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 ABC Comércio e Representações Ltda foi certificada com o Prodir – Processo de 
Distribuição Responsável outorgado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Produtos 
Químicos e Petroquímicos – Associquim.  Essa certificação foi expedida pela ABS Quality 
Evaluations, Inc. e engloba critérios verificados como saúde ocupacional, segurança, qualidade e 
meio ambiente, tendo a ABC cumprido os requisitos com “sucesso, adequação e 
comprometimento ao Prodir”.
 Participam da gestão interna do sistema, Lucas Padilha, subcoordenador, além de Poliana 
Pimentel, Bernardo Mangueira e Advania Pimentel. E segundo Renato Costa, coordenador da 
ABC no Prodir, “a empresa teve que implantar sistemas de distribuição responsável, onde os 
colaboradores envolvidos se engajaram prontamente”.   E justificou esse comprometimento “pois 
a ABC realiza constantemente treinamentos que visam esses objetivos indicados pelo Prodir, além 
de os colaboradores terem a consciência de que seu trabalho deve ser executado cumprindo 
essas diretrizes”.
 Costa disse ainda que em dezembro de 2020 houve uma auditoria, que mensalmente 
relatórios são enviados a Associquim e que semestralmente e anualmente ocorrerão auditorias 
confirmando a manutenção destas adequações as quais a ABC se propôs.
 De acordo com Alessandra Citelis, gerente geral da ABC, “essa é uma certificação 
conquistada pela ABC em mais uma etapa pela melhoria contínua, visando proporcionar aos 
nossos parceiros, clientes e colaboradores segurança para o trabalho, qualidade nos produtos e 
serviços e responsabilidade socioambiental”.

ABCABC certificada com Prodir - ABC certificada com Prodir - 
Processo de Distribuição Responsável
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EXPEDIENTE

Família Família Família ABCABCABC

Programa Jovens AprendizesPrograma Jovens AprendizesPrograma Jovens Aprendizes

Gabriel Coelho Coutinho
Desde outubro 20 na ABC, faz no Senac o curso de Aprendizagem 
Profissional Comercial em Serviços Administrativos.   Pretende 
cursar faculdade de Biociências.

Daniel de Jesus Paula da Silva
Desde novembro 20 na ABC,faz no Senac o curso 

de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços 
Administrativos. Pretende cursar faculdade de Administração.

Solidez para investir no futuroSolidez para investir no futuroSolidez para investir no futuro

Através de convênio entre o Senac e a ABC, atuam na área 
administrativa da empresa. 

Através de convênio entre o Senai e a ABC, desenvolvem as 
atividades práticas no próprio Senai.

Letícia Valença Costa
Desde setembro 20 na ABC, faz o curso de Auxiliar de Operações
Logísticas no Senai. Pretende cursar faculdade de medicina veterinária. 

João Lucas Oliveira Ferro
Desde setembro 20, na ABC, faz o curso de Auxiliar de Operações
Logísticas no Senai. Pretende cursar faculdade de contabilidade.
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 O simpósio foi promovido no 
dia 17 de março último e contou com 
a participação da ABC com a equipe 
comercial – Célio Barroso, Eduardo 
Lima, José Carlos Lima e Romulo 
Padilha – e técnica – Conrado Vieira 
e Francisco Calasans, além de 
clientes convidados da ABC.  Foram 
realizados debates e palestras com 
temas como: “O que há de novo e os 
principais desafios”, “A importância 
d o  m o n i t o r a m e n t o  p a r a  
Enterobacterias (Patógenos ou 
Indicadores)”, “Segurança de 
alimentos nos tempos atuais: 
Construindo um sistema moderno 
de gerenciamento de segurança de 
alimentos, incluindo pessoas e 
líderes à tecnologia”, entre outros.

ABCABC no 7º Simpósio InternacionalABC no 7º Simpósio Internacional
 Food Safety on line3M

 De acordo com Conrado Vieira, “o evento 
foi muito interativo onde foi possível participar 
das palestras, além de comunicar-se com outros 
participantes, conhecer mais dos produtos 3M, 
participar de jogos e navegar por estandes 
virtuais”.  Ele citou a apresentação do chef 
Felipe Bronze que “falou dos impactos da 
pandemia sobre o modelo de negócio da cadeia 
alimentar e como pensar a segurança alimentar 
ainda mais necessária nesse período de 
disseminação do SARS-CoV-2”.  Bem como 
“atualizações de legislação, com a IN 60 da 
ANVISA, em vigor desde dezembro de 2020”,  e 
temas sobre “o maior rigor nos controles 
microbiológicos de produtos, tecnologias no 
armazenamento e segurança de dados digitais 
através do Blockchain*(cadeia de blocos), que 
proporciona maior controle e rastreabilidade da 
cadeia produtiva de alimentos”. 
*rede de cópias para manter a segurança digital 
dos dados. 
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                                        Aspirar a piscina, filtrar a água e utilizar os 
produtos químicos necessários deixa sua piscina mais bonita, com  higiene e segurança.

Por quê a água da piscina fica verde?
Por causa de algas e microorganismos presentes no ar. O algicida é o produto usado para evitar a água verde
e manter a água azul.

Falta de cloro pode causar doenças?
Sim, o cloro é fundamental para prevenir doenças. Veja nove doenças que uma piscina sem cloro pode causar nos 
banhistas: dermatite, diarreia, giardíase, molusco contagioso, micose, infecção por estafilococos, conjuntivite, 
hepatite A e otite.

Cloro granulado
Desinfetante específico e restrito para uso em piscinas.
Sua ação bactericida ajuda a eliminar da água germes, bactérias e outros microrganismos nocivos à nossa saúde. 
Além disso, ele também auxilia no processo de clareamento da água, deixando a piscina mais cristalina.

Qual o melhor horário para aplicar o cloro?
Para aplicação do cloro deve-se ajustar o PH da água, que deve estar entre 7,0 e 7,4. O teste pode ser feito com 
estojo de testes da Genco ou Fita Teste da HTH. Como o cloro é volátil, na presença do sol, ele vai evaporar. 
Portanto, recomenda-se a aplicação no fim da tarde ou noite. A periodicidade da aplicação do cloro depende da 
frequência de banhistas. Com um fluxo diário, o ideal é aplicação de cloro todos os dias. Com pouca frequência, 
uma vez por semana.

Uso da escova e da peneira
Para manter a piscina limpa por um período mais longo deve-se usar a escova e a peneira. Escove as paredes e as 
bordas da piscina assim que elas começarem a escurecer. Em seguida, passe a peneira na superfície da água e 
retire sujeiras, como folhas e insetos. Essas sujeiras podem interferir na eficácia do cloro e entupir o filtro.

Qual a função do filtro na piscina?
O filtro ligado realiza 50% dos tratamentos  da piscina.  Ele movimenta e troca o oxigênio da água, o que evita a 
proliferação de algas.

Como funciona o filtro da piscina?
A filtragem da água é feita por meio de uma areia especial. Basicamente a água é sugada para dentro do filtro, 
passa por essa areia e retorna para dentro da piscina.  A areia atua como uma retenção da sujeira e de alguns 
produtos químicos. Essa função só pode ser realizada por produtos específicos. E, eventualmente, o filtro deverá 
ser limpo para que recobre sua capacidade total. Peça na Loja ABC o orçamento dos filtros de piscina Albacete.

Fontes: diversas citadas no perfil do Instagram da Loja ABC.

Cuidando daCuidando da
sua piscinasua piscina
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