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Feliz 2019 !!
Que o Presidente, Governadores, Senadores,
Deputados Federais e Estaduais eleitos possam dar novos
rumos ao Brasil, com sabedoria e sensatez, para que a
economia volte a crescer, gerar emprego e renda, sendo
criadas novas perspectivas para o nosso país. E mais uma
vez agradecemos a Deus pelo ano que se encerra, pela
jornada que se inicia e a parceria de nossos clientes e
colaboradores. Feliz 2019!!
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Conhecendo
a ABC
Equipe de Vendas externas

Esq.: Romulo Padilha, José Carlos Lima, Célio Barroso e Eduardo Lima.
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ABC na assembleia do Silemg
A ABC participou e apoiou a
assembleia anual do Silemg – Sindicato
das Indústrias de laticínios de Minas
Gerais, realizada em Belo HorizonteMG, no dia 25 de outubro último. De
acordo com Alessandra Citelis, gerente
geral da ABC, “o encontro reuniu
importantes empresários e
fornecedores do setor lácteo de Minas
Gerais, bem como proporcionou troca
de informações e experiências
imprescindíveis para o segmento”. Ela
elogiou ainda as palestras
apresentadas durante o evento e o
concurso de redação e desenho
promovido pelo sindicato entre 170
escolas e 10 mil alunos de escolas
particulares, Sesi e Senai de MG, do 1º
ao 9º anos do Ensino Fundamental,
Ensino Médio e EJA.
Da ABC também participaram
do evento Conrado Vieira, Coordenador
Técnico de Vendas e Projetos da ABC, e
Célio Barroso, vendedor.

Alessandra Citelis falou a plenária

À esq.: Conrado, João Lúcio, presidente do Silemg,
, Alessandra e Célio
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Treinamento para o Laticínios Dona Formosa

Conrado Vieira conduziu o treinamento

A ABC realizou nos dia 17 e 18 de outubro último atendimento ao Laticínios
Dona Formosa, no município de Águas Formosas-MG. Na ocasião, o colaborador
Conrado Vieira, Coordenador Técnico de Vendas e Projetos da ABC, realizou
demonstração de produtos e dois treinamentos: “Boas práticas de coleta e
transporte de leite cru, com ênfase na higienização”, para os motoristas dos
tanques rodoviários e “Boas Práticas de Fabricação”, com foco em higienização,
para os colaboradores da unidade fabril, além dos analistas de laboratórios,
controle de qualidade e administração.
A ABC aproveita a oportunidade para agradecer a receptividade e
disponibilidade dos colaboradores dos Laticínios Dona Formosa para o
desenvolvimento e execução dos trabalhos.

ABC participou do ‘‘Café com seu Contador’’
A ABC participou no dia 10 de dezembro último do ‘
‘‘Café com seu Contador’’, promovido pela empresa Amil
Contábil, escritório de contabilidade que atende a
empresa. De acordo com Fernando Amil, contador, o
evento “teve o objetivo de apresentar inúmeras mudanças
as quais o setor contábil vem passando, principalmente na
área de tecnologia e procedimentos via internet”. Ele disse
ainda que “este momento visa também uma intensificação
do relacionamento com os clientes, para ouvir suas
demandas e expectativas para o ano de 2019”.
De acordo com Clovis Lucas da Silva, diretor
presidente da ABC, “o evento foi de grande importância
para esclarecimentos sobre os avanços da tecnologia no
setor contábil, além de conhecermos sobre o acesso a
informações e dados de nossa empresa e a segurança que
estes novos sistemas oferecem”. Da ABC também
participou a colaboradora Marinete Horato. A Amil Contábil
promoveu o Café com demais clientes entre os dias 10 e 14
de dezembro último.

Fernando Amil e Clovis

