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Linha de limpeza
doméstica

Desinfetante Limpiq ABC, Amaciante Limpiq ABC, Detergente Limpiq ABC, Sabão Pastoso Limpiq ABC,
Detergente ABC, Desinfetante Cloro ABC e Água Sanitária ABC

Kit produtor de leite
Esse kit de produtos é uma sugestão da ABC: F3 líquido ABC detergente alcalino, ABC 36
desincrustante ácido, ABC 54 desincrustante alcalino, Desinfetante Cloro ABC, fibra de limpeza 3M,
vassouras apropriadas e escovas de nylon. Mas cada propriedade tem suas características próprias a
serem observadas para a utilização correta de cada produto que ABC pode oferecer. Além da Cartilha de
Higienização, que orienta o produtor.
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Veja mais produtos da Loja ABC de outros segmentos na pág. 4
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Família ABC
Beatriz Gomes
Havia se candidatado a uma vaga há uns
dois anos, por indicação de uma colaboradora da
empresa, mas a oportunidade só surgiu agora,
tendo começado neste mês de março, como auxiliar
administrativo na ABC Industrial. Atuou
anteriormente nos segmentos de TI e educação,
mas revelou que o novo trabalho é um desafio, que
no momento está conhecendo a empresa, mas que
pretende crescer e se desenvolver junto com a ABC,
bem como propor metodologias de trabalho assim
que tiver uma visão mais ampla de todo o negócio.
Disse que tem bom relacionamento com os colegas
e a diretoria, é mãe de João Vítor (15) e Sofia (8), e
nas horas de lazer gosta de estar com filhos, bem
como de viajar e assistir a filmes em casa ou no
cinema com os dois. Faz aniversário em 10 de julho.

Enilson Siqueira
Foi admitido como motorista neste mês de
março e revelou que sempre admirou a ABC, pois
a conhecia um pouco devido a entregas que fazia
na empresa. Contou ainda que sempre almejou
trabalhar nesta casa e, quando surgiu uma vaga,
se candidatou, fez a entrevista e foi contratado.
Casado com a comerciária Letícia há 4 anos,
formam a família juntamente com os filhos Luan
(21), Alan (15), Caio (17) e Kayke (14), e nas horas
de lazer gosta de jogar futebol, tenho atuado
inclusive como volante no profissional do extinto
Itaperuna Esporte Clube no final dos anos 90.
Enilson também relatou que está satisfeito com o
trabalho, tem boa relação com os colegas, e que
depois que começou a trabalhar na ABC,
percebeu-a uma empresa muito séria também no
que diz respeito a segurança e na relação com os
colaboradores.
Disse que tem como planos
imediatos reformar e ampliar um imóvel próprio e
investir nos filhos que estão chegando na hora de
ir para a faculdade. Faz aniversário 28 de julho.
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ABC no Encontro de Distribuidores
3M Food Safety 2019
A 3M realizou nos dias 18, 19 e
20 de março último mais um Encontro
de Distribuidores Food Safety, em sua
s e d e e m S u m a r é - S P, e q u e
novamente contou com a ABC
Comércio e Representações Ltda,
representada pelo Especialista em
Food Safety e Coordenador Técnico
de Vendas e Projetos, Conrado Vieira.
Cerca de 40 pessoas participaram,
entre vendedores e profissionais de
suporte técnico de todo o Brasil,
quando foram tratados vários temas,
como lançamento de novos produtos,
À direita, Conrado Vieira, na prática de laboratório
explanação sobre o cenário atual do
setor, tendências regulatórias, bem
como foram realizadas práticas em laboratórios.
De acordo com Vieira, o destaque ficou por conta da nova placa Petrifilm
REC, que oferece um tempo de contagem rápida de Escherichia coli, em 24
horas, sendo que o Petrifilm atual (EC) apresenta resultados em 48 horas. Ele
disse também que outra vantagem dessa nova placa é a fácil identificação das
bactérias E. coli, que aparecem na cor azul (foto ao lado). Vieira destacou
ainda o lançamento da linha de detecção de alergênicos, uma tendência
mundial, devido às restrições alimentares por intolerância ou alergias de
grande parte da população. Segundo ele, são 13 kits rápidos de testes para
alergênicos a níveis seguros, realizados nos laboratórios das indústrias de
alimentos, que dão o resultado em cerca de 11 minutos, para soja, glúten,
frutos do mar e outros.

Cavil realizou AGO e ABC esteve presente
A A B C
Comércio e
Representações
se fez presente
n a A G O –
Assembleia
Geral Ordinária
da Cavil –
Cooperativa
Agropecuária do
Mais 60 produtores participaram do evento
V a l e
d o
Itabapoana,
realizada no dia 20 de março último, em Bom Jesus de ItabapoanaRJ, na sede da empresa. Mais de 60 produtores participaram do
evento conduzido pelo presidente da Cavil, Otávio Amaral de
Carvalho e pelo superintendente, Adeildo Gomes de Carvalho, que
também apresentaram aos produtores as INs – Instruções
Normativas nºs 76 e 77, que trata do tema “Controle de Qualidade para produção de leite”. Na
ocasião, Romulo Padilha, vendedor da ABC, apresentou aos participantes a Cartilha de
higienização para o Produtor de Leite, produzida pela ABC e direcionada para o setor.
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Piscina,
lazer
e outros
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Produtos Limppano

