dos Lojistas do Comercio de Bens e 
Serviços do Recife (SINDILOJAS RECIFE); Sindi-
cato da Indústria da Construção Civil no Estado 
de Pernambuco (SINDUSCON/PE); e Sindicato 
das Empresas de Transporte de Passageiros do 
Estado de Pernambuco (URBANA-PE).

Já os seus temas de interesse são três. “Hoje, 
trabalhamos com três temas de interesse: Go-
vernança Metropolitana, Planejamento Metropo-
litano (PDUI) e Coordenação Metropolitana das 

cadas pela dramática pandemia do Novo Coronavírus, 
diversas empresas e entidades decidiram ajudar do-
ando respiradores, equipamentos de proteção, álcool 
gel e dinheiro. Logo, um grupo de empresários perce-
beu que essa atitude das empresas junto às pessoas 
poderia se transformar em uma solidariedade empre-
sarial. Assim, a Associação dos Shoppings Centers 
(Apesce) iniciou, então, a articulação que viria unir o 
setor produtivo de Pernambuco em torno da retoma-
da das atividades econômicas. O marco foi o dia 18 
de maio de 2020, quando a iniciativa ganhou a adesão 

Avelar de Castro Loureiro Filho, 
Presidente do MPP.
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Ricardo Essinger, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE)
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Prefeituras/Fidem. Trabalhar fortemente para o 
desenvolvimento integrado da Região Metropo-
litana do Recife, sem esquecer nosso papel de 
interlocutor junto ao poder público, sempre que 
houver temas de interesses das entidades a se-
rem tratados, é o nosso foco”, afirma Filho.

AMPLA E DIVERSIfICADA ATUAçãO

Pelo fato de ser composto por entidades de dife-
rentes nichos, a atuação do MPP também é bastan-
te ampla e diversificada, assim como seus resulta-
dos. “O MPP funciona como um fórum, em que os 
empresários colocam suas preocupações, anseios 
e suas propostas. Dessa forma, o MPP age no en-
caminhamento desses pleitos, na articulação dos 
diálogos e entendimentos, buscando sempre so-
luções. Assim, hoje, além dos diversos protocolos 
implantados em variados setores e da negociação 
caso a caso para a retomada de cada um deles du-
rante a pandemia de Covid-19, o MPP ainda tem 
atuado nas negociações em torno de temas tribu-
tários e legislativos de interesse das entidades e no 
planejamento urbano da Região Metropolitana do 
Recife”, partilha filho.

O presidente do MPP revela também que, es-
pecificamente sobre o nicho food service, “o MPP 
teve importante papel no apoio da causa da Abra-

sel-PE, entidade que trabalhou ativamente pela 
retomada de seus associados do nicho food ser-
vice. Atuamos de forma conjunta, pois, assim, so-
mos mais fortes.  Temos um relacionamento de 
total parceria e a Abrasel-PE foi, inclusive, uma 
das primeiras a integrar o MPP. Sabemos que a 
Abrasel-PE detém do conhecimento e da cultura 
desse setor e a soma dessas expertises é impor-
tante em momentos como o que vivemos nos úl-
timos meses”, destaca.

MPP PLAnEJAMEnTO

Ainda conforme Filho, “o Movimento Pró-Per-
nambuco entende que esta pandemia nos impõe 
uma nova forma de olhar para a vida, nos cha-
mando à união, à solidariedade e à luta pela pre-
servação da saúde e dos meios que permitem a 
milhares de pessoas viverem com dignidade e 
esperança. Por isso, agora, com o retorno gradu-
al das atividades, o MPP tem atuado em prol do 
planejamento urbano e, para isso, criou o braço 
MMP Planejamento, que visa atuar sobre a inte-
gração da Região Metropolitana do Recife, bus-
cando alternativas e soluções para os problemas 
que afligem as cidades, como transporte público 
e habitação que travam o desenvolvimento eco-
nômico”, pontua. 

Tatiana Marques,  Presidente da Abeoc-PE
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QUEM InTEgRA O MPP, TEM ORgULhO E 
AgRADECE!

ABEOC-PE

Tatiana Marques, de 61 anos, é Biomédica 
por formação, organizadora de eventos com 
a Certificação de Qualidade pela Abnt/Abeoc/
Sebrae e, atualmente, trabalha com consultoria 
e organização de eventos, sendo a Presidente 
da Associação Brasileira de Empresas de Even-
tos - Estadual Pernambuco (Abeoc-PE) e Vice
-Presidente Nacional da Abeoc Brasil/Projetos 
Nordeste. “A Abeoc integra o MPP em uma re-
lação de significativa intimidade face a ser um 
movimento integrativo e propositivo, além de 
comprometido em fortalecer e fomentar a inter-
relação entre as cadeias produtivas, sendo voz 
autônoma e colaborativa junto ao poder públi-
co”, relata.

