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Mais contratos ...
. A Safo's continua
iniciando novos contratos.
Atendendo em todo o litoral
brasileiro, a Empresa está
cada vez mais atuante no
mercado de offshore.
A Safo's
presta
serviços de hotelaria
e
fornecimento para navios
em diversas partes do
Brasil, com infraestrutura
adequada
e
pessoal
qualificado.
Alguns dos últimos
contratos firmados pela
empresa foram com a Pride
do Brasil para atender à
sonda South Atlantic em
Itajaí, Santa Catarina, e a
Bases da Safo's no Brasil
Sonda Pride Brazil na Bacia de
Campos.
Também
se firmou
contrato com a Petrobras para
atendimento às plataformas

Vermelho I, Vermelho " e
Vermelho 111,
todas na Bacia de
Campos.
A empresa tem sido
reconhecida a cada dia que

passa pelos bons serviços
prestados. Tudo isto se deve
ao empenho
da equipe
Safo's
sempre
muito
dedicada ao trabalho.

Saif·o's: 5 anos 'sem acidentes com
afastamento!! !
MaIS detalhes

na página
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Dicas do
Gourmet

Quem é quem ...

Molhos:
. Tártaro - Molho de Maionese
com gemas de ovos cozidos e
temperado com cebolinha picada
e picles. Acompanha peixes, carnes frias, aves, crustáceos e legumes cozidos.
· Caldos - são preparados com
ossos e aparas de matérias-primas, condimentos e água. Seu
cozimento lento e regular reduz
o volume de água deixando o líquidogrosso e concentrado.
· Marinada - é feito com cebola,
salsa, louro, sal, pimenta, óleo, suco
de limão e vinho branco. Serve para
conservar e acentuar o sabor de
carnes, frango e peixes.
· Roux - é a mistura de manteiga e farinha, cozidos durante um
tempo variável, conforme o emprego final: Roux Branco, Roux
Escuro ou Roux Tostado. Serve
como base para outros molhos ou
pode ser usado diretamente em
variados pratos.
. Demi-glace
preparado com
caldo de carne, toucinho ou
bacon, poupa de tomate, farinha
de trigo, vinho tinto. É também
chamado de Molho Espanhol ou
Molho escuro.
-é
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Oderson Fernandes e
sua família vivem com bons
princípios religiosos, éticos e
morais. Tais princípios é que
os ajudam a vencer as dificuldades da vida.
Entrou na empresa sem
grandes intenções e se sobressai a cada dia.
"Comecei trabalhando
nas funções de base da empresa, mas logo fui me identificando cada vez mais com o
que fazia. Tendo sempre como
princípio muita assiduidade, fui
visto e reconhecido pelos coordenadores e diretores que

me deram a oportunidade de
crescer e aprender cada vez
mais." - diz Oderson.
Ele já prestou serviços na
empresa como comissário
em Galverston - Texas - EUA
e sempre foi muito elogiado.
Já são quase dez anos
de trabalho na Safo's que é
considerada pelo Oderson
como uma extensão de sua
própria casa.
Orderson, agora, está viajando para Cape Town - Africa do Sul, pela Empresa, levando a Sonda Peregrine 111
da
Transocean.

-GRUPO SAFO'S
Macaé: .
1. Estrada dos Cavaleiros, 418
Jardim Bela Vista
2. Av. Atlântica, 679
Praia Campista
Macaé - RJ
Phone: (22) 2773 9100
E-mail: safos@lagosnet.com.br

.Toinvillé:
R. Sete de Setembro, 40
Centro - Joinville/SC
Te!.: (47) 4331500
E-mail:touristhotel@zaz.com.br

ltajaí:

Aracaju:

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 875
São Vicente
Itajaí - SC
Phone: (47)2412177
E-mail: safos@melim.com.br

Rod. SE 226, Km 22
Terminal Marítimo Inácio Barbosa
Aracaju - SE
Phone: (79) 217 7279
E-mail: safos@uol.com.br

Vitória:

Fortaleza:

Rua Cavalo Marinho, 38
Nova Ponta da Fruta
Vila Velha - ES
Phone: (27) 3242 1048
E-mail: safos@escelsa.com.br

Rua Pereiro, 4014
São João de Tauape
Fortaleza - CE
Phone: (85) 257 5788
E-mail: marciahelena.silva@bol.com.br

