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Informa

 A  ABC Comércio, a ABC Industrial e a Loja ABC vem 
agradecer a Deus, seus colaboradores, clientes, 
fornecedores, parceiros e amigos por mais essa jornada 
que se inicia, desejando a todos bons negócios, muita 
saúde e muita paz.

“Um ano se constrói com um 
dia de cada vez, 365 vezes. 
Por isso, em 2017, devemos 
continuar a acreditar: 
Que vale a pena ser honesto. 
Que vale a pena estudar. 
Que vale a pena trabalhar.  
Que é preciso construir: a 
vida, o futuro, o caráter, a 
família e as amizades.”

ABRIL
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ABC parceira na assembleia do Silemg 2016 

 Por mais um ano a ABC Comércio e 
Representações Ltda foi parceira como 
patrocinadora na realização da assembleia 
do Silemg – Sindicato das Indústrias de 
Laticínios do Estado de Minas Gerais, que 
aconteceu no dia 27 de outubro último, em 
Belo Horizonte-MG.  Também foram 
realizadas como parte do evento as palestras 
“Automação na Fabricação de Queijos”, com 
Celso Manoni, da Tetra Pak; e “Eficiência e 
Resultados”, com Eugênio Mussak, expert 
em gestão de pessoas, além de um debate 
sobre o futuro da produção leiteira em Minas 
Gerais.
 Para o presidente do Silemg, João 
Lúcio Barreto Carneiro, o encontro foi um 
passo importante para fortalecimento e união 
do setor lácteo, “pois atualmente esta cadeia 
produtiva é uma das que mais geram 
empregos e arrecadação para a economia 
nacional”.  Ele disse ainda que “eventos como 
este são muito enriquecedores também, para 
compartilhamento de experiências e 
informações”. 

 Represen ta ram a  ABC os  
colaboradores da área comercial da 
empresa, José Carlos de Lima e Célio 
Barroso, que na apresentação desta 
empresa como patrocinadora, exaltou a 
importância da parceria com o Silemg e 
todos os produtores de leite de Minas 
Gerais.

Fonte: www.silemg.com.br 

Esq.: Célio Barroso e Eugênio Mussak

Assembleia do Silemg 2016  
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DICAS DE DICAS DE 
HIGIENIZAÇÃOHIGIENIZAÇÃO
DICAS DE 
HIGIENIZAÇÃO

- Analise o tipo de superfície a ser limpa: cerâmica, - Analise o tipo de superfície a ser limpa: cerâmica, 
borracha, aço inox, etc;borracha, aço inox, etc;

- Analise o tipo de sujidade a ser removida: orgânica - Analise o tipo de sujidade a ser removida: orgânica 
– leite, restos de alimentos, estrume, soro; ou – leite, restos de alimentos, estrume, soro; ou 
inorgânica – ferrugem, pedra do leite, areia, cimento; inorgânica – ferrugem, pedra do leite, areia, cimento; 

- Escolha o produto da ABC adequado à superfície e a sujidade - Escolha o produto da ABC adequado à superfície e a sujidade 
(informações nos rótulos dos produtos);(informações nos rótulos dos produtos);

- Determine com o representante da ABC (vendedor ou assistência - Determine com o representante da ABC (vendedor ou assistência 
técnica) uma dosagem otimizada do produto de acordo com sua técnica) uma dosagem otimizada do produto de acordo com sua 
necessidade;necessidade;

- Analise a necessidade de outras variáveis para auxiliar o - Analise a necessidade de outras variáveis para auxiliar o 
processo de higienização, como a ação mecânica, temperatura e processo de higienização, como a ação mecânica, temperatura e 
tempo;tempo;

- Elabore um Plano de Higienização junto com a ABC;- Elabore um Plano de Higienização junto com a ABC;

- Determine controles e monitoramentos de toda a cadeia - Determine controles e monitoramentos de toda a cadeia 
produtiva para avaliação da higienização.produtiva para avaliação da higienização.

- Analise o tipo de superfície a ser limpa: cerâmica, 
borracha, aço inox, etc;

- Analise o tipo de sujidade a ser removida: orgânica 
– leite, restos de alimentos, estrume, soro; ou 
inorgânica – ferrugem, pedra do leite, areia, cimento; 

- Escolha o produto da ABC adequado à superfície e a sujidade 
(informações nos rótulos dos produtos);

- Determine com o representante da ABC (vendedor ou assistência 
técnica) uma dosagem otimizada do produto de acordo com sua 
necessidade;

- Analise a necessidade de outras variáveis para auxiliar o 
processo de higienização, como a ação mecânica, temperatura e 
tempo;

- Elabore um Plano de Higienização junto com a ABC;

- Determine controles e monitoramentos de toda a cadeia 
produtiva para avaliação da higienização.

Antes de iniciar a higienizaçãoAntes de iniciar a higienização
(limpeza, sanitização), observe as variáveis:(limpeza, sanitização), observe as variáveis:

Antes de iniciar a higienização
(limpeza, sanitização), observe as variáveis:
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 É com grande satisfação que a ABC chega ao 
Nº 50 de seu informativo.  O ABC Informa é um canal 
de interação com cl ientes,  parceiros e 
colaboradores, existe desde 2004 e tem em sua linha 
editorial o objetivo de multiplicar e trocar 
informações, bem como divulgar as conquistas da 
ABC, sempre direcionadas para a evolução dos 
produtos e serviços.  O informativo da ABC está 
aberto a sugestões e críticas, que podem ser 
enviadas para o e-mail comunicação@abc-
itaperuna.com.br. Parabéns a todos que colaboram 
com este informativo!!!

Informativo ABC Nº 50

CONFORTO NA PRAIA E NO CAMPO

Fácil de guardar e transportar.
Desmontada sua bolsa fica do tamanho
de um macarrão flutuante para piscina.

Fonte: www.belfix.com.br

- FPS 60

- Cobertura em poliéster
com revestimento interno
em Silver Coating

- Extra-ventilado

- Acompanha sacola e kit 
fixação

- Montagem fácil
e rápida

- Sistema de
escoamento de
água nas laterais

- Pés em alumínio

3,00m x 3,00m x 2,60m de altura

Tenda Gazebo
Dobrável

Foto ilustrativa