Na avaliação de Marques “o MPP exerce um 
papel único em nossa sociedade. O movimento é 
amplo na sua composição e um gigante no ‘ouvir’ 
e ‘sentir’ a interferência e o ponto de tangência de 
todos para com todos. Possui uma postura rara de 
visão, de equilíbrio e isso é precioso para qualquer 
comunidade e, sobretudo, com as características 
de formação econômica e social de Pernambuco. 
O MPP nasceu em meio à uma pandemia na saú-
de e seus fundadores enxergaram, desde sempre, 
que ela formaria um triângulo com a economia e, 
consequente, significativa perda de qualidade de 
vida. O nosso negócio, da organização de eventos 
e de toda a cadeia produtiva, foi e ainda é direta-
mente afetado. E fazer gerar negócios entre todos 
os segmentos por meio de espaços de conheci-
mento e oportunidades de boa convivência é mui-
to importante. Os eventos são salas de bem-estar 
que oportunizam os melhores entendimentos, pro-
porcionam laços e trocas. Assim, o MPP tem sido 
imprescindível para que esses setores tão ‘amas-
sados’ pela pandemia passassem a ser vistos e 
considerados. A iniciativa é imprescindível como 
gerador de empregos e de renda, além do fomento 
do turismo.  O MPP também alerta para o papel 
de serem setores de influência direta no equilíbrio 
emocional e psíquico das pessoas e, consequen-
temente, de tudo”, salienta.

Para a Presidente da Abeoc-PE, o MPP tem sido 
o grande ‘salvador’ dos empresários nas áreas que 
atua, pois “é um pilar de sustentação a partir do 
apoio mútuo. Abre espaço de diálogo entre cadeias 
econômicas, identificando pontos comuns, mas 
também os pontos singulares de cada um e cuidan-
do de ser elo de todos e o poder público. A Abeoc-PE, 
por exemplo, foi, desde o início, acolhida e vista no 
seu papel propulsor de negócios e de desenvolvi-
mento pelo movimento. Foi entendida e tendo es-
paços fundamentais de diálogo abertos pelo MPP, 
dentro e fora dele. E, por isso, a nossa vontade é de 
sempre fortalecer o movimento”, agradece.

FIEPE

Ricardo Essinger, de 80 anos, é Economista por 
formação e, atualmente, é o Presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIE-
PE) e o Diretor da Óxidos do Nordeste (Oxinor), que 
fabrica óxido de ferro e pigmentos para indústrias 
da construção, de borracha e de tintas. Ele partilha 
que “a Federação das Indústrias do Estado de Per-
nambuco (FIEPE) foi uma das entidades criadoras 
e mantenedoras do Movimento Pró-Pernambuco, 
que, desde a sua fundação, nasceu com a finalida-
de de sempre contribuir para o desenvolvimento de 
Pernambuco e da região Nordeste. Nos meses mais 
críticos da pandemia de Covid-19, sobretudo no co-
meço – quando tudo ainda estava bastante indefi-
nido –, o grupo buscava atuar de forma multisse-
torial, de modo a defender uma agenda transversal 
que visasse discutir, articular e sugerir proposições 
em prol do mercado naquele momento do ápice da 
crise”, frisa.

Segundo Essinger, o MPP é importante para 
a FIEPE “porque reúne a força dos empresários 
de vários segmentos em estreito contato com 
o poder público. Com isso, pautas que, antes 
eram únicas de um setor, se tornaram de todos. 
A criação do grupo contribuiu para aumentar o 
engajamento dos empresários com a sociedade, 
assinalando o compromisso com a vida, a saúde 
e a manutenção dos empregos. Com certeza, a 
união dos grupos já rendeu bons frutos e foi es-
sencial para que o avanço das atividades econô-
micas acontecesse em momentos importantes 
para o setor produtivo. Em meio a tantos pro-
blemas trazidos pela pandemia, a instituição do 
grupo pelas entidades, entre elas a FIEPE, foi im-
portante porque reuniu demandas transversais 
aos setores industrial, de comércio e serviço e 
buscou diálogo com poder executivo estadual, 
a fim de minimizar os impactos sociais e eco-
nômicos trazidos pela pandemia de Covid-19. 
Juntos, atuamos para implantar os protocolos 
e discutir os impactos das medidas restritivas, 
que penalizavam a manutenção dos negócios e 
dos empregos”, considera.

Especificamente sobre a ação do MPP junto ao 
nicho food service, o Presidente da FIEPE avalia que 
“o Movimento Pró-Pernambuco é um projeto trans-
versal e multissetorial. Então, todas as iniciativas 
voltadas para a reabertura do mercado de food ser-
vice foram importantes para a economia como um 
todo. A nossa defesa, como fundador e mantenedor 
do grupo, sempre foi para que restaurantes, hotéis e 
eventos de negócios acontecessem, respeitando as 
normas de segurança sanitária contra p Covid-19. 
Afinal de contas, para que a atividade produtiva gi-
rasse, o funcionamento de todos os setores era e é 
primordial”, ressalta.    

Ficou interessado (a) em acompanhar o MPP e 
suas ações? Então, comece a seguir o movimento e 
suas ações nas mídias sociais: @movimentoprope. 

Produtos, Equipamentos, Serviços e tecnologia
para Hotéis, Bares, Restaurantes, Padarias e Similares.

Entre em contato conosco e saiba mais:
Carol Baía - carol.baia@insightconecta.com.br
(81) 3049-2449 / (81) 9 9147-6450

seguiremos o protocolo 
sanitário de feiras de negócios
desenvolvido e aprovado pelo 
governo de pe para atividades

em funcionamento durante a
pandemia da covid-19.
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