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Informa

 Feliz 2018
Que 2018 seja superado pelo 

ano que se encerra em felicidade, 

amor, esperança, fé e paz.

Esses são os votos da ABC, que vem

 agradecer a Deus, seus colaboradores,

 clientes e parceiros, por um ano de 

2017 de muitas lutas e vitórias, e por 

mais uma jornada que se inicia.
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 A ABC participou no 
mês de outubro último de 
do is  eventos l igados a 
sustentabil idade: o “Dia 
Química Verde”, na Firjan, no 
Rio de Janeiro-RJ, dia 20; e o 
Curso de Tratamento de 
Efluentes Industriais, na sede 
da Fir jan Noroeste, em 
Itaperuna, no dia 27. Na 
capital fluminense participou 
Thuany Meirelles, analista de 
controle de qualidade da ABC 
Industrial, que destacou a 
palestra de Paul Anastas. 
fundador e Diretor do centro 

de Química Verde da Universidade de Yale/EUA.  Segundo ela, todos os palestrantes dissertaram 
sobre “projetos que utilizam a química em benefício da sociedade visando a preservação do meio 
ambiente, bem como enfatizaram que a escassez é a força geradora da inovação e esta por sua vez 
é o caminho para garantir o desenvolvimento sustentável”.
   Curso de tratamentos de efluentes industriais em Itaperuna – RJ – deste curso participaram 
Renato Costa, gerente da ABC Industrial, e Thuany Meirelles, que foi ministrado por Alcindo Neto, 
analista ambiental do Inea – Instituto Estadual do Ambiente.  Realizado pela empresa Globo Verde, 
teve como objetivo demonstrar a importância do comprometimento das indústrias em realizarem o 
tratamento de efluentes da forma correta e citou os diversos efeitos indesejáveis destes despejos 
industriais nos Sistemas Municipais de Esgoto. Foram apresentados diferentes tipos de efluentes 
industr iais bem como as 
tecnologias utilizadas para 
realizar esse tratamento da 
maneira mais correta. O 
e v e n t o  c o n t o u  c o m  a 
participação de diferentes 
indústrias da região, como 
f r i g o r í f i c o s ,  l a t i c í n i o s , 
laboratórios e outros.
   De acordo com Renato 
Costa, “o curso de tratamento 
de efluentes foi de grande 
v a l i a ,  v i s t o  q u e  o 
aprimoramento profissional 
deve ser diário e a ABC trata 
esse assunto com a maior 
importância, trazendo ou 
levando seus profissionais ao 
que há de mais novo”.

ABC em eventos para sustentabilidade 

O Dia da Química Verde, no Rio, foi muito concorrido

Thuany, Alcindo e Renato, no curso de Itaperuna-RJ
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   A  ABC realizou na semana de 06 a 08 de novembro último um treinamento sobre análise microbiológica 
utilizando placas Petri Film 3M linha Food Safety para o frigorífico Frinense, em Itaperuna – RJ. No conteúdo 
programático ministrado por Francisco Calasans, coordenador técnico de vendas e projetos da ABC, foram 
realizadas em 16h/aula de teoria e prática análises microbiológicas que identificam as seguintes bactérias 
indicadoras: EC - Coliformes totais com diferenciação de E.coli; RAC - Contagem rápida de bactérias 
mesófilas aeróbias; RYM - Contagem rápida de bolores e leveduras; STX - Staphilococcus Aureus.  Além da 
interpretação dos resultados obtidos e apresentação de ações corretivas.
  O curso foi realizado em parceria com a 3M da qual a ABC é distribuidora e participaram colaboradores do 
Frinense, o agente de inspeção federal que atua na empresa e dois funcionários da empresa Lab Quality, 
parceira do Frinense, além de Thuany Meireles, analista de controle de qualidade da ABC Industrial.

Calasans, à esquerda, ministrou o curso

Parte prática do curso

AGO do Silemg tem ABC como parceira

   A ABC Comércio e Representações Ltda foi por mais um ano parceira na realização da Assembléia Geral 
Ordinária do Silemg – Sindicato das Indústrias de Laticínios - MG, esta edição em 19 de outubro último, em 
Belo Horizonte – MG. O evento contou com prestação de contas do exercício 2016 e orçamento para 2018, 
palestras e debates do setor lácteo. Novos associados e fornecedores do Silemg foram apresentados, bem 
como panoramas econômicos do setor e de todo o Brasil foram debatidos, com perspectivas de crescimento 
para o próximo ano, baseados em investimentos em novos produtos para uma população ainda jovem e de 
alto consumo.
  De acordo com Francisco Calasans, coordenador técnico de vendas e projetos da ABC, os destaques das 
palestras ficaram por conta dos temas “O bipolar mercado de leite” e “Tendências do Mercado 2018”.

A programação foi intensa e contou com muitos participantes

Treinamento de análise microbiológica 
para frigorífico Frinense
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Loja ABC renovada 
  Pensando primeiramente em seus clientes, a Loja ABC renovou seu layout com uma 
repaginada em seu interior. Novas prateleiras foram instaladas, novo piso e nova pintura 
foram realizadas visando sempre o conforto do cliente. Veja as fotos.

Medida Certa
    À esq.: Ederval Oliveira, representante 
da Hth, ao lado do vendedor da Loja Abc, 
Anderson Padilha. Oliveira visitou a Loja 
ABC e ensinou os cuidados necessários 
com a piscina neste verão utilizando o novo 
Kit  Medida Certa. Visi te as novas 
instalações da Loja ABC e conheça o Kit 
Medida Certa da Hth, e suas inúmeras 
vantagens.


