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Atualização do Curso de Brigada de Incêndio
para ABC Comércio e ABC Industrial
A ABC Comércio e a ABC
Industrial realizaram no dia 25 de
março último um curso de
atualização para suas Brigadas de
Incêndio, com partes teóricas e
práticas. Esse treinamento cumpre
as seguintes legislações: NR
(Norma Regulamentadora) 23 do
MTE (Ministério do Trabalho e
Emprego), aprovada pela Portaria
3.214/1978; IT (Instrução Técnica)
17/2004 do Decreto Estadual Nº
46.076/2001
do
Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Rio de Janeiro; e NBR
(Norma Brasileira de Registro)
14.276/2006
da
ABNT
(Associação brasileira de Normas
Técnicas).
De acordo com Willian
Porto, Engenheiro Mecânico e de
Segurança do Trabalho, da
empresa APAG, responsável pelo
treinamento, “além de cumprir a
legislação, protege o patrimônio da
empresa, ensina a prevenir e
extinguir incêndios e,
principalmente, protege e salva
vidas”.
No conteúdo temas
como: “Propagações do
Fogo”; “Classes de
Incêndio”; “Métodos de
Extinção”; “Agentes
Extintores”; “Equipamentos
de Combate a Incêndio”;
“Equipamentos de Detecção,
Alarmes, Comunicação e
Iluminação de Emergência”,
entre outros.

ABRIL

Os brigadistas tiveram aula prática sobre combate a incêndio

A aula teórica também fez parte do treinamento
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Família ABC
Ronaldo Francisco
Começou a trabalhar como ajudante de depósito na ABC em
fevereiro último, e chegou a empresa por intermédio do pai, Ronaldo
'Biá', que se aposentou recentemente depois de trabalhar por anos na
ABC. Ronaldo filho disse que havia se candidatado em outras duas
ocasiões, mas que não vingaram. Dessa vez deu certo e declarou
que pretende se empenhar para crescer e progredir na empresa,
ouvindo dicas do pai e cumprindo sempre o que determinam os
superiores e a legislação, “pois o transporte e manuseio de
embalagens de produtos químicos é um trabalho sério e que requer
muita atenção”.
É casado há mais de dois anos com a costureira Roclécia, mãe de
Vitória (15), Verônica (13) e Ederaldo (12), e nas horas de lazer gosta
de descansar e curtir a família. Disse que no momento não pretende
cursar uma faculdade, mas declarou que está à disposição da ABC,
“uma excelente empresa” para fazer cursos complementares e de
aperfeiçoamento para evoluir em suas funções. Faz aniversário em
22 de abril.

Wellington Almeida
Iniciou seu trabalho na ABC em março como motorista, e segundo
ele, já conhecia vários atuais colegas, devido ao convívio com o
motorista da ABC, Célio, seu tio. Contou também que sempre teve
vontade de trabalhar na empresa e que se surpreendeu
positivamente. “Estou satisfeito com o trabalho e só tenho boas
expectativas, pois pensava em encontrar um ambiente, e encontrei
algo melhor ainda, com todos me tratando muito bem, desde os
colegas até os superiores, sempre muito educados e cumprindo o que
foi combinado a respeito do trabalho e demais compromissos”.
Casado há 15 anos com Rafaela, empresária do ramo confecções
(uniformes, camisas, etc), tiveram os filhos Matheus (15) e Milena (7),
e as horas de folga dedica a família e a sua igreja evangélica, onde é
Diácono e atua como professor de artes marciais (Judô e Jiu-jitsu) no
Ministério Jovem. Disse que pretende cursar uma faculdade, mas
revelou que no momento a prioridade é a educação dos filhos. Faz
aniversário dia 24 de agosto.
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DICAS DE
HIGIENIZAÇÃO
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Trabalho preventivo de higienização
oferece um resultado melhor.
Por quê?
● Porque uma provável contaminação pode ser

identificada no início.
● E porque nesse momento gasta-se menos
tempo e menos horas de trabalho, reduzindo o
custo deste serviço.

Como realizar um bom
trabalho preventivo?
● Promovendo cursos de boas práticas

de fabricação - BPFs;
● Acompanhando a indicação da ABC
para o produto e a concentração correta
a serem utilizados, de acordo com as
características e demandas de cada
cliente.

Você sabia que o melhor momento para controlar o nível de
contaminação por micro-organismos é na fase Lag* do seu
desenvolvimento? Por quê?
● Porque
● Porque
● Porque
● Porque
● Porque

está no início.
o custo operacional de produtos e processos é muito menor.
a performance da higienização é muito maior.
a valorização do operador na produção é muito maior.
mantém o padrão da qualidade do produto.

* Fase onde o micro-organismo está se adaptando ao ambiente e não existe proliferação.
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ABC no 13º Seminário Nacional de Manuseio
e Transporte de Produtos Perigosos
Os colaboradores da ABC Nalberto
Santos, da Logística, e Lucas Padilha, do
Administrativo, participaram nos dias 29 e 30
de março último do 13º Seminário Nacional
de Manuseio e Transporte de Produtos
Perigosos, em São Paulo – SP. O evento
teve como objetivos orientar as empresas
transportadoras e expedidoras de produtos
perigosos a respeito dos deveres, obrigações
e responsabilidades na realização desta
atividade, com informações sobre normas,
legislação, fiscalização e meio ambiente.
De acordo com Lucas Padilha, “é
importante participarmos de eventos como
este, pois temos a oportunidade de ouvir
palestrantes renomados do setor, com temas
e informações atualizadas, por exemplo,
sobre legislação e o meio ambiente. E
principalmente por alguns deles fazerem
parte de órgãos fiscalizadores, que nos
mostram exatamente as exigências para um
transporte de carga seguro e dentro das
normas vigentes”.
O seminário foi realizado na sede do
Conselho Regional de Química, organizado
pela Suatrans, do grupo Ambipar, em
parceria com ABTLP – Associação Brasileira
de Transporte e Logística de Produtos
Perigosos, e contou com participantes de
todo o Brasil. A ABC também recebeu um

À esq.: Lucas e Nalberto

exemplar do Manual de Auto-proteção Manuseio e transporte de produtos perigosos –
13ª edição PP 13 e o Manual para atendimento a
emergências Abiquim 2015, além dos
participantes terem recebido certificados.

Squeeze Hth
para clientes da

O verão ainda repercute na
ABC, com boas lembranças para os
clientes.
O motivo foi esse
Squeeze, sorteado para dezenas
de clientes que compraram na Loja
ABC no verão.

