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VENCENDO A CRISE
Irmãos apostam na qualidade, conseguem expandir loja especializada em comida 
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Empreendedores 
encaram a crise 
e expandem 
negócio em 
Duque de Caxias
Apostando na qualidade, Bambu Sucos está em 
espaço três vezes maior e mais funcionários

A 
crise sanitária e 
econômica de 2020 
trouxe muitas in-
certezas, principal-

mente, para quem trabalha 
diretamente com o público. 
Em Duque de Caxias não foi 
diferente. Mas teve quem 
conseguiu enfrentar a crise 
e  até expandir os negócios. 
Foi o caso da Bambu Sucos, 
no Jardim 25 de Agosto.

A loja, especializada em 
comidas saudáveis, mudou 
para um espaço três vezes 
maior que o anterior e do-
brou o número de funcioná-
rios. A ampliação só foi pos-
sível depois de cinco meses 
de obras. A pandemia atra-
sou o cronograma inicial dos 
proprietários da casa.

“Quando a gente começou 
a fase de obras, veio a pande-
mia. Nós tomamos um susto 
porque o comércio em geral 
começou a fechar com as in-
formações sobre o lockdown. 
Tivemos que frear, ir mais 
devagar, com a obra. Nosso 
objetivo era expandir a nossa 
loja, até para maior conforto 
dos nossos clientes”, afirma 
Phelipe Lourenço, proprietá-
rio da Bambu Sucos ao lado 
do irmão, Victor Lourenço.

Além de um salão maior, o 
restaurante aposta em uma 
nova decoração para con-
quistar os clientes. Há deta-
lhes em bambu, uma mesa 

de madeira reflorestada e 
plantas artificiais. O cardá-
pio também foi incrementa-
do com novidades, principal-
mente, na hora do almoço.

“Estamos com pratos com 
filé mignon, nhoque de ba-
roa, saladas diversas, novos 
sanduíches e sobremesas, 
além disso iniciamos a li-
nha de congelados da nossa 
própria marca. O segredo é 
manter a qualidade que os 
clientes procuram. Esta-
mos muito felizes que, em 
meio a essa crise, nós conse-
guimos manter e ampliar o 
nosso público. A expansão 
deu certo”, aponta Victor 
Lourenço, um dos sócios do 
empreendimento.

SERVIÇO
 N Bambu Sucos
 N Rua Professor José de Souza 

Herdy, 1270, 25 de Agosto
 N De segunda a sexta, a partir 

das 9h.
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Fundec lança 
projeto para 
profissionalizar 
moradores da 
área rural
Ideia é auxiliar no desenvolvimento 
humano e renda dessa população

DIVULGAÇÃO

Alcineia Oliveira, 
da Fundec, 

André Leonardo, 
Jonas Santana 

e Guilherme dos 
Santos

A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Fundec 
(Fundação de Apoio à Escola 
Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Po-
líticas Sociais) vai lançar um 
projeto visando o desenvol-
vimento humano e de renda 
para os habitantes da área 
rural do município. A parce-
ria será feita com a Besouro 
(Agência de Fomento ao Em-
preendedorismo da Juventu-
de) e a Secretaria Municipal 
de Agricultura e o Depar-
tamento de Segurança Ali-

mentar e Nutricional (DE-
SANS). O encontro contou 
com a presença do secretário 
municipal de Agricultura, 
André Leonardo, que foi re-
cebido pelo vice-presidente 
da Fundec, Jonas Santana, 
e pela diretora de educação, 
Alcineia Oliveira.

O programa Jovens Ru-
rais - Possiblidades do 
Campo tem como objetivo, 
segundo Guilherme dos San-
tos, operador de produção da 
Besouro, gerar renda para os 
jovens da área rural, fortale-

cendo a agricultura familiar 
e a sucessão.

“A ideia é especializar a po-
pulação rural a partir de uma 
atividade que eles já praticam 
diariamente. O projeto vai ofe-
recer essa profissionalização a 
fim de que eles façam disso a 
renda principal da família”, 
completou Guilherme.

A diretora de educação da 
Fundação, Alcineia Oliveira, 

contou que o projeto terá iní-
cio assim que forem liberadas 
as aulas presenciais pelos ór-
gãos de saúde.

“Enquanto não liberam as 
atividades em sala de aula, a 
Fundec vai se preparar para 
oferecer um curso de capaci-
tação com excelência. O pro-
grama vai contar com três tur-
mas de 30 alunos cada” disse 
a diretora.

O vice-presidente da Fun-
dec, Jonas Santana, destacou 
que o convênio vai alcançar 
pessoas da área rural do mu-
nicípio e oferecer oportunida-
de de mudar o panorama da 
vida no campo.

“O prefeito Washington 
Reis deu uma missão para 
Fundec, de melhorar a vida 
das pessoas dos quatro dis-
tritos de Duque de Caxias, 

por meio da educação pro-
fissionalizante. O jovem, 
portanto, tem um papel fun-
damental para o futuro da 
agricultura na nossa cidade 
e é deles que vão surgir dois 
conceitos que irão nortear 
essa transformação, que são 
a inovação das práticas de 
trabalho no campo e a iden-
tidade rural”, complementou 
Jonas Santana.

Victor e o irmão 
Lourenço, acima, 

durante as obras, que 
acabaram atrasando, 

e a nova loja, 
inaugurada em junho 

(ao lado)

Iniciamos a linha de 
congelados da nossa 
própria marca. O 
segredo é manter 
a qualidade que os 
clientes procuram.

VICTOR LOURENÇO
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